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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. 

   Nu poți face politici culturale fără cercetare specializată, fără date și strategii 

coerente, fără analize manageriale de substanță care să explice tendințele și 

sectoarele în care trebuie acționat prioritar, iar pentru toate astea e nevoie de o 

perfecționare și formare continuă în acord cu dinamica socială. Satisfacțiile cele mai 

mari sunt legate de sentimentul inegalabil al unei construcții reușite și utile. Cariera 

asta nu e pentru cei care lucrează la propria statuie. De foarte multe ori, cât timp ești 

în exercițiul funcției, ești ținta nemulțumirilor colective conjugate ale angajaților și ale 

autorității. Construcția despre care vorbim nu este niciodată una pe termen scurt. În 

cultură, ceea ce sădești azi răsare peste aproximativ cinci zece ani. Ceea ce pot să 

explic astăzi este o activitate intensă de cinci ani de zile care se reflectă în peste 500 

de manifestări cultural artistice și spectacole organizate,  în peste 7. 400  de bilete 

vândute, peste 100 000 de personae adunate la evenimentele organizate, mii de 

decizii și ședințe etc. Nu știu dacă sunt multe sau puține pot spune doar că tot ce am 

făcut a fost controlat de dorința de a nu lăsa cultura tradițională să peară și reușind 

să fac din Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea un 

brand național și internațional.  

 

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, realizând 

acestea printr-o riguroasă activitate artistică, aceasta constând în spectacole, pe 

stagiuni sau an calendaristic. Răspunzând cerințelor acestui obiect de activitate, în 

limita resurselor materiale și de personal de care dispune, instituția noastră și-a 

adaptat  activitatea din prima parte a anului 2022.  

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.  

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, promotor al culturii tradiționale, 

desfășoară activități cu caracter educativ atât la nivelul municipiului și județului 

Tulcea, cât și la nivel național. Cu o sferă largă de adresabilitate, instituția aduce în 

atenția publicului larg importanța educației permanente. 

 Activitățile Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  sunt structurate 

pe două componente - un program de pregătire și educație, respectiv altul 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. 

În actuala eră informaţională, fluxul informaţiei este rapid, cuprinzător și 

diversificat, iar conservarea și promovarea tradițiilor sunt deseori și degrabă 

calificate de anumite persoane drept iluzorii.  

În prezentul raport voi expune o radiografie a celor 5 ani de management. 

 



4 
 

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 la nivel local, 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. 

Implicarea bibliotecilor, muzeelor, teatrelor, instituţiilor de învăţământ şi a celor 

de cercetare este tot mai activă și variată în viaţa comunităţii, evenimente și 

manifestări insolite având drept obiectiv atragerea publicului, generarea interesului 

acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural. Încercările de diversificare a 

ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a gustului pentru cultură sunt 

relativ noi şi încă insuficiente. În stabilirea planului de activitate şi a trasării liniilor 

generale de diversificare a ofertei culturale, instituţiile publice de cultură trebuie să 

ţină seama nu numai de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, pentru a 

păstra viu interesul faţă de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale etc., așadar 

instituţiile specializate au obligația nu doar să răspundă, ci să preîntâmpine nevoile 

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

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

dezvoltarea tehnologiilor moderne și să le folosească în interiorul activităților sale.    

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

cărei menire este de a promova şi de a transmite valorile culturale tradiţionale nu 

numai la nivel local, ci şi la nivel naţional şi internaţional. Ca și instituţie  de cultură a 

municipiului Tulcea, se integrează în mişcarea culturală în teritoriu, răspunzând 
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aşteptărilor şi exigenţelor publicului, fiind, totodată, factor determinant în formarea 

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

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” se înregistrează în reţeaua celorlalte instituţii de 

profil, fiind deschis dialogului şi cu alţi factori culturali din ţară şi străinătate.   

Din cauza pandemiei, pentru doi ani strategiile de marketing au fost regândite, au 

fost revizuite modalităţile de comunicare cu societatea civilă, instituţiile statului și mai 

ales cu spectatorii. În ciuda restricțiilor, am reușit și în cursul anuilor pandemici să fim 

prezenţi în mass-media locală și națională 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, portaluri on-line, linkuri inter-instituţionale, organizarea unor altfel de 

evenimente culturale, cum ar fi concursurile on-line, prin parteneriat cu mass-media 

scrisă, media vizuală, online național și internațional. 

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

a avut pe toată durata contractului meu de manegemant preponderența față de 

întrega comunitate a judeţului Tulcea, 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 la dezvoltarea dialogului multicultural şi multietnic, să valorifice 

patrimoniul cultural local şi să includă comunitatea tulceană în circuitul cultural 

naţional de înalt nivel. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a atins în această perioadă 

adresabilitatea tuturor categoriilor de public, surprinzând plăcut audiența de fiecare 

dată. 

 Numărul mare de prieteni, peste 4.700, ai contului de pe rețeaua de socializare 

Facebook (care ne poate oferi o bază de date, astfel încât celor mai consecvenți 

beneficiari să le trimitem programul lunar sub formă de newsletter), probează încă o 

dată interesul pentru cultură și dorința de păstrare și promovare a valorilor 

tradiționale.    

Cele de mai sus și numeroasele apariții în mass-media confirmă managementul 

eficient al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  a fost și este  într-o permanentă 

competiţie cu alte instituţii culturale care încearcă să atragă un segment cât mai larg 

din populaţie. Cinematografele, teatrele, televiziunea, muzeele, sălile de concert, 
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centrele de informare şi documentare, internetul, toate acestea reprezintã numai 

câţiva din adversari, existând şi alte categorii de concurenţi - stadioanele, 

restaurantele ori sălile de jocuri mecanice.  

Chiar şi atunci când există un singur ofertant, piaţa este numai aparent 

neconcurenţială, deoarece consumatorii, când sunt nemulţumiţi, vor căuta o 

alternativă care să le rezolve problema. 
De aceea, a trebuit să aducem și am adus pe piaţă producţii cât mai diversificate. 

Astfel, armonizarea ofertei cu nevoile publicului consumator – chiar și online - a fost 

obiectivul strategic al ansamblului. 

 

 

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

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

a jucat analiza S.W.O.T, din care rezultă condițiile constând în: riscuri, oportunități, 

puncte tari și puncte slabe ale activității Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” și implicit ale managementului.  

 
Analiza S.W.O.T.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S). 

Punctel
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e tari ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 

- profesionalism; 

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

- management intern bazat pe strategie culturală și proiecte; 

- management intern bazat pe strategie culturală; 

- personal artistic dedicat şi foarte talentat ; 

-  cantitatea, calitatea şi diversitatea manifestărilor culturale realizate: 

festivaluri, spectacole, lansări de carte, expoziţii, reconstituiri in situ ale 

evenimentelor tradiţionale; 

-  caracterul inovator al evenimentelor realizate; 

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

-  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. 

 

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

- 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 cei doi ani de pandemie 

- 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 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.  

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

pandemie; 

-  instabilitatea economică şi legislativă.  
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(O). Oportunităţile Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 

-  selectarea anuală a talentelor din cadrul instituției pentru participarea la 

proiecte interne sau internaționale, mediatice etc.;  

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

culturală proprie și să participe alături de noi la dezvoltarea acesteia; 

- iniţierea unor festivaluri locale cu participare regională şi națională; 

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

străinătate; 

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

adecvată; 

- mediu economic, social şi geografic favorabil activităţilor culturale; 

- viaţă culturală activă, bogată şi diversă; 

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

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

legături cu formații din municipiu, precum și primăriile din județul Tulcea și formațiile 

de profil: 

- asigurarea resursei umane pentru dansatorii profesioniști de la Ansamblul de 

Copii „Dorulețul”.  

 

(T).  Ameninţări 
- lipsa unui spațiu (sediu) propriu de activitate care să cuprindă 2 săli de 

repetiție, săli pentru activități conexe, sală de spectacole etc. 

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

din cauza situaţiei economice;  

- reducerea numărului de evenimente şi a amplorii acţiunilor culturale 

organizate de către instituţie, ca urmare a fondurilor insuficiente și a pandemiei;  

- deteriorarea aparaturii existente şi imposibilitatea achiziţionării de noi 

echipamente  

- 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, 
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propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 
cercetări, alte surse de informare)  

 Potrivit proiectului de management m-am concentrat pe toată perioada asupra 

popularizării proiectelor și programelor instituției, scop în care am făcut eforturi să 

diversificăm căile de comunicare prin organizarea de activități în mediul online.   

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”.  

În vederea concretizării acestor deziderate, acțiunile publicitare au avut 

eficacitatea cerută, individualizând fiecare eveniment prin postere, mijloace de 

informare în masă, rețele sociale ș.a.m.d. 

O atenție aparte a fost acordată de manager și instituție felului în care 

evenimentele organizate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” sunt 

oglindite de presa de gen.  

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.  

Nu-i mai puțin adevărat că o percepere diferită a agendei culturale și un alt tip 

de diversificare vor genera altfel interesul publicului. Am suscitat atenția presei 

centrale printr-o promovare susținută în plan național, reușind să încheiem 

parteneriate cu Favorit TV, TVR Iași, Radio România Constanța, TVR 1, Radio 

Antena Satelor etc.  

Anul 2018 
În anul 2018 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis  

-54 de comunicate de presă și a publicat în presa locală și națională 

-76 anunțuri pentru spectacole,  
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-36 pentru festivaluri;  

De asemenea , au fost prezentate opiniei publice informații privind participarea 

managerului Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 8 întruniri 

profesionale ( atât în calitate de cursant, cât și ca membru în componența unor 

jurii),după cum în mijlocele de informare în masă au fost promovate alte 38 de 

evenimente. 

Anul 2019 
În anul 2019, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis 49 de 

comunicate de presă și a publicat în presa locală și națională: 

-  87 anunțuri pentru spectacole; 

- 44 pentru festivaluri;  

- au fost prezentate opiniei publice informații privind participarea managerului 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 13 întruniri profesionale (atât în 

calitate de cursant, profesor, moderator, cât și ca membru sau președinte în comisia 

de jurizare).  

- de asemenea, au mai fost promovate alte 48 de evenimente. 

o Total – 241 – comunicate de presă și anuțuri în presa locală și națională 

Anul 2020 
În anul 2020, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis 13 

comunicate de presă și a publicat în presa locală și națională: 

-  3 anunțuri pentru spectacole; 

- 7 pentru festivaluri;  

- de asemenea, au mai fost promovate alte evenimente organizate de instituție.  

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

comunicate de presă și a publicat în presa locală și națională prin: 

 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, centre comerciale); materiale publicitare distribuite 

în agenția teatrală și în locuri cu trafic intens;  

 organizarea protocolului pentru fiecare proiect în parte (invitarea 
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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).  

Anul 2022 
- în anul 2022 Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis 13 comunicate de 

presă și a publicat în presa locală și națională prin: 

 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, centre comerciale); materiale publicitare distribuite 

în agenția teatrală și în locuri cu trafic intens;  

 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de 
consum, cercetări, alte surse de informare)  

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.  

 Situația de fapt poate fi conturată examinând proveniența și structura 

publicului. Este îndeobște cunoscut că nu se poate vorbi de un public general – sau 

abstract – al tuturor artelor, precum nu există un public în general unic și omogen 

structural. În funcție de gradul de instrucție, interesul publicului a fost exprimat în mod 

diferit, cu intensitate oscilantă, dar într-o evoluție constantă.  

 Pentru a identifica opțiunile publicului, în funcție de categoriile de beneficiari 

ai actului cultural, au fost realizate prin mijloace proprii cercetări sociologice cu 

ajutorul metodelor clasice de analiză și decizie, așa cum sunt acestea utilizate în 

marketingul cultural, folosindu-se analiza statistică și sondajul de opinie. Au fost 

întreprinse sondaje și anchete sociologice pentru cunoașterea categoriilor de 

beneficiari ai actului cultural, iar rezultatele au fost centralizate și vor alcătui baza 
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proiectelor viitoare. Statisticile efectuate atât la intrarea în săli de spectacole, cât și la 

ieșirea de la spectacol, datele fiind folosite pentru evaluarea și cercetarea publicului 

ca reacție a acestuia la oferta culturală. Efectuat pe baza unui chestionar administrat 

de un operator, studiul cuprinde întrebări deschise, fiind structurat pe 3 direcții de 

cercetare: 

 - motivul pentru care vin la spectacolele Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”; 

 - mijloacele de informare despre activitatea Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”; 

 - categoriile de beneficiari.   

 Rezultatele generale au fost următoarele: spectatorii cu vârsta cuprinsă între 

25 și 55 de ani reprezintă cea mai mare pondere – 33%; dintre aceștia, mai mult de 

jumătate au studii superioare, iar un sfert sunt absolvenți de liceu. 60% frecventează 

spectacolele folclorice, festivaluri și alte evenimente organizate de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, iar 25% participă ocazional la acestea. Potrivit datelor 

statistice, au frecventat spectacolele ansamblului peste 100 000 de spectatori, în cei 

cinci ani de contrat, persoane de toate vârstele și categoriile socio-profesionale, aici 

figurând și participanții la diferite evenimente cu intrare liberă.  

  

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

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

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

componenta educațională a acestora. De aceea, activităţile Ansamblului s-au 

adresat tuturor categoriilor de vârstă. Segmentele de public - ţintă au fost:  

 

 

2018 
- publicul tânăr, de vârstă preșcolară ( 4 - 7 ani);  

- de vârstă şcolară (7-14 ani și  14 – 18);  

- public tânăr şi familii (18-24 ani şi peste 24 ani);  

- adulţi activi – vârstnici (pensionari) 
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2019 

 

 

 

 

- publicul tânăr, de vârstă preșcolară ( 4 - 7 ani);  

- de vârstă şcolară (7-14 ani și  14 – 18);  

- public tânăr şi familii (18-24 ani şi peste 24 ani);  

- adulţi activi – vârstnici (pensionari) 

 
 

 
2020 

65 +  
4% 

55 -64 ani 
31% 

45 - 54 ani 
21% 

35 - 44 ani  
17% 

25 - 34 ani  
14% 

18 - 
24 
ani 

10% 

13 -17 ani  
3% 
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- publicul tânăr, de vârstă preșcolară (4 - 7 ani);  

- de vârstă şcolară (7-14 ani și  14 – 18);  

- public tânăr şi familii (18-24 ani şi peste 24 ani);  

- adulţi activi – vârstnici (pensionari).  

 
2021 

. 

  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 

58% 

23% 

10% 
9% 

adulți activi - vârstnici 18 - 24 ani si peste 24 ani

7 - 14 ani și 14 - 18 ani 4 - 7 ani
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- participanți în proiectele de turism cultural 

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

 

 
 
 
 
2022 

 
6. Profilul beneficiarului actual 

 

Pe baza estimărilor pentru atragerea altor categorii de spectatori şi a modificărilor 

demografice previzibile, considerăm că beneficiarii ţintă ai activităţilor instituției sunt 

din toate categoriile, indiferent de vârste și pături sociale, fără deosebire de 

naţionalitate, etnie, sex, religie sau orientare politică. Amintim aici artiștii amatori, 

interpreţii, creatorii de artă, scriitorii și, nu în ultimul rând, spectatorii, telespectatorii, 

iubitorii de folclor, de tradiții și obiceiuri, de artă şi literatură, etc. S-a urmărit ca 

oferta culturală a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” să satisfacă 

preferințele tuturor categoriilor din grupul țintă.  

Ca urmare a diversității manifestărilor cultural-artistice organizate de Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, s-a putut totuși constata o ușoară creștere a 

gradului de participare a cetăţenilor şi, în mod special, a tinerilor la viaţa culturală, 

consecință a promovării activităților în mediul online.  

39% 

30% 

22% 

9% 

adulți activi - vârstnici 18 - 24 ani si peste 24 ani

7 - 14 ani și 14 - 18 ani 4 - 7 ani
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Beneficiarii ţintă ai 

manifestărilor 

Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele 

Deltei”, derulate prin 

calendarul acțiunilor 

aferente perioadei 

cuprinse în prezentul 

raport:  

Pe termen scurt:  
De producțiile 

instituției noastre au 

beneficiat categorii cu vârste și pregătiri socio-profesionale diferite: copii din ciclul 

preșcolar, elevi, tineri, adulți și pensionari. 

Pe termen lung:  
 S-a avut în vedere, în mod esențial, pregătirea viitorului public, condiție 

obligatorie pentru realizarea sustenabilității instituției. Acest lucru s-a realizat prin 

programe și proiecte special concepute și dedicate copiilor și tinerilor, dar în format 

specific online. De asemenea, am urmărit în această perioadă să consolidăm 

legăturile cu diaspora, astfel încât românii care locuiesc în afara granițelor țării să 

poată beneficia de serviciile culturale ale instituției, prin intermediul Facebook sau 

atunci când se întorc acasă în vacanță. 

Concluzionând, putem spune că profilul beneficiarului actual al manifestărilor 

culturale poate fi structurat astfel:   

- copii preșcolari și școlari care au beneficiat de spectacole „Lecție de folclor” 

 - persoane tinere, de vârstă medie sau înaintată, pensionari; 

 - cetățeni care locuiesc în zona urbană sau rurală;  

- manageri, directori şi angajaţi ai unor instituții de profil;  

- interpreţi, artişti amatori, meşteri populari, rapsozi populari etc. ai judeţului 

Tulcea;  

- toate categoriile sociale care includ iubitori de cultură tradiţională și folclor 

autentic. 

7. Profilul beneficiarului actual, după implementarea proiectelor 
menegeriae din cadrul contractului: 
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a) după vârstă 
- public de vârstă şcolară: în cadrul proiectelor educaţionale, al cursurilor de 

dans şi al spectacolelor dedicate lor- Spectacol lecție de folclor  

- 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 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 
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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 
a. Publicații 

 
2018 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” în 2018 a lansat 2 publicații, 

respectiv : 

 Volum antologic de stidii istorice „140 de ani de la Unirea Dobrogei cu 
România”, Coordonator Coman Ștefan, editura Academiei Oamenilor de Știință din 

România, București , 2018, tipar-Tipografia Monitorul Oficial. 

 Primul număr al revistei semestriale de cultură și arte tradiționale 

„Dobrogea”, Redactor Șef – Coman Ștefan, tipar- Tipografia Monitorul Oficial. 

2019 
Ansamblul a organizat și editat, în 2019, trei publicații importante pentru istoria 

Dobrogei și implicit a județului Tulcea; 

 „Georges Pantazi zis Boulanger tulceanul care a uimit lumea”, Redactor 

Șef – Coman Ștefan, autor Aurel Ifrim, editura Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”, 2019, tipar- Ex Ponto. Lansarea cartii a fost in cadrul Festivalului 

de Interpretare a muzicii de cafe-concert și lăutărești „George Boulanger”; 

 Al doilea număr al revistei semestriale de cultură și artă tradiționale 

„Dobrogea”, Redactor Șef – Coman Ștefan, Responsabil de număr Daniel 

Constantin Arhire, tipar- Tipografia Monitorul Oficial. Temele implementate au fost : 

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

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

tradiționale românești. Elemente de istorie și etnologie. 

o prezentarea unor tradiții și obiceiuri locale. 

o Prezentarea unor materiale cu caracter tradițional – cultural. 

 Folclor Muzical Dobrogean – Constantin Arvinte, Redactor Șef – Coman 

Ștefan, Responsabil de număr - Daniel Constantin Arhire, decembrie 2019, editura 

și tipografia PIM. 
 Materiale culese din Dobrogea din anii 1964 de Constantin Arvinte, cunoscut 
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ca om de cultura, dirijor, compozitor,etc.; 

2020 
 Al treilea număr al revistei semestriale de cultură și artă tradiționale 

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

Constantin Arhire, tipar - Tipografia Monitorul Oficial. Temele implementate au fost:  

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

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

tradiționale românești. Elemente de istorie și etnologie. 

o prezentarea unor tradiții și obiceiuri locale. 

o prezentarea unor materiale cu caracter tradițional – cultural. 

Manifestări cultural - artistice – atât fizic, cât și online - organizate de către 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  în anul 2020 și la care promovarea 

a fost făcută prin afiș: 

2021 
 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 

 

 2022 
 Al șaselea 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. 
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 prezentarea unor materiale cu caracter tradițional – cultural. 

 S-a lucrat la al șaptelea număr al revistei Dobrogea, aniversarea Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei 25 de ani de activitate, care se va publica 

până la sfârșitul anului 2022. 

 
Evenimente organizate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  în 
decursul celor 5 ani de management/ în imagini: 
 
 

1. 24 ianuarie   
 
Primul spectacol de după pandemie! 

Spectacol aniversar „Uniți în cuget și-n simțiri” – eveniment dedicat Unirii 

Principatelor Române.  

MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române: Ziua de 24 

ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 

Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca 

domn al Moldovei și Țării Românești.  

Eveniment organizar  de Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic 

Profesionist  „Baladele Deltei” în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și 

Primăria Municipiului Tulcea. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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2. 24 februarie  „Sărbătoarea Dragobetelui 
Acest eveniment a fost inițiat de Ansamblul Artistic Baladele Deltei 
începând cu anul 2004 

24 februarie  „Sărbătoarea Dragobetelui” - spectacol dedicat zilei de Dragobete – 24 

februarie - care are ca scop promovarea tradițiilor populare. Pe plaiurile romanesti, 

Dragobetele, care pastreaza unele atributii ale zeului dragostei in mitologia romana, 

Cupidon, este patron al dragostei si bunei dispozitii. De asemenea, in traditia 

romaneasca, Dragobetele marca inceputul primaverii, data de 24 februarie nefiind 

intamplator aleasa, aceasta insemnand inceputul anului agricol. Este momentul in 

care intreaga natura renaste, pasarile isi cauta cuiburi si, dupa unele credinte 

populare, ursul iese din barlog. Odata cu natura, reinvia si iubirea, iar Dragobetele 

marca ziua in care intreaga suflare sarbatorea innoirea firii si se pregatea pentru 

venirea primaverii.  

Evenimnt desfășurat la Teatrul Jean Bart Tulcea 
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3. Festival - Concurs Județean de Folclor „Florile Dobrogei” 

              ed. a VI- a.   aprilie 2022 
 
Festival - Concurs Județean de Folclor „Florile Dobrogei” Festivalul are ca scop 

promovarea cântecului dobrogean, a valorilor locale și județene. Festivalul se 

adresează tuturor copiilor, tinerilor interpreţi de muzică populară, dar şi celor adulţi 

care au slujit și doresc să slujească cu credinţă şi devotament folclorul dobrogean. 

Eveniment desfășurat la Satul Pescăresc Tradițional Tulcea 

 

 
 

 
 

https://m.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/
https://m.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/
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4. 29 aprilie FLASHMOB - „Dans, Dans, Dans”  
Evenimentele de tip FLASHMOB au fost inițiate de Ansamblul Artistic 
Baladele Deltei în anul 2014 

„Dans, Dans, Dans” - flashmob de dans susținut cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului 

– 29 aprilie. Eveniment la care participă anual peste 700 de dansatori din municipiul 

Tulcea. In 1982, Institutul Internațional de Teatru, prin Comitetul Internațional al 

Dansului, a hotărât ca in fiecare an, la data de 29 aprilie să fie celebrată Ziua 

Internațională a Dansului. Sărbătoarea comemorează astfel și ziua de naștere a 

creatorului baletului modern. Jean Georges Noverre ( 1727 – 1810).  

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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5. Festival – Concurs Județean de Folclor pentru Copii și Tineret „Cununa 
dansului și portului popular dobrogean” 

                ed. a XXI - a  - 22 mai  2022 
Eveniment organizat de Baladele Deltei începând cu anul 1999 

Festival – Concurs Județean de Folclor pentru Copii și Tineret „Cununa dansului și 

portului popular dobrogean” Festivalul are ca scop valorificarea folclorului prin cântec 

şi dans, crearea posibilităţilor de afirmare a tinerelor talente, premierea celor mai 

artistice formaţii, confirmarea continuităţii tradiţiei populare, educarea copiilor şi 

tinerilor în spiritul respectului şi preţuirii tezaurului folcloric. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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6. Festivalul Internațional al Dunării 
     ed. a IV-a- 12 –17 mai 2022- nu s-a desfășurat 

Festivalul Internațional al Dunării, are ca scop de a reuni la Gurile Dunării (acolo 

unde, cu un secol și jumătate în urmă, statul român a îndeplinit misiunea sa istorică 

de a proteja primul „mugur” al viitoarei Uniuni Europene - Comisia Europeana a 

Dunării!) ansambluri și formații reprezentative ale folclorului țărilor prin care marele 

fluviu european trece. Festivalul se desfășoară sub semnul motto – ului „Dunărea, 

fluviul care unește!”  

Evenimentul a fost inițiat de Ansamblul Baladele Deltei în anul 2004, a urmat o 

pauză d organizare și a fost reluat în 2018. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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7. 23 mai – Ziua Aromânilor- Flashmob- Aromânii de ieri și de azi  

La flashmobul iau parte sute de persoane, de toate vârstele, iubitoare ale jocului, 

una dintre cele mai expresive forme de comunicare, devenită artă prin pasiunea, 

inspirația și creativitatea pe care le implică. 

Eveniment desfășurat la patinoarul de pe malul lacului Ciuperca 

S-au prezentat suite de jocuri aromâne. 
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8. Festivalul Minorităților Naționale „Serbările Deltei”  
ed. a XX-a -     
8– 10 iunie 2022 Tulcea  
 10  - 12 iunie 2022 Sulina 

Festivalul îşi propune să descopere şi să promoveze ansambluri de dansuri și 

grupuri vocale, din țară considerând că în acest mod se poate aduce o contribuţie la 

cunoaşterea, dezvoltarea şi perpetuarea culturii specifice minorităţilor naţionale, 

reprezentând un factor de conservare și valorificare a valorosului patrimoniu 

imaterial din zona Deltei Dunării, zona fiind renumită prin numărul impresionant de 

etnii ce conviețuiesc în deplină armonie, de secole în acest spațiu. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea și pe Faleza orașului Sulin 
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9. Festivalul- Concurs de Interpretare a Muzicii Populare „Natalia 
Șerbănescu”  

E d. a XI – a - 15 – 17 iunie 2022, (nu s-a desfășurat) 
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Festival inițiat de Ansamblul Baladele Deltei în anul 2010 
.Festivalul urmărește să descopere și să promoveze talente interpretative, să aducă 

pe scenă cântacul popular autentic, să înglobeze în circuit valori spirituale românești, 

să prezinte originalitatea și frumusețea costumului popular din diferite zone 

etnografice ale țării, să rememoreze și să transmită valorile etnografice generațiilor 

viitoare. 

Evenimentul a fost organizat de fiecare dată în Piața Civică, Tulcea și a fost difuzat 

de televiziunile Favorit tv, Etno tv, TVR3 
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10.  24 iuni - FLASHMOB  „Ziua Universală a Iei”   

Sărbătoarea are ca scop promovarea IEI  tradiţionale românești printr-un flashmob 

de amploare la care sute de oameni joacă îmbrăcați în sacra ie. Sărbătorită 

începând din 2013, ia este unul dintre reperele noastre identitare; simbolizând 

creativitatea neamului românesc, ia este sărbătorită în noaptea în care se deschid 

cerurile – de Sânziene. 24 iunie înseamnă şi sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan 

Botezatorul, dar şi zi de Sânziene sau Drăgaice, Sânzienele fiind, în tradiția noastră 

populară, îmbrăcate în ii. Indiferent de zonă, ia este cea care condiționează 

compoziția ornamentală a costumului, celelalte piese trebuind să se asocieze cu 

cămașa, indiferent că vorbim despre cămașa cu altiță, cămașa cu tăblie, cămașa cu 

lăncez, cămașa cu platcă, ia cu umăr, ia cu ciocănele, cămașa cu chiept (sau 

ciupag), cămașa încărcată sau de extraordinara varietate a broderiilor. Bluza 

femeiască e specifică portului naţional românesc.Eveniment desfășurat în Piața 

Civică,Tulcea
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11. Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii „Peştişorul de Aur”,  

Ed. A- XXVIII-a – 7-12 august 2022 
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Nu a fost organizat în anul 2020-2021 – context pandemic 

Acest festival prestigious a luat ființă în anul 1993, la inițiativa maestrului coregraf 

Ștefan Coman și își propune să cultive gustul publicului pentru autentic și tradiție. Pe 

de altă parte, participanții la festival (fie aceștia din țară sau de peste hotare) fac 

cunoștință cu frumusețile Deltei Dunării. Pentru toată lumea – participanți și 

spectatori, deopotrivă – «Peștișorul de Aur» este an de an o mare sărbătoare. 

Trebuie precizat ca este singurul festival de folclor pentru copii din România inclus în 

calendarul Consiliului Internaţional de Organizare a Festivalurilor de Folclor al 

U.N.E.S.C.O., fiind apreciat ca unul dintre cele mai bine structurate şi organizate 

festivaluri de profil. În decursul timpului, la Tulcea au sosit și au evoluat ansambluri 

din Bulgaria, Georgia, Polonia, Ucraina, Franţa, Rusia, R. Moldova, Iugoslavia, 

Armenia, Grecia, Israel, Letonia, 26 Lituania, Croaţia, Ungaria, Italia, Cipru, 

Venezuela, Macedonia, Serbia, Spania, Slovenia, Slovacia, Mexic, Coreea de Sud, 

Vietnam, Algeria, Turcia, România etc.  

- 1450 de participanți(artiști)  

- peste 1200 de spectator 

Organizatori: Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”,  Consiliul Județean Tulcea, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean,  

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea și în mai multe cartiere ale 

municipiului. 

Organizare: 

-1993-1996 -Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea, 
                  - Ministerul Învăţământului - finanțator 
                  - Sponsori 
 

1998-1999- Ministerul Învăţământului - finanțator 
                  - Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea 

                 - Consiliul Județean Tulcea -cofinanțator 

       -Sponsori 

1999-2004 - Ministerul Educației Naționale - finanțator     
                  - Consiliul Județean Tulcea –cofinanțator 

       - Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”-organizator și  

finanțator 

       -Sponsori 

2005-2010 -Ministerul Educației Naționale - finanțator     
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                  - Consiliul Județean Tulcea –cofinanțator 

       - Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”-organizator și  

finanțator 

      - Primăria Tulcea- cofinanțator 

                 - Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea 

2010- 2019 - Primăria Tulcea- cofinanțator 
                   - Ministerul Educației Naționale - finanțator     
                   - Consiliul Județean Tulcea –cofinanțator 

       - Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”-organizator și  

finanțator 

                 - Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea 

2020 – 2021 –Nu s-a organizat 

2022 - Ministerul Educației Naționale  
 
         -Primăria Municipiului Tulcea - Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele              

Deltei”-organizator și  finanțator 

        - Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea 
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12. Festivalul Internațional de folclor româno -bulgar„Ritmuri și culori”  
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ed. a II – a , 26-27 august 2022 
Festivalului încurajează abilitățile creative ale personalității, să prezinte tradițiile 

folclorice și culturale ale ambelor țări și să popularizeze folclorul bulgar și cel 

românesc, dobrogean 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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13. „Târgul de toamnă” 

23-25 septembrie 

Eveniment ce are semnificația legăturii dintre cultura pământului și cultura 

tradițională. Pe lângă spectacolul artistic,  iau parte zeci de producători agricoli, 

meșteșugari și comercianți de preparate tradiționale din județul Tulcea.  

 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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14. Festivalului – Concurs de Muzică Corală „Ludovic Paceag” 

                     ed. a VII-a 16 – 19 septembrie 2019 
Festivalul nu a fost organizat nici anul acesta nici în pandemie 

Festivalului – Concurs de Muzică Corală „Ludovic Paceag”, are ca scop promovarea 

grupurilor  corale și corurile de muzică creștină și polifonică. 

Ludovic Paceag s-a născut la Tulcea, pe 4 aprilie 1922, în familia lui Gheorghe (șeful 

fanfarei militare din oraș) și a Stanei (casnică). A absolvit în 1940 Liceul „Principele 

Carol” (actualul Colegiu Dobrogean „Spiru C. Haret”), apoi a urmat Conservatorul 

Regal de Muzică Dramatică în București (1946) și Seminarul Pedagogic Universitar 

„Titu Maiorescu” al Universității din București (1947). Lucrează ca profesor de 

muzică și dirijor la unele școli și formații corale și instrumentale din Capitală (I. I. S. 

„Filimon Sârbu”, actuala „Muntenia”) în perioadele 1947 – 1949, 1951 – 1954, pe 

urmă ca specialist în muzică (compozitor, folclorist, dirijor) al Casei Centrale a 

Creației Populare din București, instituție cunoscută, în decursul anilor, sub 

denumirile de Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de 

Masă și Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. Între colegii săi de 

serviciu a fost alături și s-a bucurat de prietenia și aprecierea unor specialiști 

consacrați în domeniile lor de activitate: Gh. Bazavan, Ion Meițoiu, Nicolae Nistor, 

Mircea Neagu, Tita Sever, Th. Vasilescu, Costea Constantin, M. Rădășeanu, 

Constantin Arvinte, Ligia Bordincel. Desfășoară o prodigioasă activitate în domeniul 

pedagogiei muzicale, culegerii de folclor, creației componistice și publicisticii de 

specialitate (studii, articole, sinteze, interviuri, recenzii). Devine membru în comisii de 

specialitate la Radio, Televiziune și Electrecord, participând, fără să-și drămuiască 

efortul și fără să-și calculeze răsplata, în numeroase jurii județene, naționale și 

internaționale ale festivalurilor și concursurilor de valorificare a comorilor folclorului 

muzical pe care l-a iubit și slujit cu credință. O contribuție însemnată o aduce la 

conceperea și organizarea Festivalurilor corale zonale „Ion Vidu” (Lugoj), „Ciprian 

Porumbescu” (Suceava), „D. Gh. Kiriac” (Pitești) și „Gheorghe Dima” (Brașov). 

Evenimnt desfășurat la Teatrul Jean Bart Tulcea 
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15. Festivalul de interpretare a muzicii de café-concert și lăutărești 
„Georges Boulanger”   

Ed. a I-a noiembrie 2018 
Festivalul este constituit într-o manifestare cultural – artistică ce a readus în 

atenția publicului valorile autentice ale muzicii de café-concert (magistral promovate 

la cel mai înalt nivel de tulceanul Gheorghe Pantazi, cunoscut în lumea artistică 

interbelică și postbelică sub numele de scenă Georges Boulanger, nume sub care a 

cunoscut consacrarea și celebritatea internaționale!), precum și a celei lăutărești. 

Reunește la Tulcea nume sonore ale muzicii de café-concert din țară și de peste 

hotare. 

Evenimnt desfășurat la Teatrul Jean Bart Tulcea 
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Evenimentul a avut o rezonanță deosebită în lumea muzicii de specialitate. Prima 

ediție a fost difuzată de TVR 1 și retransmisă de foarte multe ori la solicitarea 

publicului. 
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Orchestra Ansamblului a acompaniat artiștii din cadrul festivalului 
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16.  14 noiembrie  – „Ziua Dobrogei”  

Manifestări ocazionate de revenirea Dobrogei la Patria mamă. Unirea Dobrogei cu 

Patria Mamă reprezenta, după unirea Moldovei cu Ţara Românească din 1859, o 
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nouă şi importantă etapă în procesul de desăvârşire a unităţii de stat a românilor, 

proces încheiat prin Marea Unire din 1918. 

Eveniment organizat  de Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist 

 „Baladele Deltei” în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Primăria 

Municipiului Tulcea. 

Eveniment desfășurat la Teatrul Jean Bart Tulcea  
 
Această mare manifestare a fost inițiată de Ansamblul Artistic Profesionist  „Baladele 

Deltei”în anul 1998 când au fost organizate o serie de activități cultural artistice. De a 

lungul anilor venimentul s-a desfășurat în mai multe locații ( Sala Sporturilor, Casa 

Sindicatelor, Piața Civică etc.) 

 

 

 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 

 
 
1 decembrie  „Ziua Naţională a României” 
Spectacol folcloric patriotic ocazionat de Marea Unire din 1918,  procesul istoric în 

urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiaşi 

stat național, România. 



105 
 

Eveniment organizar  de Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic 

Profesionist  „Baladele Deltei” în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și 

Primăria Municipiului Tulcea. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică, Tulcea 
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17. Spectacol și Festival – Concurs de colinde, datini și obiceiuri de iarnă 

„LERU’I LER” 

                     ed. a VIII –a 17-19 decembrie 2022 



112 
 

 

 Festivalul-Concurs Județean de Colinde, Datini și Obiceiuri de Iarnă „Leru’i ler” 

încheie seria de manifestări deschisă de Spectacolul „La Dalbă Cetate” și continuată 

de spectacole susținute în Piața Civică  

Festivalul promovează datinile și obiceiurile de iarnă și stabilește o punte a 

cunoașterii între toate comunitățile din România prin crearea unui schimb de 

experiențe între copii, tineri și adulți. 

Eveniment desfășurat în Piața Civică/ la Satul Pescăresc Tradițional Tulcea 

 

 

 
 

https://m.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/
https://m.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/
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2018 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat în anul 2018 la 169 

de spectacole 

Spectacole susținute pe nave de croazieră -   32: 

 
2019 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” (ansamblul folcloric 

„Doruleţul”) a participat în anul 2019 la susţinerea sau organizarea a 189 de 
manifestări cultural – artistice și spectacole, atât la nivel local, naţional, cât şi 

internaţional, ajungând la o medie de 16 acţiuni/lună, și anume: 

 Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea  - 16; 

 Spectacole susținute la Teatrul „Jean Bart” Tulcea   - 16; 

 Spectacole susținute la Sala Sporturilor Tulcea  - 4; 

 Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 47; 

 Spectacole susținute cu ocazia primirii oficiale a unor delegații europene de 

către  Consiliul Județean Tulcea - 5 

 Spectacole susținute pe nave de croazieră – 32; 

 Spectacole susținute în județul Tulcea   - 24; 

 Festivaluri județene   - 5; 

 Festivaluri naționale   - 8; 

 Festivaluri internaționale - 10; 

 Spectacole susținute la emisiuni din cadrul televiziunilor TV1 , TVR2, TVR3, 

TVR Iași și TVR Cluj, Realitatea Tv, Nașul TV  - 9; 

 Participarea managerului la manifestări naționale și internaționale  -13; 
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Din numărul total de spectacole susținute pe parcursul anului 2019, 84 au fost cu 

încasări de venituri proprii :  

- 9 spectacole cu încasări din vânzarea biletelor; 

- 75  de spectacole cu încasări directe. 

 

 

 

 

 

Bilete 
vândute  

1096 

Anul 
2018 

4837 

Anul 
2019 
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2020 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat în anul 2020 

la următoarele manifestări cultural  - artistice și spectacole:    

 Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea   - 1; 

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

 Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 20; 

 Spectacole susținute în județul Tulcea și in afara acestuia   - 3; 

 Festivaluri județene   - 2; 

 Festivaluri naționale    - 1; 

 Festivuri interjudețene - 1 

 Spectacole susținute la emisiuni din cadrul televiziunilor  TVR 1, TVR2, 

TVR3,TVR Iași și TVR Cluj  și Realitatea TV- 3; 

 Participarea managerului la manifestări locale și naționale   -7; 

 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” a participat  în anul 2020 la următoarele 

manifestări cultural  -  artistice și spectacole:    

 Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea  - 1; 

 

Numărul total de spectacole susținute de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” și Ansamblul Folcloric de copii „Dorulețul” sunt : 

 Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea   - 1; 

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

 Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 20; 

 Spectacole susținute în județul Tulcea și in afara acestuia   - 3; 

 Festivaluri județene   - 2; 

 Festivaluri naționale    - 1; 

 Festivuri interjudețene - 1 

 Spectacole susținute la emisiuni din cadrul televiziunilor  TVR 1, TVR2, 

TVR3,TVR Iași și TVR Cluj  și Realitatea TV- 3; 
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 Participarea managerului la manifestări locale și naționale   -7; 

 

 

     Din numărul total de spectacole susținute pe parcursul anului 2020, 26 au fost cu 

încasări de venituri proprii :  

- 3 spectacole cu încasări din vânzarea biletelor; 

- 23 de spectacole cu încasări directe, 

 
 

 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” (ansamblul folcloric 

„Doruleţul”) a participat în anul 2020 la susţinerea sau organizarea a 40 de 
manifestări cultural – artistice și spectacole, la nivel local și naţional. 

Spectacole 

3 

Bilete vandute 

638 
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2021- an pandemic 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Manifestari 
cultural artistice 
și spectacole 

Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” 

• 2019 

189 

• 2020  
an afectat de 
pandemia cu 
Coronavirus 

40 

MANIFESTĂRI 
CULTURAL 
ARTISTICE ȘI 
SPECTACOLE 

 

2019 

 

189 

2020 

an pandemic 

40 

2021 

an pandemic 

67 
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 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 

          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) 
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 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 

 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 



122 
 

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: 

 numerele patru și cinci ale Revistei Dobrogea, revistă de 
cultură și artă tradițională,   

 numărul șapte al Revistei Etnos, revistă de etnologie, folclor 
și mitologie, 

 

 

Spectacole 

5 

Bilete vandute 

765 
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2022 – prima parte a anului, până la 31 septembrie 2022 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a susținut/ participat 
/organizat, în anul 2022, 43  de spectacole, evenimente/ manifestări etc.  

  

 1 spectacole la Sala Teatrului Jean Bart , (CU BILET) 

 5 participări la festivaluri județene, naționale, internaționale:  -Iași  

  - Otopeni 

  - Slobozia 

                                                                                                      -Drobeta 

                                                                                                       Turnu Severin 

                                                                                                       -Deva 

   

 

 Din numărul total de spectacole susținute în 2022 – 19 au fost cu încasări 
de venituri proprii: 

 1 spectacol cu încasări din vânzarea biletelor – au fost 

vândute 82 de bilete, la Teatrul Jean Bart ( în funcție de 

contextul pandemic) 

 18  spectacole cu încasări directe. ( facturi)  

 Concursuri on-line 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a dezvoltat un concept 
nou de concursuri on-line, care s-au desfășurat pe profilul  

              de socializare, 

 în 2022 s-au desfășurat un astfel de concursuri:  
- Concurs de pictură- Eminescu în imagini 

 au fost distribuite în mediul on-line spectacolele/ evenimentele din arhiva 

video a ansamblului, 

 au fost distribuite în mediul on-line peste 100 de postări  

 Comunicate de presă/ impact mediatic 

 în decursul anului 2022 publicul tulcean a fost informat cu privire la 

activitatea/ evenimentele organizate de ansamblul prin emiterea a 13 
comunicate de presă  atât pentru presa scrisă cât și on-line de la nivel 

local/național, 
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 evenimentele organizate de către instituție au avut un impact mediatic de 

peste 40 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 2022 am a participat la 16 manifestări, evenimente, ședințe, 

intervenții radio/TV, etc în calitate de invitat, 

 în exercitarea atribuțiilor am emis în anul 2022 – 8 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 3 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,  
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Total- 508 

 

 

 

 

2. Concluzii 
Pentru iniţierea şi educarea viitorilor spectatori au fost organizate spectacole – 

lecţie de folclor pentru copiii şi elevii din toate grădiniţele şi şcolile tulcene. 

Exemplificăm aici organizarea şi susţinerea manifestărilor cultural – artistice la 

care a participat Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” şi spectacolele 

MANIFESTĂRI 
CULTURAL 
ARTISTICE ȘI 
SPECTACOLE 

 

 

2018 

 

169 
 

2019 

 

189 

 

2020 

an pandemic 

40 

 

2021 

an pandemic 

67 
 

 

       2022 

 

         43 

 

 

 

 

Spectacole 

1 
 

Bilete vandute 

82 
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folclorice pe care le-a susţinut atât pentru turiştii care tranzitează Tulcea, cât şi cele 

susţinute în localităţile din judeţ cu ocazia unor evenimente culturale, istorice, 

religioase, dar și participarea la diferite manifestări în ţară şi peste hotare. 

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

lunar sau chiar de două ori pe lună seri de muzică, dans şi poezie/literatură, 

spectacole ce au avut un succes şi în acest an. 

În judeţ, au fost organizate spectacole folclorice în localităţile: Rândunica, 

Niculiţel, Casimcea, Mihail Kogălniceanu, Văcăreni, Babadag, Valea Nucarilor, 

Greci, Isaccea, Ceamurlia de Jos, Murighiol, iar în ţară la Otopeni, Bucureşti, Sibiu, 

Brăila, Galaţi,  Constanţa, Timișoara, Arad, Slatina.  

2.1 . Reformularea mesajului 
Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de 

organizare, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” urmăreşte : 

 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; 

 realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de 

divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

 iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a 

culturii tradiţionale a judeţului Tulcea; 

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

patrimoniului cultural, precum şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice 

ale comunităţii locale; 

 desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor 

tradiţionale zonale; 

 propagarea turismului cultural de interes local; 
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 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; 

 Actualizarea și menținerea activăa  arhivei Ansamblului - actualizarea arhivei 

foto şi video şi organizarea dosarelor de evenimente şi a dosarelor de presă; 

 Informare regulată:  

 informarea periodică a partenerilor media şi a potenţialilor parteneri şi 

sponsori despre activitatea Ansamblului şi realizarea unui decont de imagine; 

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

 actualizarea constantă a paginii de socializare Facebook, pentru informarea 

persoanelor care folosesc în mod frecvent platformele de socializare prin 

portaluri on-line, prin linkuri inter-instituţionale; 

 Relaţia cu presa: 
- 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; 

 organizarea de conferinţe de presă cu ocazia evenimentelor culturale; 

 actualizarea dosarelor de presă; 

 comunicare online;  

 îmbunătăţirea imaginii şi a structurii site-ului Ansamblului pentru a facilita 

modalităţile de obţinerea a informaţiilor; 

 actualizarea în permanenţă a paginii de socializare Facebook, oferind 

posibilitatea unui feedback sporit din partea publicului şi o identificare mai exactă a 

profilului spectatorului;    

 Promovare prin evenimente: 

 organizarea de evenimente pentru public, cu scopul apropierii acestora de 

artiştii şi activitatea Ansamblului; 
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 prezentarea de spectacole folclorice la sediu, în judeţ, în ţară şi în străinatate; 

 promovarea programelor adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale 

zonale; 

 promovarea producţiilor proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor şi al altor 

manifestări cultural-artistice; 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pentru îndeplinirea misiunii, 

trebuie să plaseze în conştiinţa publicului un mesaj canalizat pe trei direcţii de 

comunicare a valorilor, mesaj ce va ajunge la destinaţie doar dacă va fi asimilat în 

primul rând de către personalul artistic, dar şi de cel non-artistic din cadrul instituţiei. 

 

2.2.  Descrierea principalelor direcții pentru îndelinirea misiunii 
 

 
 

 
a. Vocaţia, 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 ale 

VOCAȚIE 
TRADIȚIE 

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

a zilelor noastre. Acest lucru se face prin: 

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

tehnologice; 

-  luciditate critică şi auto-exigenţă; 

- perfecţionare permanentă. 

 

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

mediul artistic, şi nu numai, doar cu ajutorul comunicării. 

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

interior al oamenilor. De aceea, trebuie încurajat lucrul într-o atmosferă sigură, 

relaxată, colocvială chiar, dar fermă şi conştientă. Doar atunci se poate vorbi de 

existenţa unui mediu propice dezvoltării performanţei artistice. Obţinerea acestei 

interfeţe prietenoase se face prin comunicare, adică prin transferul ori schimbul de 

informaţie cu Celălalt (Ceilalţi). Acest transfer nu poate fi realizat însă fără o 

tehnologie adecvată, căci tehnologia este catalizatorul oricărui avans mental şi 

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

interpret, dansator, instrumentist) le este indispensabil confortul tehnologic. Tuturor 

ne este indispensabilă conectarea rapidă la lumea tehnologiei. 

 

 Principalele direcţii au la bază următoarele principii fundamentale: 

ARTISTIC 
 Excelenţă Artistică 

 Standarde Internaţionale; 

 Spectacole de calitate excepţională; 

 Programe Inovative şi Echilibrate; 
 Îmbinarea repertoriului clasic de bază cu producţii de noutate. 

PUBLIC 
 Accesibilitate-Prin atitudine, acoperire geografică,preţ şi permisivitate;  

 Acţionând pentru eliminarea barierelor sociale,economice şi etnice. 

FINANCIAR 
 Responsabilitate   

 Financiară 

 Maximizarea veniturilor şi controlul costurilor pentru a optimiza valoarea 
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serviciilor. 

OPERATIONAL 
 Cultură Organizaţională (internă şi externă) 

 Ascultarea tuturor ideilor şi dezvoltarea unei comunicări permanente şi 

eficiente în  spiritul colaborării; 

 Crearea de oportunităţi  

 pentru stimularea,dezvoltarea şi desăvârşirea acesteia;  

 Management Flexibil: 
 Recunoaşterea talentului, muncii asidue şi loialităţii. 

 

C. Analiza organizării instituţiei și propuneri de restructurare și/sau 
reorganizare, după caz 

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

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este organizat şi funcţionează 

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

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată 

prin Legea nr. 353/2007. 

 Funcţionarea ansamblului este asigurată prin activitatea personalului angajat cu 

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

funcții administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la 

realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate 

potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza 

unor convenţii reglementate de Codul Civil. 

Organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” se aprobă anual sau de câte ori este nevoie prin hotărâre a Consiliului Local 

Tulcea.  

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

structura funcțiilor contractuale, pe cele două componente, de conducere și de 

execuție, cu gradul/treapta profesională pentru fiecare funcție, nivelul studiilor 

necesare și numărul de posturi necesare și numărul de posturi. 
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Analiza statului de funcţii: 

2018 

Anul 2018 
Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 63 10 

Personal de conducere 4 3 1 

Personal de specialitate 49 41 8 

Personal tehnico-administrativ 20 19 1 

 

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

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

2018 au fost efectuate evaluarile personalului pentru perioada 1.01.2018 – 

31.12.2018. 

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

anului 2018 a fost acordat începând cu luna octombrie sporul de 15% pentru condiţii 

grele de muncă. 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 Actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern 

conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. Au fost definite 

obiective determinante, legate de scopurile Ansamblului, precum şi cele 

complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, 

regulamentele interne şi comunicarea obiectivelor definite tuturor salariaţilor; 

 În cursul anului 2018, în vederea aplicării principiului transparenţei activităţii 

instituţiei, au fost revizuite elementele ce constituie site-ul oficial al instituţiei. Datele 

sunt actualizate periodic pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor cât mai multe 

informaţii referitoare la activităţile şi evenimentele ce se organizează în cadrul 

Ansamblului. 

 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul instituţiei, în anul 2018 a emis 35 

decizii.În principal, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul 

financiar şi resurse umane, au fost emise decizii care au vizat: 

 angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul de venituri 

și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  
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 organizarea controlului financiar preventiv propriu şi exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” 

 constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor; 

 constituirea comisiei pentru recepţia bunurilor şi a obiectelor de inventar; 

 constituirea comisiilor de inventariere; 

 majorări salariale. 

 
2019 
  

Anul 2019 
Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 67 6 

Personal de conducere 4 4 0 

Personal de specialitate 49  44 5 

Personal tehnico-administrativ 20 19 1 

 

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

promovări/cursuri de specializare. Potrivit prevederilor legale în materie, în anul 2019 

au fost efectuate evaluările personalului pentru perioada 1.01.2019 – 31.12.2019. 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 Actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern 

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

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. Au fost definite obiective 

determinante, legate de scopurile Ansamblului, precum şi cele complementare, 

legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele interne şi 

comunicarea obiectivelor definite tuturor salariaţilor; 

 În cursul anului 2019, 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 perioada de referință, Consiliul Administrativ a funcționat și și-a exercitat 
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atribuțiile specifice, astfel încât s-a întrunit într-un număr de: 

- 6 ședințe în care au fost emise 6 hotărâri. 
 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul instituţiei a emis, în anul 2019, 26 

de decizii.  
În principal, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul financiar şi 

resurse umane, au fost emise decizii care au vizat: 

 acordarea unor drepturi legale angajaților instituției (indemnizația de hrană și 

voucherele de vacanță); 

 încetarea sau suspendarea unor contracte individuale de muncă; 

 reluarea activității după concediul de creștere a copilului de până la 2 ani; 

 numirea sau delegarea unor angajați pentru exercitarea unor atribuții de 

serviciu, precum și de încetare a exercitării temporare a unor funcții; 

  constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor; 

 constituirea comisiei pentru recepţia bunurilor şi a obiectelor de inventar; 

 constituirea comisiilor de inventariere; 

 inventarierea anuală a patrimoniului; 

  organizare concursuri de angajare pentru: 

o 3 posturi de dansator debutant 

o 1 post de instrumentist - debutant 

o 1 post de șef serviciu gradul II 

o 1 post contabil șef, gradul II 

o 1 post secretar literar , gradul II 

 

2020 
 

Anul 2020 
Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 62 11 

Personal de conducere 4 4 0 

Personal de specialitate 50 44 6 

Personal tehnico-administrativ 19 14 5 

 

Potrivit prevederilor legale în materie, în anul 2020 au fost efectuate evaluările 
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personalului pentru perioada 1.01.2019 – 31.12.2019. 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 Actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern 

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

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. Au fost definite obiective 

determinante, legate de scopurile Ansamblului, precum şi cele complementare, 

legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele interne şi 

comunicarea obiectivelor definite tuturor salariaţilor; 

 În cursul anului 2020, 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 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.  

 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul instituţiei a emis, în anul 2020, 44 
de decizii.  

În principal, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul financiar 

şi resurse umane, au fost emise decizii care au vizat: 

- acordarea unor drepturi legale angajaților instituției (indemnizația de hrană și 

voucherele de vacanță); 

- încetarea sau suspendarea unor contracte individuale de muncă sau 

reducerea programului de muncă; 

- reluarea activității după concediul de creștere a copilului de până la 2 ani;  

- 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 inventariere; 

- inventarierea anuală a patrimoniului. 
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 În contextul pandemiei de Covid 19 și a instituirii stării de alertă, potrivit H.G. 

24/2020, ca măsură de reducere a cheltuielilor salariale pe fondul menținerii unei 

activități reduse la nivelul instituției, au fost luate următoarele măsuri: 

 a) suspendarea contractelor individuale de muncă ale personalului artistic, 

administrativ și tehnic, conform art. 52, alin. 1, lit. C din Codul Muncii și ale art. XI din 

O.U.G. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic); 

 b) reducerea programului de lucru pentru personalul tehnic și administrativ din 

cadrul ansamblului, a cărui prezență a fost necesară, de la 5 la 4 zile/săptămână, 

conform prevederilor art. 52, alin. 3 din Codul Muncii.  

 
 
 
2021 
 

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 

 

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 
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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. 

 

2022 

 

Anul 2022 
Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 60 13 

Personal de conducere 4 3 1 

Personal de specialitate 50 44 6 

Personal tehnico-administrativ 19 11 8 

 

 În cursul anului 2022, 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 luna septembrie 

a anului anul 2022, 8 de decizii.  
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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; 

- 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, angajare; 

 
 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

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

completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 
         Pornind de la analiza experienței acumulate de către Ansamblul Artistic 

Profesionist ”Baladele Deltei” în ultimii ani și a potențialului său actual, 

managementul financiar al instituției se leagă structural de planul strategic reflectând 

costurile punerii lui în practică. Bugetul Ansamblului Artistic se stabilește pe baza 

fondurilor asigurate din bugetul 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 
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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 

10 februarie 2022 prin Hotărârea nr. 20 a Consiliului Local Tulcea. 

În cursul anului, acesta a suferit rectificări, astfel: 

- prin Dispoziția nr.1227/30.08.2022 au fost efectuate virări de credite bugetare 

în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, de la un aliniat bugetar la altul. 
  

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

proprii); 

2018                                                                              lei                                                                                 

Categorii 
Aprobat inițial 

2018 

Aprobat final 

2018 

Realizat 

2018 

Total venituri 4.733.000 4.821.000 4.461.609 

Venituri proprii    250.000 250.000 191.158 

Subvenţii 4.483.000 4.563.000     4.262.451 

Sponsorizări - 8.000 8.000 
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         2019-    an pandemic                                                                                  lei                                                                                 

Categorii 
Aprobat inițial 

2019 

Aprobat final 

2019 

Realizat 

2019 

Total venituri 4.965.000 5.085.000    5.030.534 

Venituri proprii    265.000    285.000       303.534 

Subvenţii 4.700.000 4.800.000     4.727.000 

 
 

 
 

2020  - an pandemic                 
                                                              lei -               

Categorii Aprobat inițial 
2020 

Aprobat final 
2020 

Realizat 
2020 

% din 
prevederi 
definitive 

Total venituri 5.392.000 5.392.000    4.051.400 75,14% 

Venituri proprii    665.000    665.000       108.400 36,13% 

Subvenţii 4.727.000 4.727.000     3.943.000 83,41% 

 
 
 
 

      2021- an parțial pandemic 
-  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% 
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2022                                                                                                                lei – 

Categorii Aprobat inițial 
( trim. I – III ) 

2022 

Aprobat inițial 
( trim. I – III ) 

2022 

Realizat 
( trim. I – III ) 

2022 

% din 
prevederi 
definitive 

Total venituri 4.109.000 4.109.000 3.329.155 80,29% 

Venituri proprii 140.000 140.000 129.572 92,55% 

Subvenţii 3.969.000 3.969.000 3.458.727 87,14% 

 

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:  

ANUL 2022 -  TRIM III                                                                                                                                  

                                                                                                                           - 

lei 

Subdiviziune bugetară Aprobat 
inițial 

Aprobat 
final 

 

Realizat 
 

% din 
prevederi 
definitive 

Total cheltuieli 4.109.000 4.109.000 3.329.155 80,29% 

Cheltuieli de personal 2.866.000 2.866.000 2.715.247 94,73% 

Cheltuieli pentru bunuri şi 

servicii 

1.191.000 1.191.000 564.055 47,35% 

Alte cheltuieli 52.000 52.000 49.853 95,87% 

Active nefinanciare - - - - 
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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 2022 TRIM III 

 

Nr. 
crt
. 

Denumirea 
programului / 

proiectului 
cultural 

Descrierea sumară a 
programului / 

proiectului şi a  
co-organizatorilor 

Rezultate 
aşteptate 

Perioada de 
desfăşurare 

 
Prevederi 

iniţiale 

 
Devizul realizat 

1 „Eminescu”  - Seară 
de muzică, poezie şi 
dans 
Concurs on-line 

Spectacol de 
poezie, cântece  
şi romanţe din 
lirica 
eminesciană 
 

350 particip. 15  ianuarie 2022, 
Tulcea 
Teatrul „Jean Bart” 

        3,50 - 

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

Spectacol 
artistic dedicat 
zilei de 24 
ianuarie – Ziua 
Unirii 

 1000 particip. 24 ianuarie 2022 
Tulcea 
Teatrul Jean Bart 

25,00 
 

18,01 

3 Spectacol aniversar 
– 25 de ani de 
activitate 
 
 
Premiile 
Ansamblului Artistic 
“Baladele Deltei” 

Cultura tradiţională – 
mod de cunoaştere a 
identităţii naţionale. 
 
 
Vor fi acordate premii 
celor care au sprijinit 
activitatea 
Ansamblului Artistic 
„Baladele Deltei” 

700 particip. 
 
 
 

350 particip. 

ianuarie  - decembrie 
2022 
Tulcea 
 
 ianuarie – decembrie  
 2022 
 Tulcea 
 Teatrul „Jean Bart” 

60,00 
 
 
 

2,50 
 

- 
 
 
 
- 

4 Seri folclorice 
româneşti de 
muzică, poezie, 
literatură. 
Vor fi susţinute 
spectacole cu folclor 
muzical – coregrafic 
din zonele Dobrogea, 
Moldova, Ardeal, 
Oltenia, etc. 
Seară a 
minorităților.Vor 
participa câte 1- 2 
interpreţi de marcă ai 
zonei respective. 

Ansamblul „Baladele 
Deltei”  va  prezenta 
folclor din zonele 
etnografice ale 
Românei, muzică 
clasică, etc. Vor 
participa actori şi 
interpreţi consacraţi 
din ţară. 
Spectacole de 
promovare a Satului 
Pescăresc. 

 2000 particip.  ianuarie – decembrie 
 2022     
Satul Pescăresc 
Teatrul "Jean Bart” 
Alte locații 

             
40,00 

              

 
23,08 

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

Obiceiuri 
tradiţionale la 
români, începutul 
primăverii. 
- Cămine Culturale 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
"Baladele Deltei" 
 

350 particip. 24 februarie 2022, 
Tulcea 
Teatrul „Jean Bart” 

8,00 3,75 

6 „8 Martie – Ziua 
Femeii”.Spectacol de 
romanţe şi cântece de 
petrecere dedicat zilei 
femeii  -   Ansamblul 
folcloric   "Baladele   
Deltei" şi invitaţi din 
ţară 

Ziua Femeii 
- Agenţi economici 
- Comunitatea locală 
- Sindicatele locale 
 

550 particip. 8 martie 2022, 
Tulcea 
Teatrul „Jean Bart” 

” Complexe turistice 
 

2,00 
 

- 

7 FLORI MUZICALE  
 Momente de 
inspirație tradițiuonală. 
Cultura în cântecul 
popular și cel spiritual  
Invitați din țară 

Promovarea 
sărbătorilor 
tradiționale 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
 

1500 particip.   martie  - noiembrie 
2022 
Tulcea  
Teatrul "Jean Bart" 
  Piața Civică 
  Satul Pescăresc 

25,00 
 

- 

8 Ziua Internațională a 
Romilor 

Promovarea culturii 
minorităților naționale 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
 

1000 particip. 8 aprilie 2022 
Tulcea 
PiațaCivică 

9,00  
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9 Festivalul  - concurs 
Interjudeţean de 
Folclor „Florile 
Dobrogei”. 
Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei”, 
solişti vocali din 
judeţele Tulcea și 
Constanța. Invitaţi din 
țară  
Promovarea Satului 
Pescăresc 

Promovarea 
cântecului 
dobrogean, a 
valorilor locale şi 
judeţene. 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Cămine Culturale, 
Presa locală, alte 
instituții din țară 

600 particip. 9  aprilie 2022 
Tulcea 
Satul Pescăresc 
Teatrul ”Jean Bart” 
Alte locații 

14,00 
 

11,58 

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. Ansamblurile 
folclorice „Baladele 
Deltei” şi ,Doruleţul”, 
formaţii din municipiu 
şi judeţ. Acordarea de 
diplome celor care s-
au evidențiat în 
activitatea coregrafică. 

,,Dansul” – Formă de 
sănătate, de păstrare 
şi de valorificare a 
tradiţiei populare. 
Spectacol în aer liber. 
Se vor oferi diplome 
celor care slujesc 
acest domeniu de 
activitate 
- Comunitatea locală   
- Ansamblul Artistic 
"Baladele Deltei" 
 
 

2.000  particip. 
600 – 800 dansatori 

29 aprilie 2022  
Tulcea 
Piaţa Civică 

3,00 
 

- 

11 Gala Folclorului 
Dobrogean 
Spectacole susținute 
la Satul Pescăresc 
sau la Teatrul 
”JeannBart”cu copii și 
tineri interpreți de 
muzică populară, 
ansambluri folclorice, 
invitați din Dobrogea 
sau din țară,. 

Să ne cunoaștem 
zona folclorică 
DOBROGEA. 
 - U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
 - Ansamblul Artistic 
"Baladele Deltei" 
 - Ansambluri și 
interpreți din 
Dobrogea 
- Mass media 
 

5000 particip. aprilie – decembrie 
2022 
Satul Pescăresc 
Teatrul ”Jean Bart” 
Alte locații 

25,00 
 

- 

12 Festivalul  - concurs 
Judeţean de Folclor 
Dobrogean pentru 
Copii şi Tineret 
„Cununa dansului şi 
portului popular 
dobrogean” . 
Ansamblul Folcloric 
„Doruleţul” şi formaţii 
de copii şcolari din 
municipiu, judeţele 
Tulcea, Brăila, Galaţi, 
Constanţa. 

Tradiţia populară în 
contextul 
cunoaşterii sale de 
către elevi şi copii. 
- Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 
- Palatul Copiilor 
- Presa locală 

1000  particip. 17 aprilie  2022 
Tulcea 
Casimcea 
 

14,00 
 

10,45 

13 Ziua Costumului și 
Portului Popular 
Românesc. Participă 
formații și ansambluri 
folclorice din județ și 
din ţară. 
Flashmob 

Spectacol tradițional   
 

1500 particip 8 mai 2022 
Piața Civică 

10,00 
 

 

14 „9 Mai -  Ziua 
Europei”. România în 
contextul integrării în 
Uniunea Europeană. 
Flashmob. Spectacol 
artistic susţinut de 
Ansamblurile 
Folclorice „Baladele 
Deltei”, „Doruleţul”  şi 
formaţii din municipiu, 
judeţ şi din ţară. 
Invitaţi  

Spectacol dedicat zilei 
de 9 mai – Ziua 
Europei 

2000 particip. 9 mai 2022 
Tulcea 
Piaţa Civică 

5,00 
 

 

15  * 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.  
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
Consiliul Judeţean 
Tulcea 
- Presa locală 
 
 

1000 particip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – 17 mai 2022 
Tulcea  
Piața Civică 
Piețe din cartiere 
Alte locații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Festivalul - concurs 
Interjudețean pentru 
Copiii din grădinițe. 
Participa formatii de 
copii din gradinitele 
municipiului si 
judetului Tulcea 

Promovarea culturii 
tradiționale 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Tulcea 
 

500 paticip.  20 mai 2022 
 Palatul Copiilor  

3,50 
 

- 

17 Aromani de ieri si de 
azi. Vor avea loc 
spectacole cu jocuri 
cunoscute de artisti 
dansatori locuitori ai 
orasului si judetului 
Tulcea. Participa 
formatii din Tulcea, 
judet si din tara, 
formatii ale 
comunitatilor 
aromâne. Flashmob 

Jocurile aromane 
intre pastrare si 
continuitate prin 
spectacolul folcloric 
-U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
”Baladele Deltei” 
 

3000 particip. 23 mai 2021 
Tulcea 
Piața Civică 

6,00 
 

- 
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18 * Festivalul 
Minorităților 
Naționale  
Participă ansambluri 
folclorice și grupuri 
vocale ale minorităților 
din Dobrogea și din 
țară. Simpozion. 

Promovarea culturii 
minorităților naționale 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
- Casa de Cultură 
Sulina 

2000 particip 8 – 10 iunie 2022 
Tulcea  
Piața Civică 

40,00 28,03 

19 Festivalul – concurs 
Naţional de 
Interpretare a  
Muzicii 
Populară  « Natalia 
Şerbănescu », ediţia 
a X - a,  
 
 

Festival naţional de 
interpretare a muzicii 
populare 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
 

1500 particip. 15 - 17 iunie 2022 
Tulcea 
Piaţa Civică 

95,00 
 

- 

20 Ziua Universală a Iei. 
Participă formații și 
ansambluri folclorice 
din județ și din ţară. 
Flashmob 

Spectacol tradițional   
 

1500 particip. 24 iunie 2022 
Tulcea 
Piața Civică 

1,50 - 

21 Festivalul  - concurs 
Internaţional de 
folclor pentru copii 
şi tineret „Peştişorul 
de Aur", ediţia a 
XXVIII - a. Participă 
ansambluri folclorice 
din 14 ţări şi 15 
formații din România 

Festival de folclor 
pentru copii 
- Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării 
- Consiliul Judeţean 
Tulcea 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Agenţi economici 
- Palatul Copiilor 
- Presa  locală şi 
naţională 

35000 particip. 7 - 12 august 2022 
Tulcea 
Piața Civică 
Piețe din oraș 

210,00 
 

197,42 

22 Festivalul  - Concurs 
de muzică corală și 
religioasă ”Ludovic 
Paceag” 
Coruri, grupuri corale, 
interpreți de muzică 
corală din țară. 
 

- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Consiliul Județean 
Tulcea 
- Inspectoratul Școlar 
Tulcea 
- Episcopia Tulcii 
- Seminarul Teologic 
Tulcea și alte școli de 
profil din țară 
   
 

900 particip.  16 – 19 septembrie 
2022 
 Teatrul "Jean Bart" 

35,00 - 

23 Festivalul  toamnei  
dobrogene. 
"Târgul de toamnă" 

Agricultura – legătura 
dintre cultura 
pământului și cultura 
tradițională 
- U.A.T. Municipiul 
Tulcea 
- Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 
- SC AGROPIEȚE SA 
Tulcea 
 - Agenți economici 

5000 particip. 23 – 25 Septembrie 
2022 
Piața Civică 

10,00 
 

9,16 

 
TOTAL 

   
717,00 

 

* Manifestări propuse a se realiza prin contractul de management. 
                        

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 2022 

Total venituri proprii – 129.572,35 lei    

- Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 
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Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru trim III al 

anului anul 2022 este de 3,89% , în creștere față de 3,47 %  în anul 2021. 

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

categorii de tarife practicate:  

 - bilete intrare spectacole: 1.099,35lei, din care: 82 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 3,15 lei x 0 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 6,30 lei x 0 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 8,40 lei x 0 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 12,60 lei x 61 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 15,75 lei x 21 bilete 

-  prestări servicii artistice: 119.250,00 lei; 

-  închiriere mijloc transport: 9.223,00 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. 

 

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 2022 

Buget total aprobat 
(mii lei) 

Cheltuieli de personal 
aprobat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 

4.109.000 2.866,00 69,94 

 

Cheltuieli de personal 
aprobat (mii lei) 

Cheltuieli de personal 
realizat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 
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2.866.000 2.715.247 94,73% 

 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(%) 
- - - 

 

 

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 2022 

Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, respectiv convenţii 

civile, drepturi de autor, drepturi conexe au fost în suma de 20.400,00 lei. Ponderea 

cheltuielilor reprezintă 0,61 %. 

 

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 
Cheltuieli pe beneficiar Anul 2022 

Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie + venituri - 

cheltuieli de capital)/nr. 

de beneficiari  

Subvenție 3.329.155 lei + venituri 129.572 lei – cheltuieli 

de capital 0 lei: nr.beneficiari 70.300 = 264,03 lei 

a) din subvenţie; 
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Cheltuieli pe beneficiar Anul 2022 

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:  

 

1. Viziune 
Crearea unei viziuni cu privire la situaţia dorită a viitorului este una dintre 

metodele cele mai populare pentru planificarea şi implementarea schimbărilor 

insitituției.  

Viziunea conducătorului, în ceea ce priveşte următoarea perioadă managerială, 

trebuie să fie adecvată situaţiei existente în acest moment, să stabilească nişte 

standarde de excelenţă, să reflecte o serie de idealuri înalte, în acelaşi timp să 

inspire entuziasm şi să clarifice scopul organizaţiei şi nu în ultimul rând, să aibă un 

caracter unic în care ambiţia de a atinge noi orizonturi profesionale să joace un rol 

determinant. 

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

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” un brand național și internațional, de 

a-l așeza în rândul ansamblurilor profesioniste cu peste zeci de ani vechime. 

 

2. Misiune 
 Misiunea de bază a ansamblului este de a valorifica tradițiile folclorice atât ale 

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

păstrarea şi transmiterea mai departe a acestor tradiţii, dar și de a organiza și lucrări 

coregrafice ale minorităților locale. 

Promovarea şi valorificarea culturala tradiţională şi a creaţiei populare 

contemporane printr-o riguroasă activitate artistică realizată prin spectacole artistice, 
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pe stagiuni, susținute pe bază de proiecte elaborate de conducerea acestuia, în 

concordanţă cu strategiile culturale, evenimente artistice susţinute atât în municipiul 

și județul Tulcea, cât și în ţară şi peste hotare constitue un alt punct important pentru 

misiunea ansamblului 

 

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; 

 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 
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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  

– 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 
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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”  

- valorificarea și promovarea culturii tradiționale prin activitățile de educație  

permanentă 

 

 Planul cultural: 
    Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are ca scop:  

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

populare din zonele etno-folclorice ale județului nostru, dar şi din alte zone ale ţării şi 

transmiterea în timp a acestor valori ca elemente definitorii ale identităţii fiecăruia 

dintre noi;  

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

culturii tradiţionale; 

 conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale 

comunităţilor locale, precum și ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  

 păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care trăim;  

 stimularea creativităţii şi talentului, a inovaţiei în arta spectacolului;  

 dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional și internaţional;  

 promovarea diversităţii culturale; 

 editarea de cărți, reviste de specialitate. 

 

 Planul logistic şi economico-financiar: 
           Scopul logistic financiar în cadrul instituţiei noastre îl constituie valorificarea 

patrimoniului de care dispune instituţia şi bugetul alocat din partea Consiliului Local 

și Primăriei Municipiului Tulcea cu componentele sale, respectiv: subvenţiile 
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acordate, veniturile proprii din spectacole, sponsorizări, donații etc;  

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

gestiona şi utiliza cât mai corect aceste component;  

- îmbogăţirea permanentă a bazei materiale necesare în realizarea proiectelor 

culturale: - păstrarea patrimoniului existent;  

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

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

la bugetul local;  

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

altele; - folosirea bazei materiale şi a logisticii în funcţie de priorităţi. 

 

 Planul social: 
 Satisfacerea cerințelor, necesităților culturale a diferitelor comunităţi umane;  

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

profesionale, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate şi religie; 

 elaborarea şi susţinerea unor proiecte care să vină în întâmpinarea 

intereselor şi preocupărilor de petrecere a timpului liber plecând de la valorificarea 

obiceiurilor tradiţionale;  

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

populară a celor ce trăiesc pe aceste meleaguri. 

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

prin identificarea produselor sau serviciilor culturale care răspund cel mai bine 

nevoilor acestuia, va 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 



151 
 

acţiunilor desfăşurate, motivarea şi promovarea personalului în conformitate cu 

actuala legislaţie. 

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

municipiu și județ), au participat de două ori pe an la cursuri de pregătire de 

specialitate, ce au avut loc la Bușteni, fiind organizate de Asociația Așezămintelor 

Culturale din România. 

Proiectul de dezvoltare artistică a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” urmăreşte: 

 realizarea şi susţinerea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi 

recitaluri, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare; 

 dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Ansamblului Artistic 

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

 conservarea şi promovarea valorilor cântecului, dansului şi portului popular 

dobrogean prin profesionalizarea producţiilor realizate; 

 prestarea de servicii culturale către autorităţi şi instituţii publice, agenţi 

economici şi persoane fizice, în vederea realizării veniturilor proprii ; 

 participarea la festivaluri naţionale şi internaţionale; 

 diversificarea repertoriului prin includerea şi prezentarea în cadrul 

spectacolelor realizate a cântecelor şi dansurilor populare sau tablouri coregrafice 

aparţinând altor zone etnografice; 

 reluarea spectacolelor cu mare priză la public; 

 promovarea valorilor tradiţionale în diverse spectacole, care să faciliteze 

accesul tuturor categoriilor de public; 

 realizarea unor proiecte individuale sau în parteneriat, care să asigure 

promovarea instituţiei şi atragerea unor surse suplimentare de venit; 

 adaptarea şi diversificarea permanentă a spectacolelor, urmărind 

implementarea de strategii şi programe care să asigure îndeplinirea misiunii 

specifice a instituţiei. 

 

5. Strategia și planul de marketing 
      Practicile specifice marketingului care vor fi adoptate în perioada managerială 

sunt: 
- concentrarea asupra beneficiarului; 

- segmentarea şi ţintirea pieţelor; 
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- 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; 

- 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 
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răspândire a informației; pentru a beneficia de aceste avantaje, se realizează 

parteneriate media cu posturi de televiziune și de radio, cu ziare locale și naționale, 

cu reviste de cultură; am acționat pentru programarea unor emisiuni, reportaje și 

interviuri la posturi de televiziune și radio locale și naționale; 

- canalele de radio și de televiziune sunt, de departe, cele mai importante  

mijloace de informații și cele mai  potrivite pentru a difuza mesaje cu valoare de 

actualitate; 

- pentru transmiterea corectă și eficientă a informațiilor legate de întreaga 

activitate a instituției se realizează comunicate de presă, articole de prezentare a 

unor manifestări, articole însoțite de imagini elocvente și de copii de pe afișe; 

- aplicarea noilor tehnologii: Facebook, Twitter, Newsletter și altele. Newsletter-

ul să fie săptămânale adresat reprezentanților mass-media, colaboratorilor și tuturor 

celor înscriși pe lista de newsletter, scurte comunicate sunt transmise prin 

intermediul rețelelor de socializare Twitter și Facebook; 

- Am reanalizat site-ului ansamblului și am realizat spoturi video și prezentări 

Power-Point publicate pe site-ul www.youtube.com sau pe facebook; 

- realizarea unui Calendar de evenimente, în limbile română și engleză, 

actualizat constant pe site-ul instituței şi pe Facebook/Twitter pentru operatorii de 

turism; 

- pentru obţinerea unui feedback corect, activitatea ansamblului este 

„măsurată” prin sondaje de opinie, analiză statistică, forum de internet și chestionare 

pentru public, pentru a cunoaște părerea spectatorilor, dar și sugestiile acestora; 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și Ansamblul Folcloric de copii 

„Dorulețul” au participat la diverse manifestări culturale interne și internaționale. 

De foarte multe ori, Ansamblul Folcloric de copii „Dorulețul” a susținut spectacole 

atât la complexe turistice, cât și pe navele de croazieră, înlocuind astfel Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” când au existat dubluri la spectacole. 

 

În final vreau să mulțumesc atât în numele meu personal cât și în numele 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Primăriei Municipiului Tulcea și 

tuturor instituțiilor și colaboratoilor, care au înțeles importanța deosebită pe care o 

are cultura tradițională în viața spirituală a unui oraș, sau a acestei zone – Dobrogea. 

Suntem conștienți de faptul că fără susținerea dumneaoastră, activitatea noastră nu 

ar fi putut ajunge la un nivel profesional și nici nu am fi reușit să răzbatem într-o 

http://www.youtube.com/
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societate în plină globalizare. Tradiția este firul ce ne leagă de acel colț de lume în 

care părinții, bunicii și străbunicii neau modelat personalitatea și ne-au făcut oameni 

de oameni.  

„Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor“  
 
 
 
 


