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Scurtă prezentare: 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către Primăria Municipiului Craiova, denumită în continuare autoritatea pentru 

Filarmonica „OLTENIA” din Craiova, aflată în subordinea sa, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. In calitate de 

Manager, subsemnatul Gabriel ZAMFIR, am alcătuit prezentul raport în conformitate 

cu anexa 4 din O.M.C. nr. 2799/10.12.2015. 

In conformitate cu prevederile contractului de management, datele si informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei, de la 01.01.2017 la 31.12.2017 reprezentând 

prima evaluare, dar având în vedere că mandatul de MANAGER a început în data de 

18.09.2017, în raport mă voi referi la toată activitatea Filarmonicii Oltenia Craiova pe 

anul 2016. 

Manager, Gabriel ZAMFIR 
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PARTEA I    
   
a) EVOLUŢIA FILARMONICII „OLTENIA” ÎN RAPORT CU MEDIUL 

ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ŞI ÎN RAPORT CU 

SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT: 

În contextul segmentului cultural in cadrul regiunii Oltenia, unde Filarmonica Oltenia Craiova 

iși desfășoară activitatea, putem vorbi de o diversitate a instituțiilor, organizațiilor sau altor forme 

organizate ce promoveaza cultura sub toate formele ei. 

Astfel, Opera Română prezintă o ofertă culturală ce se adresează unui segment important din 

publicul ţintă al Filarrmonicii “Oltenia”. Aceasta este reprezentată de concertele vocale şi vocal 

simfonice susţinute pe scena proprie. Repertoriul abordat de teatrul liric este uneori asemănător cu 

cel al filarmonicii în sensul că operele cu rezonanţă şi priză la public reprezintă o prioritate pentru 

ambele instituţii. Opera Română este în momentul de faţă  mai mult un partener decât un concurent, 

deoarece ambele  instituţii prezintă politici diferite dar care deservesc acelaşi scop  final – 

dezvoltarea spectrului muzical craiovean.  

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” este singura instituţie fără profil muzical care se 

intersectează cu activitatea filarmonicii. Acest fapt se datorează prezenţei în programul ambelor 

instituţii a concertelor educaţionale. Teatrul “Colibri”  reprezintă primul contact cultural pentru 

mulţi dintre cetăţenii acestui oraş, datorită activităţii orientate către copii și adolescenţi. De asemenea 

acesta reprezintă un pilon educaţional important deoarece multe din activităţile sale reprezină o 

alfabetizare în limbaj cultural de la cele mai mici vârste. Din acest punct de vedere putem descoperi 

un front comun având în vedere concertele educaţionale ce au ca scop familiarizarea publicului tânăr 

cu instrumentele şi sunetele acestora.  

Celelalte instituții, Teatrul Național Marin Sorescu, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Casa 

de cultura Traian Demetrescu, reprezintă alte instituții partenere ale instituției noastre, avănd în 

vedere ca scopul nostru comun este de a fi promotori permanenți ai ofertei culturale. 

Pe lăngă instituțiile de cultură, Filarmonica Oltenia Craiova are ai alti parteneri locali ce ne 

susțin în demersul propriu privind reușita actului artistic oferit publicului: 

- Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova - www.primariacraiova.ro 

- Consiliul Judeţean Dolj - www.cjdolj.ro  

- Institutul Cultural Român (ICR) - www.icr.ro 

- A.I.E.S.E.C. – Craiova 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

- Liceul de Artă „Marin Sorescu” - Craiova  
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- Muzeul „Olteniei” – Craiova 

- Universitatea din Craiova 

Având în vedere statutul de etalon pentru cultura locală şi regională, în viitoarea perioadă de 

management propunem, pe de o parte, dezvoltarea parteneriatelor existente cu instituţiile menţionate, 

iar, pe de alta, identificarea altor parteneri noi - instituţii şi ONG-urilor active din zona privată. 

Pentru a susţine programele culturale oferite de Filarmonica „Oltenia” se impune o 

colaborare permanentă cu mediul  privat din regiune, pe care ne dorim să il cooptăm în programe de 

educaţie culturală, susţinerea evenimentelor culturale şi artistice, sprijinul artiştilor aflaţi în 

dificultate (atât tineri cât şi vârstnici). 

Simbol de înaltă ţinută a spiritualităţii în spaţiul oltenesc, Filarmonica „Oltenia’ Craiova se 

înscrie, tradiţional, în rândul instituţiilor de cultură a căror misiune publică constă în promovarea 

valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte diversitatea genurilor şi stilurilor componistice / 

evoluţia curentelor muzicale, cât şi din punctul de vedere al evidenţierii preocupării constante 

vizând menţinerea unor standarde calitative reprezentative pentru nivelul performanţelor 

interpretative ale artiştilor invitaţi să concerteze în cadrul stagiunilor de concerte organizate. 

 Am preluat managementul Filarmonicii „Oltenia” din Craiova din data de 18 septembrie 

2017, conf. Dispozitiei nr. 1282/18.09.2017, instituţia împlinind 70 de ani de la etatizarea ei sub 

titulatura de Orchestra Filarmonică „Oltenia”, prin Legea nr. 131/17 aprilie 1947, promulgată de 

Regele Mihai I.  

Moştenitoarea unei bogate tradiţii culturale, consolidate de-a lungul timpului graţie 

capitalului spiritual testamentar al Societăţii Filarmonice din Craiova, înfiinţată la 19 iunie 1904, 

actuala Filarmonică „Oltenia” s-a impus în rândul instituţiilor naţionale de spectacole şi concerte 

prin valoarea incontestabilă a activităţii instituţionale desfăşurate.  

Desigur, prin prezentul raport mi-am propus să evidenţiez aspectele relevante ale implicarii 

organizaţionale ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, consacrate prin formele de exprimare a 

comportamentului profesional specific instituţiei: codul semantic al valorilor, normelor, principiilor 

morale şi intelectuale, practicilor interne ce contribuie la „aşezarea” şi permanentizarea 

atitudinilor de onoare şi demnitate, ce vizează întemeierea conduitei şi comportamentului 

profesional al personalului artistic şi administrativ pe respectul faţă de misiunea, scopurile generale 

şi obiectivele concrete promovate de Filarmonica „Oltenia” Craiova.  

Încă de la inceputurile lumii, individul a cunsoscut necesitatea muncii profesionale in 

evoluția lui și a societății sale. Această necesitate a dat naștere la o performanță profesională care a 

adus dupa sine satisfacție și mulțumire în muncă. Satisfacția în muncă are rezultate asupra calității 

managementului de decizie.  
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Astfel progresul profesional și organizațional propus si atins de Filarmonica „Oltenia” 

Craiova la nivelul anului 2017, s-a materializat prin: performanța gestionării resurselor financiare, 

utilizarea eficientă și optimă a resurselor materiale și dezvoltarea permanentă, continuă și integră a 

resurselor umane. 

Excurs istoric; context socio-cultural: 

 

Singura instituţie autonomă de profil din regiunea Oltenia, excepţie făcând, actualmente, 

municipiul Râmnicu Vâlcea (prin înfiinţarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu”), Filarmonica 

“Oltenia” Craiova a reuşit să acumuleze în timp un capital de prestigiu cultural unanim apreciat 

atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Alături de celelalte instituţii de spectacole şi concerte importante pentru viaţa socială a 

Craiovei, Filarmonica „Oltenia” promovează constant tradiţia interpretării creaţiilor muzicale de 

autentică valoare, în conformitate cu exigenţele actuale ale artei muzicale interpretative.  

Necesitatea susţinerii demersului nostru transpare ca o condiţie obligatorie privind 

asumarea ofertei culturale, dar si mai mult modul prin care transpunem acest lucru catre publicul 

existent si cel dorit. 

 Deoarece Filarmonica “Oltenia” din Craiova se adresează, prin structura ofertei sale 

repertoriale, tuturor cetăţenilor rezidenţi în regiunea Oltenia, considerăm că intenţia noastră de a  

depasi granitele regionale si nationale constituie o încercare firească, realistă, de a ne adecva noii 

perspective a deschiderii comunicaţionale, impuse principial, prin fenomenul democratizării 

culturii şi cel al liberalizării expresiei multiculturale.  

 În zona Olteniei, cu excepţia municipiului Râmnicu Vâlcea, unde fiinţează şi activează 

Filarmonica “Ion Dumitrescu”, nici un alt judeţ nu deţine autonomie instituţională, cu specific 

muzical. 

 În aceste condiţii, Filarmonica “Oltenia”, prin însăşi titulatura sa instituţională, cuprinde  

o arie geografică şi culturală extinsă la întreaga regiune a sud-vestului ţării: 

• În anul 1885, pentru o scurtă perioadă, a activat Societatea Corală “Harmonia”; 

• Anul 1900 a îmbogăţit viaţa muzicală a urbei prin apariţia Societăţii “Buciumul 

Craiovei”, în a cărei componenţă se regăsea inclusiv un cor bărbătesc;  

• La 19 iunie 1904 a fost înfiinţată Societatea Filarmonică din Craiova; 

• La 17 decembrie, în acelaşi an, a avut loc primul concert public cu orchestră şi cor, sub 

conducerea dirijorilor C. Gaudy şi Elie Mihăilescu, solişti fiind Valeria Graepel şi I. G. Mayer. 

Acest eveniment atestă înfiinţarea actualei Filarmonici. 

La început, Filarmonica s-a afirmat prin ceea ce organizatorii numeau “serate” (bilunare şi 

cu caracter cameral), organizate în incinta Salonului „Minerva” şi la Băile Comerciale. În luna 
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decembrie a acestui an s-a constituit Cercul muzical-coregrafic “Hora”, reorganizat şi 

transformat, din anul 1906, în Societatea muzicală cu acelaşi nume, societate care grupa în jurul 

său numeroşi cunoscători şi iubitori ai muzicii, în frunte cu marele artist Grigore Gabrielescu;  

• 1910 - la 3 decembrie, Societăţile “Filarmonica” şi “Hora” au fuzionat sub numele de 

“Armonia”, recuperând, astfel, tradiţia muzicală din 1885 a “Harmoniei”. Corul Societăţii 

“Armonia” (condus de Constantin Anastasiu) şi orchestra (dirijată de Aurel Bobescu) au 

reprezentat, pentru primele decenii ale sec. XX, unul dintre cei mai importanţi factori ce au 

contribuit la dezvoltarea vieţii muzicale craiovene. Societatea “Armonia” s -a bucurat de 

colaborarea şi sprijinul exponentului de geniu al muzicii româneşti, George Enescu, a altor 

muzicieni de marcă, precum Alfonso Castaldi, D. G. Kiriac, I. Vidu, I. Şt. Paulian, Marcel Botez, al 

fraţilor Bobescu, I. Soloviu, Ion Vasilescu, C. Paraschivescu, D. G. Georgescu, Savel Horceag, Gh. 

Petrescu ş. a; 

• 1915 - la 2 februarie, sub bagheta lui Alfonso Castaldi, a avut  loc un concert în care s-a 

interpretat Simfonia a IV-a de L. v. Beethoven şi Requiem-ul de W. A. Mozart. Orchestra, formată 

dintr-un număr de 60 de persoane, era alcătuită din elemente locale şi câţiva instrumentişti din 

Orchestra Ministerului Instrucţiunii Publice din Bucureşti; 

• 1930 - a luat naştere Orchestra simfonică a Sindicatului Artiştilor Instrumentişti: în anii 

următori a activat corul Clubului cultural-sportiv “Fulgerul C. F. R. “, fondat la iniţiativa 

muzicianului Nelu Ionescu, căruia i s-au adăugat Corurile reunite ale Ateneelor Populare “Titu 

Maiorescu”, “Mihai Eminescu” ş. a; 

•1935 - a luat fiinţă Societatea “Cântarea Olteniei”, sub conducerea muzicală a lui Nelu 

Ionescu, grupând foştii interpreţi de la “Armonia” (societate care-şi încetase activitatea în anul 

1934) şi cărora li s-au alăturat alţi muzicieni, “Cântarea Olteniei” preluând şi continuând, de fapt, 

activitatea vechii societăţi. Orchestra de cameră a societăţii, împreună cu majoritatea membrilor 

Sindicatului Artiştilor Instrumentişti, au constituit nucleul simfonicului craiovean după cel de-al 

doilea război mondial; 

           • 1938 - s-a înfiinţat Orchestra de cameră a societăţii amintite, odată cu venirea lui 

Gh. Pascu la catedra de muzică de la Liceul Militar din Craiova, care, alături de Eugenia Ciolac, 

Constantin Nină ş. a., au contribuit la dinamizarea vieţii muzicale locale. Începând cu anul 1938, a 

activat Cvartetul Elian, format din: Traian Elian (vioara I), Victor Salzer (vioara a II -a), Gh. 

Pascu (violă), Aurel Eskenasy (violoncel); Orchestra simfonică a Sindicatului Artiştilor 

Instrumentişti - filiala Craiova, a desfăşurat o activitate profesională autonomă, desigur sporadică. 

Timp de 12 ani, concertele simfonice şi vocal-simfonice au devenit tot mai frecvente; 

• 1943 - aprilie: din programul concertului se putea afla numele orchestrei, iar în 
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preambulul programului de sală se menţiona: “Orchestra… compusă din elemente craiovene…, 

natural, n-are rutina unei societăţi permanente. Totuşi, socotim că poate îndreptaţi ca ea să devină 

ceva stabil”; 

• 1944 - s-a desfăşurat, sub genericul “Festivalul Artiştilor Instrumentişti”, un concert la 

Teatrul Naţional susţinut de Sindicatul Artiştilor Instrumentişti din Craiova; orchestra a fost 

dirijată de Gh. Petrescu; în decembrie, Orchestra Sindicatului şi-a schimbat numele în Orchestra 

Filarmonicii “Oltenia”; 

• La 17 aprilie 1947, Regele Mihai I a promulgat Legea Nr. 131, prin care a luat fiinţă 

Orchestra Filarmonică “Oltenia”.  

În ziua de 18 aprilie a avut loc concertul inaugural al Orchestrei Filarmonice „Oltenia” 

recent înfiinţate. Astfel, sub bagheta dirijorului Mircea Bârsan, violonista Gaby Grubea a 

interpretat Concertul în Mi minor pentru vioară, op. 64 de Mendelssohn-Bartholdy.  

De asemenea, în programul concertului  din acea seară, s-au regăsit Simfonia a III-a în Mi 

bemol major, op. 55, “Eroica” de Beethoven şi Uvertura la opera Ruslan şi Ludmila de Glinka. 

Stagiunea 1947 - 1948 avea să confere o tot mai pronunţată continuitate acestei orchestre care 

număra la acea oră aproximativ 65 de instrumentişti, dintre care 47 erau craioveni. Conducerea 

Filarmonicii “Oltenia” i-a fost încredinţată lui Gh. Petrescu, la data respectivă, principalul 

animator al vieţii muzicale craiovene. De la început s-a acordat o importanţă deosebită promovării 

muzicii autohtone. Se cântau lucrări de George Enescu, Alfred Alessandrescu, Theodor Rogalsky, 

Constantin Silvestri, Ion Dumitrescu ş. a. 

 

Directorii Filarmonicii “Oltenia”, începând din anul 1947:  

1. Gheorghe PETRESCU, dirijor (1947 - 1948) 

2. Constantin PALADE, dirijor (1948 - 1949) 

3. Flavius TRIPON, pianist (1949 - 1959) 

4. Claudiu MOLDOVAN, artist liric, tenor, critic muzical (1959 - 1962) 

5. Teodor COSTIN, dirijor (1962 - 1986) 

6. Modest CICHIRDAN, dirijor (1986 - 1990) 

7. Mihai UNGUREANU, pianist (1990 - 2000), director artistic (2001 - 2004),  

    director general (2004 - 2009) 

8. Gheorghe FABIAN, muzicolog, secretar muzical (1968 - 1994), 

    director artistic (1994 - 2000), director general (2000 - 2003) 

9. Gabriel Mihai MARCIU, actor (din 2009 - 2012) 

10. Vlad DRĂGULESCU, actor (din 2012 - 2016) 
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11. Gabriel ZAMFIR, muzicolog, lect. univ. Dr. (2017) 

 

Orchestra simfonică a Filarmonicii „Oltenia” 

 

Instituţie de prestigiu în peisajul muzical românesc, Filarmonica “Oltenia”  din Craiova a 

fost fondată în anul 1904 şi reorganizată, prin decret regal, în anul 1947. În prezent, activitatea 

artistică se desfăşoară pe mai multe compartimente, cuprinzând Orchestra simfonică, Orchestra de 

cameră, Corala Academică şi mai multe grupuri camerale. 

 Peste 80 de instrumentişti profesionişti formează Orchestra simfonică; repertoriul acestui 

reputat ansamblu cuprinde capodopere ale muzicii simfonice, opere, oratorii, cantate, requiemuri, 

bijuterii muzicale, aranjamente ale unor lucrări de jazz, acoperind o perioadă istorică amplă, din 

baroc până în zilele noastre. 

 Permanent preocupată de acurateţea interpretărilor, constant apreciată de public şi critica 

muzicală, Orchestra simfonică a Filarmonicii „Oltenia” a fost invitată să susţină concer te pe cele 

mai importante scene din România şi a efectuat turnee de mare succes în Franţa, Italia, Germania, 

Olanda, Spania, Elveţia, Gibraltar, ex-Iugoslavia, spaţiul ex-sovietic, Bulgaria, Republica Islamică 

Iran, Grecia, Coreea, Muntenegru. 

 De-a lungul timpului, Orchestra simfonică a fost dirijată de prestigioşi maeştri ai baghetei, 

precum , iar bogatul palmares discografic a fost realizat cu sprijinul caselor de discuri Electrecord 

- Bucureşti, V. D. Gallo - Lausanne, Doron (Elveţia), R. Z. - Berlin, Disk Makers, Pennsauken, New 

Jersey - S. U. A., Technical and Musical Company - Arad, România.   

 Dirijori de renume ai Orchestrei Simfonice 

TEODOR  COSTIN 

“Dirijor de travaliu profesional riguros, Teodor Costin a reuşit să închege la Craiova o 

orchestră simfonică şi un teatru liric de nivel naţional. Fără a cunoaşte graniţe între repertoriul 

liric şi cel simfonic, a realizat spectacole şi concerte de ţinută artistică superioară, stimulând viaţa 

artistică a unui oraş ce îşi pierduse tradiţia muzicală, remarcabilă, din secolul trecut. Printr-o 

muncă susţinută, fără a avea complexe în faţa unor formaţii tinere, fără experienţă (a pus şi bazele 

unei remarcabile orchestre de cameră - 1961, unui cor academic pe lângă Filarmonică - 1953, unei 

secţii de operetă - 1972, transformată apoi în Teatrul Liric), fiind timp de patru decenii animatorul 

unui centru muzical de nivel naţional (a creat Festivalul “Craiova Muzicală”). Dirijor sobru, 

precis în gestică, echilibrat în redarea partiturilor, Teodor Costin s-a impus ca un muzician riguros 

în promovarea marelui repertoriu clasic şi romantic universal, dar şi ca un susţinător pasionat al 

creaţiei autohtone.”  
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MODEST  CICHIRDAN 

 Născut în anul 1941, dirijorul Modest Cichirdan, licenţiat al Academiei de Muzică din 

Bucureşti, face parte din pleiada celor mai importanţi şefi de orchestră, cu o activitate artistică 

intensă pe plan naţional şi internaţional. A fondat, la Craiova, Orchestra de cameră „Ars Mundi“, 

cu care a participat la Festivalul Internaţional „George Enescu“ şi  a înregistrat CD-uri pentru 

firme din România şi Elveţia (Electrecord, VD Gallo).  

 În cei peste 30 de ani de activitate dirijorală, a condus nenumărate concerte la pupitrul 

tuturor filarmonicilor din ţară şi a realizat turnee peste hotare, în Italia, Germania, Polonia, fosta 

U.R.S.S., Japonia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Elveţia.  

GIAN LUIGI ZAMPIERI 

Născut în 1965 la Roma, este reprezentant al şcolii italiene de dirijat, fiind unul dintre 

ultimii discipoli ai maestrului Franco Ferrara. A urmat studiile la Accademia di Santa Cecilia şi 

apoi la Accademia Chigiana, obţinând în 1988 Diploma de Onoare. În calitate de organist şi 

dirijor, s-a perfecţionat cu muzicieni de prestigiu precum Francesco De Masi, Carlo Maria Giulini, 

Ghenadi Rojdestvenski şi Leonard Bernstein. La vârsta de 15 de ani, a devenit organist la Basilica 

di Santa Maria in Trastevere din Roma, unde a activat timp de 20 de ani. În 1997, a câştigat 

Concursul Internațional ”A. Pedrotti”, fiind primul dirijor italian laureat al acestui concurs. 

Lansat din anii studenţiei în cariera dirijorală, Gian Luigi Zampieri a condus prestigioase 

orchestre din România, precum şi din străinătate. De la mijlocul anilor 80, s -a dedicat prezentării 

operei lui Astor Piazzolla şi este considerat de critică drept unul dintre experţii de seamă pe 

scenele internaționale: a realizat transcripții și orchestrații interpretate în toată lumea (Vladimir 

Spivakov, Lalo Schifrin, Jorge Calandrelli, Ettore Stratta etc.). În prezent, este dirijor invitat al 

Filarmonicii din São Carlos (Brazilia), dirijor invitat permanent și director artistic onorific al 

Filarmonicii „Oltenia” din Craiova. 

 

Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia” 

 

Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, unul dintre cele mai valoroase 

colective artistice de acest gen din ţară, a fost creată în anul 1953.                                                                                                  

Repertoriul coralei cuprinde cele mai reprezentative compoziţii ale artei renascentiste, 

baroce, clasice, romantice şi contemporane. Se poate vorbi de un imens repertoriu - peste 1000 de 

lucrări. 

Activitatea coralei vizează două dimensiuni importante: concerte corale a cappella şi 

concerte vocal-simfonice. În concerte a cappella sunt prezentate lucrări din toate epocile şi stilurile 

de creaţie, într-o diversitate şi dificultate tehnică specifică ansamblurilor profesioniste de primă 
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linie. În cadrul concertelor vocal-simfonice se regăsesc capodopere ale literaturii muzicale 

universale şi româneşti: pasiuni, misse, requiem-uri, oratorii, cantate etc. 

Din repertoriul vocal-simfonic al coralei amintim câteva titluri: J. S. Bach: Johannes-

Passion, Matthäus-Passion, Marea Missă în Si minor, Magnificat, Oratoriul de Crăciun; J. Haydn: 

Anotimpurile, Creaţiunea; W. A. Mozart: Requiem, Missa Încoronării, Marea Missă în Do minor; 

L. van Beethoven: Simfonia a IX-a, Fantezia pentru pian, cor şi orchestră, Missa în Do major; G. 

Verdi: Requiem, Quatro pezzi sacri; G. F. Händel: Oratoriul „Messiah”; G. Rossini: Stabat Mater; 

G. Fauré: Requiem; J. Brahms: Requiem-ul german; A. Dvořák: Requiem şi Cantata “Stabat 

Mater”; F. Schubert: Missa în Mi bemol major; C. Orff: Cantata profană “Carmina Burana”; A. 

Honegger: Oratoriul “Ioana pe rug”; P. Constantinescu: Oratoriul bizantin de Crăciun şi 

Oratoriul bizantin de Paşti “Patimile şi Învierea Domnului”; F. Mendelssohn -Bartholdy: 

Oratoriile „Elias” şi „Paulus”,“Lauda Sion”. 

Dirijor de cor MANUELA  ENACHE 

  Născută în anul 1984, Manuela Enache a început studiul viorii la vârsta de opt ani, sub 

îndrumarea mamei sale. A urmat, apoi, cursurile Liceului de Artă „Marin Sorescu” (clasa de vioară). 

În perioada 2004 - 2008 şi-a continuat pregătirea muzicală în cadrul Universităţii Naţionale 

de Muzică din Bucureşti, specializarea Dirijat cor academic (clasa conf. univ. dr. Valentin Gruescu), 

urmând în paralel şi modulul instrumental de vioară (Adrian Buliga, conf. univ. dr. Florin Croitoru). 

Printre alţi profesori, sub îndrumarea cărora şi-a perfecţionat pregătirea muzicală, se disting: Dinu 

Ciocan, Dan Buciu, Dan Dediu. 

Activitatea profesională a tinerei muziciene vizează numeroase colaborări artistice: membră a 

Corului de copii Radio Craiova şi a Corului Teatrului Liric din Craiova (1994 - 1998); instrumentist 

al Orchestrei Teatrului Liric „Elena Teodorini” din Craiova (2002); artist vocal în spectacolul de 

teatru „Lucrezia Borgia” (Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” - Bucureşti); membră a Corului 

„DaCapo” (2006). În anul 2008 a participat, în calitate de artist vocal, la Concertul - Medalion 

„Ştefan Niculescu” (Ateneul Român). Alături de Corul Bisericii „Delea Nouă” din Bucureşti, a 

întreprins un turneu în Austria (Viena) şi Germania (Nürnberg, München, Ingolstadt). În perioada 

2008 - 2009, a fost membră a Corului Patriarhiei Române, iar in 2007 a făcut parte din comitetul 

organizatoric al Festivalului Internaţional „George Enescu” - Bucureşti.  

Maestrul de cor PAVEL ŞOPOV 

Născut la Tulcea în anul 1954, Pavel Şopov a absolvit succesiv Liceul de Muzică „George 

Enescu“ din Bucureşti (1973) şi Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ din capitală (1978), secţia 

pedagogie muzicală (specializarea muzică vocală şi instrumentală). A urmat cursul de dirijat coral la 

clasele profesorilor Silvia Secrieriu şi Iovan Miclea. După absolvire a înfiinţat un cor al cadrelor 
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didactice din oraşul Drăgăneşti-Olt, obţinând o menţiune la etapa judeţeană a Festivalului “Cântarea 

României” (1979). Din luna septembrie a aceluiaşi an a condus corul bărbătesc al I.T.M.A. Craiova 

până în anul 1984, participând în această perioadă la diferite spectacole şi concursuri pe scenele 

craiovene: Filarmonica “Oltenia”, Clubul I.T.M.A., Casa Ştiinţei şi Tehnicii, Liceul de Artă, Clubul 

Electroputere. În perioada 1984 - 1989 pregăteşte ca dirijor secund, alături de maestrul Alexandru 

Racu, Corul Sindicatului Învăţământ. În anul 1987 a preluat conducerea corului Liceului de Artă din 

Craiova, efectuând turnee atât în ţară, cât şi în străinătate, participând la numeroase manifestări 

culturale. A fost dirijor al Corului Filarmonicii “Oltenia” şi maestru de cor la Teatrul Liric “Elena 

Teodorini”.  

De-a lungul anilor, a desfăşurat şi o intensă activitate didactică, fiind profesor titular (o 

perioadă şi director) al Liceului de Artă “Marin Sorescu”, iar în ultimii ani, lector universitar doctor 

la Departamentul de Arte al Facultăţii de Litere - Universitatea din Craiova; actualmente, 

îndeplinește calitatea de maestru de cor al Filarmonicii oltene. 

 

Retrospectivă 2017: 

Programe/manifestări artistice reprezentative: 

 

În anul 2017 Filarmonica Oltenia Craiova a desfășurat un total de 88 de manifestări 

culturale în sala Filarmonicii și în alte locații din municipiul Craiova, un turneu in Coreea de Sud si 4 

evenimente culturale de natura prestațiilor artistice: un concert vocal-simfonic pe scena Palatului 

Culturii cu ocazia împlinirea a 93 de ani de la înființarea Palatului Culturii „Teodor Costescu” și 3 

concerte în colaborare cu Tudor |Gheorghe (în Craiova și Pitești). 

Primul semestru al anului 2017, a fost consacrat continuării Friendship Season, un proiect 

dedicat diasporei române, care a subliniat, încă o dată, universalitatea artiștilor români, care 

concertează pe tot mapamondul, la standarde profesionale. Au fost invitați dirijori, soliști, 

compozitori, scriitori, critici muzicali din Spania, Israel, Austria, Luxemburg, Anglia, Franța, 

Germania, Brazilia, Olanda, S.U.A., Portugalia, Africa de Sud, cu repertorii și proiecte diverse care 

au încântat publicul meloman. Cele 22 de concerte prezentate au reliefat o deschidere fără precedent 

a Filarmonicii craiovene către întreaga lume, ca o continuare firească a stagiunii precedente, Europa 

Season, consacrată artiștilor din Uniunea Europeană.  

Joi seara, în preziua concertului, au avut loc, sub titulatura  amiTEA, întâlnirile publicului cu 

muzicienii invitați în Friendship Season. Astfel, am descoperit cum conexiunile între talente dau viață 

unor proiecte unice, create prin muzică și pentru muzică. Și cum am dorit să împărtășim lucrurile 

frumoase cu prietenii, Friendship Season s-a constituit într-o mărturie că prietenia, ca și muzica 

clasică, nu se demodează niciodată. Întâlnirile amiTEA au fost moderate de muzicologul Constantin 
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Secară, care a condus discuția cu invitații – dirijor, solist/soliști – dar și a răspuns la întrebările 

venite din public. Astfel, întâlnirile amiTEA au avut atât o componentă de strictă accepțiune 

muzicologică, cu referiri directe la repertoriul abordat și valențele interpretative, cât și acel parfum al 

poveștilor de prietenie, depănate într-o atmosferă interactivă.   

Stagiunea de muzică de cameră și-a urmat cursul și în anul 2017, programând seri muzicale în 

ambianța Muzeului de Artă, cu repertorii diverse și atractive. În cadrul acțiunii educative „Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, am prezentat 15 concerte dedicate elevilor din școli primare, 

gimnaziale și liceale, la care au participat peste 1200 de copii și adolescenți.  

De menționat este faptul că Filarmonica a continuat seria manifestărilor incluse în Stagiunea Estivală 

(iulie – septembrie), în Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, sub titulatura „Art in the 

Park”.  

A 44-a ediție a tradiționalului Festival Internațional „Craiova Muzicală” (17-28 noiembrie 

2017), a fost consacrată muzicii baroce și a cuprins evenimente de anvergură, constând din concerte 

simfonice, de muzică de cameră și recitaluri, inclusiv muzică de fuziune (baroc-jazz, rock-baroc). 

Festivalul a fost onorat de muzicieni de primă linie din țară și străinătate (Olanda, Austria, Lituania, 

Bulgaria): Kamerata Stradivarius condusă de violonistul Răzvan Stoica, Ansamblul baroc 

„Transilvania” din Cluj-Napoca, Orchestra de Barockeri a Universității Naționale de Muzică din 

București, Corul „Yoan Kukuzel – The Angel-Voiced” din Sofia, soprana Alexandra Coman, tenorul 

Michael Kleitman, trompetistul Emil Bâzgă, clavecinista Alina Rotaru, pianista Andreea Stoica.  

În perioada 14-17 septembrie, Filarmonica a organizat primul festival de jazz din Craiova. 

Această manifestare s-a bucurat de un real succes și de o afluență impresionantă de public. Craiova 

Jazz Festival a beneficiat de prezența unor nume mari ale genului, din țară și din străinătate: Lucian 

Nagy Balkumba Tribe, Flavius&Linda Teodosiu (Germania), Sorin Zlat Quintet, Marius Mihalache 

Band, Ekue Band (Cuba), Cico's Jazz Orchestra (Germania), Ethnotic Project, Jazzappella. 

Lunile octombrie, noiembrie și decembrie au fost dedicate primei părți a stagiunii „Muzica 

unește!”, o stagiune special gândită pentru a celebra Centenarul Marii Uniri. Firul roșu care străbate 

stagiunea îl reprezintă includerea în fiecare program concertistic a unei lucrări românești (concert, 

uvertură, simfonie, poem simfonic, vocal-simfonic etc), promovând astfel creația muzicală autohtonă 

și compozitorii români, din cele mai vechi timpuri și până în contemporaneitate. 
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Ca și activități Filarmonica Oltenia Craiova pe parcursul anului 2017 a avut activitatea 

artistica împărtită după cum urmează: 

VINERI,  13  IANUARIE  2017,  ORA  19:00  

SÂMBĂTĂ,  14  IANUARIE,  ORA  19:00 

Concert extraordinar de Anul Nou 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: PETER  OSCHANITZKY 

 

VINERI,  20  IANUARIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MIHNEA  IGNAT  

SOLIST: VICENTE  HUERTA (vioară, SPANIA)  

 

VINERI,  27  IANUARIE  2017,  ORA  19:00  

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului 

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

INVITATĂ  SPECIALĂ: DOVA  CAHAN (scriitor și regizor, ISRAEL) 

MAESTRU DE COR: PAVEL  ȘOPOV 

 

VINERI,  3  FEBRUARIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GEORGE  JACKSON (ANGLIA) 

SOLISTĂ: ADELA  LICULESCU (pian)  

 

VINERI,  10  FEBRUARIE  2017,  ORA  19:00  

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLIȘTI: LUDOVIC  ARMIN  CORA (oboi), IRINA  IORDĂCHESCU (soprană), CLAUDIA  

CODREANU (mezzosoprană) 

DIRIJOR COR: MANUELA  ENACHE    

 

VINERI,  17  FEBRUARIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: LUBNAN  BAALBAKI (LIBAN)  

SOLIST: REMUS  AZOIȚEI (vioară)  

 

VINERI,  24  FEBRUARIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MARIUS  HRISTESCU 

SOLIȘTI: HECTOR  PRIETO-SANCHEZ (trombon bas, SPANIA),  

                 JOSÉ  RAMÓN  RODRÍGUEZ-LÓPEZ (violă, SPANIA) 
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VINERI,  3  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLISTĂ: GINA  GLORIA  TRONEL (soprană)  

 

VINERI,  10  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLIȘTI: STANCA MARIA MANOLEANU (soprană), SORANA  NEGREA (mezzosoprană), 

                 IONUȚ BOANCHEȘ (tenor), CRISTIAN MIRCEA RUJA (bariton) 

MAESTRU DE COR: PAVEL  ȘOPOV 

 

MARȚI,  14  MARTIE  2017,  ORA  11:00  

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

VINERI,  17  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: DIAN  TCHOBANOV (CHILE)  

SOLISTĂ: MIRABELA  DINA (pian)  

 

SÂMBĂTĂ,  18  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert cameral 

ORCHESTRA  DE  CAMERĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MIRCEA  SUCHICI 

 

VINERI,  24  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: VICTOR  HUGO  TORO (BRAZILIA)  

SOLISTĂ: DANA  RADU (pian)  

 

JOI,  30  MARTIE  2017,  ORA  11:00 și 12:00  

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

VINERI,  31  MARTIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: IVAN  ILIEV   

SOLIȘTI: MINCHO  MINCHEV (vioara Stradivarius ”Baron Wittgenstein” 1716, violă - 

BULGARIA), RĂZVAN  STOICA (vioara Stradivarius ”Queen ex-Ernst” 1729)  

 

VINERI,  7  APRILIE  2017,  ORA  19:00  
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Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: THEO  WOLTERS (OLANDA)  

SOLISTĂ: TERESA  BELDI (violoncel, GERMANIA)  

 

MIERCURI,  12  APRILIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: RADU  POSTĂVARU  

SOLIST: FLORIN  CROITORU (vioară)  

 

VINERI,  21  APRILIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic aniversar (70 de ani – Filarmonica de Stat „Oltenia”) 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: DIAN  TCHOBANOV (BULGARIA) 

SOLIST: VLAD  STĂNCULEASA (vioară) 

 

MARȚI, 25 APRILIE 2017, ORA 19:00 

Concert de muzică contemporană 

CORALA ACADEMICĂ A FILARMONICII „OLTENIA”  

DIRIJOR: MANUELA ENACHE 

Își dau concursul Raluca Voinea (pian), Rozalia Pataki (harpă) 

Intervenții solistice: Olga Șain (soprano), Mihaela Dumitru (alto), Justinian Micu (tenor) 

Prezentarea concertului: Mihaela Dumitru 

 

MIERCURI, 26 APRILIE 2017, ORA 19:00 

Concert de muzică de cameră 

HORN  QUARTET 

Mihai Sîrbu, Ioan Gabriel Luca,  

Cătălin Constantin Grierosu, Marius Aftaragaci 

 

VINERI,  28  APRILIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic aniversar (70 de ani – Filarmonica de Stat „Oltenia”) 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: CHRISTOPHER  PETRIE (MAREA  BRITANIE)  

SOLIST: GABRIEL  NIȚĂ (vioară)  

 

VINERI,  5  MAI  2017,  ORA  19:00 

Concert simfonic  

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: ALEXANDRU IOSUB 

SOLIȘTI: ANTONIO  NICHOLAS  PICULEAȚĂ (vioară), ȘTEFAN  PRETULEAC (pian), RUBEN  

NATAN  GHIDICEANU (pian), ALEXANDRU  ANASTASIU (vibrafon) 

 

VINERI,  12  MAI  2017,  ORA  19:00  

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLIȘTI: MIRELA  VLAD (soprană), EMANUELA  SĂLĂJAN  (mezzosoprană),  

                 MIHAI  URZICANA (tenor), IUSTINIAN  ZETEA (bas) 
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Maestru de cor: PAVEL ȘOPOV  

 

LUNI,  15  MAI  2017,  ORA  11:00 

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

JOI,  18  MAI  2017,  ORA  11:00 

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

VINERI,  19  MAI  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: ANTÓNIO  SAIOTE (PORTUGALIA)  

SOLIST: CONSTANTIN  SANDU (pian)  

 

JOI,  25  MAI  2017,  ORA  11:00 

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

DUMINICĂ, 21 MAI 2017, ORA 19:00 

Piața Mihai Viteazul 

ORCHESTRA  DE  COARDE  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

Dirijor: ALEXANDRU  IOSUB 

 

VINERI,  26  MAI  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MATEI  CORVIN (AFRICA DE SUD)  

SOLIST: MIHAI  UNGUREANU (pian)  

 

LUNI,  29  MAI  2017,  ORA  11:00 și 12:00 

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

LUNI,  29  MAI  2017,  ORA  20:00  

Turneul internațional Stradivarius 

Își dau concursul: 

ALEXANDRU  TOMESCU (vioara Stradivarius Elder-Voicu) 

SÎNZIANA  MIRCEA (pian) 

OMAR  MASA  (bandoneon, ARGENTINA) 

 

LUNI,  29  MAI  2017,  ORA  19:45  

Cartierul Valea Roșie (zona Piață) 

Cvartetul „Prelude” al Filarmonicii „Oltenia” 

Dan Predoi (vioară), Iuliana Predoi (vioară),  

Titu Curteanu (violă), Raluca Pesclevei (violoncel) 
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MARȚI, 30  MAI  2017, ORA 19:45 

Cartierul Rovine (zona Poștă) 

Corala Academică a Filarmonicii ”Oltenia” 

Dirijor: Manuela Enache 

 

MIERCURI,  31  MAI  2017, ORA 19:30 

Cartierul Brazda lui Novac (zona BRD) 

„Romantic Quartet” al Filarmonicii „Oltenia” 

Stela Sorocan (vioară), Ilona Văduva (vioară),  

Elena Oraveț (violă), Raluca Pesclevei (violoncel) 

 

JOI, 1  IUNIE  2017, ORA 19:00 

Cartierul Brazda lui Novac (zona BRD) 

„Romantic Quartet” al Filarmonicii „Oltenia” 

Stela Sorocan (vioară), Ilona Văduva (vioară),  

Elena Oraveț (violă), Raluca Pesclevei (violoncel) 

 

VINERI, 2  IUNIE  2017, ORA 18:00 

Sala de concerte a Filarmonicii „Oltenia” 

Ceremonia festivă a Consiliului Local Municipal 

Organizatori: Primăria și Consiliului Local Municipal Craiova 

Își dă concursul: Orchestra simfonică a Filarmonicii ”Oltenia” 

Dirijor: Alexandru Iosub 

 

MIERCURI,  7  IUNIE  2017,  ORA  11:00 

Concert-lecție 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

VINERI,  9  IUNIE  2017,  ORA  19:00 

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: CARLO  JANS (LUXEMBURG)  

SOLIST: MIREL  IANCOVICI (violoncel)  

 

MARȚI,  13  IUNIE  2017,  ORA  19:00 

Muzeul de Artă – Holul de Onoare 

Recital de muzică și poezie 

Își dau concursul 

MIRCEA  SUCHICI 

violoncel 

ANGEL  RABABOC 

actor 

LUCIAN  SUCHICI 

pian 

 

MIERCURI,  14  IUNIE  2017,  ORA  19:00  

Închiderea stagiunii corale 2016 / 2017 

Medalion componistic  

IRINA  ODĂGESCU, EUGEN  PETRE  SANDU 
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CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  ”OLTENIA” 

DIRIJORI: PAVEL  ȘOPOV,  EUGEN  PETRE  SANDU 

 

VINERI,  16  IUNIE  2017,  ORA  19:00  

Închiderea stagiunii - Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLIȘTI: ANDREEA CHIRA (nai), ADRIAN GAȘPAR (pian) 

 

VINERI,  23  IUNIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

DIRIJOR: MĂDĂLIN  VOICU  

SOLISTĂ: MARIA  MARICA (vioară) 

 

SÂMBĂTĂ,  29  IULIE  2017,  ORA  20:00  

Parcul „Nicolae Romanescu” – Teatrul de Vară 

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)  

SOLISTĂ: YOONHEE  KIM (vioară, COREEA DE SUD) 

 

DUMINICĂ,  30  IULIE  2017,  ORA  20:00  

Parcul „Nicolae Romanescu” – Teatrul de Vară 

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA)   

SOLISTE: MEE  HYE  LEE (soprană, COREEA DE SUD),  

                  SOON  HYANG  KIM (soprană, COREEA DE SUD) 

 

MARȚI,  12  SEPTEMBRIE  2017,  ORA  19:00 

Concert extraordinar aniversar 

EUGEN  DOGA - 80 

- COMPOZITOR, PIANIST, DIRIJOR - 

Își dă concursul 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

Dirijor ALEXANDRU  IOSUB 

 

JOI, 14 septembrie 2017, ora 19,00, Sala Filarmonicii Oltenia 

JAZZAPPELLA (Bucureşti) 

          Ana Popescu – soprană 

          Marina Arsene – soprană 

          Cătălina Beţa – alto                                               

          Zoltan Andras – tenor, lider  

          Teo Manciulea – tenor  

          Ştefan Voicu – bass                                         

 

ETHNOTIC PROJECT (Bucureşti)  

         Irina Sârbu - vocal   

          Cezar Cazanoi – flaut, caval  



 
 

  

200585  CRAIOVA, 
CALEA  UNIRII 16

Cod fiscal:  4829924

          Capriel Dedeian – ghitară    

          Anatol Cazanoi – ţambal, claviaturi 

          Laurenţiu Horjea – ghitară bass 

          Dragoş Mihu – baterie  

TRIO (Bucureşti) 

          Petrică Andrei – pian 

          Adrian Flautistu – contrabass 

          Vlad Popescu – baterie                                   

 

 

VINERI, 15 septembrie 2017, ora 19,00, Sala Filarmonicii Oltenia 

CASUAL BAND & FRIENDS (Craiova) 

          Mihaela Pătran – vocal 

          Gabriel Chifu – vocal                           

          Bogdan Uţă - saxofoane  

          Traian Barbu – ghitară bass 

          Alin Nicu – baterie 

     Guests: 

          Irina Pelin – vocal  

          Marius Precup – ghitară                                                                                            

          Vasile Dorinel – pian  

 

     CICO’S JAZZ ORCHESTRA (Germania, România) 

         Horia Dinu Nicolaescu – dirijor 

         John Leinauer – baterie, percuţie (Germania)    

         Elias Volmer – pian (Germania) 

         Paul Brändle – ghitară (Germania) 

         Oliver Rilk – trompetă (Germania) 

         Christoph Derks – trombon (Germania) 

         Peter Gründl – saxofon alto (Germania) 

         Tobias Baumgartner – saxofon tenor (Germania) 

         Christopher Motan – saxofon bariton (Germania) 

         Daniel Motan – trompetă (solist) şi vocal (Germania) 

         David Cotoi – trompetă (Filarmonica Oltenia) 

         Laurenţiu Rotaru – trompetă (Filarmonica Oltenia) 

         Cătălin Codiţoiu – trompetă (Filarmonica Oltenia) 

         Dacian Mândru – trombon (Filarmonica Oltenia) 

         Alexandru Aolăriţi – trombon (Filarmonica Oltenia) 

         Ion Vărzaru – trombon (Filarmonica Oltenia) 

         Bogdan Uţă – saxofon (Filarmonica Oltenia) 

         Nicuşor Şerban – saxofon (Filarmonica Oltenia)  

         Radu Rusoiu – contrabass (Filarmonica Oltenia) 

         Dorin Măciucă – baterie (Filarmonica Oltenia) – manager interimar  

 

     LUCIAN NAGY BALKUMBA TRIBE (România, Serbia, India,  

         Lucian Nagy – turkish ney, saxofoane, caval                                           Ungaria) 

         Ivan Aleksijević – pian, synthesizer 

         Johann Berby – ghitară bass                                                                                          

         Pusztai Csaba – baterie   

            

Sâmbătă 16 septembrie 2017, ora 19,00, Parcul „Nicolae Romanescu” - Teatrul de vară 
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ALEXANDRU PĂDUREANU (Bucureşti) 

          Alexandru Pădureanu – pian solo                               

EKUE BAND (Cuba, Chile) 

         Gilberto Acen Ortega – baterie   

         Carlos Enrique Sanchez – pian, claviaturi 

         Raubel Torres – ghitară bass  

         Luis Angel Palomino – saxofon, flaut 

     Guest: Ati de Chile – percuţie(Chile) 

 

MARIUS MIHALACHE BAND (Bucureşti) 

         Marius Mihalache – ţambal   

         Emil Bîzgă – trompetă 

         Nicu Baran – ghitară bass 

         Florin Mihalache – baterie 

         Arabela Nicolau – vocal     

 

Duminică 17 septembrie 2017, ora 19,00, Parcul „Nicolae Romanescu” - Teatrul de vară 

LIVIU BÂZU (Craiova) 

         Liviu Bâzu – vocal, electronics 

 

FLAVIUS & LINDA TEODOSIU (România, Germania) 

         Linda Teodosiu – vocal  

         Flavius Teodosiu – saxofon alto, saxofon tenor   

         Robert Vuchinger – claviaturi 

         Kiba Dachi – ghitară bass 

         Nadi Constantin – baterie 

    Guest: 

         Bogdan Uţă – saxofon alto      

 

SORIN ZLAT QUINTET (Bucureşti) 

         Sorin Zlat – pian electric 

         Mihaela Alexa – vocal    

         Sorin Zlat Sr. – saxofon alto 

         Kiba Dachi – ghitară bass 

         Adrian Tetrade – baterie    

 

SÂMBĂTĂ,  30  SEPTEMBRIE  2017,  ORA  11:00 

Parcul „Nicolae Romanescu” – Foișor 

Concert dedicat Zilei Internaționale a Muzicii 

Își dă concursul 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

 

LUNI,  2  OCTOMBRIE  2017,  ORA  13:00 

Holul Central – Universitatea din Craiova 

Concert dedicat deschiderii  noului  an  universitar 

Își dă concursul 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

 

VINERI,  6  OCTOMBRIE  2017,  ORA  19:00 – Deschiderea stagiunii 

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 



 
 

  

200585  CRAIOVA, 
CALEA  UNIRII 16

Cod fiscal:  4829924

DIRIJOR: WALTER ATTANASI (ITALIA) 

SOLIȘTI: CRISTINA  ANGHELESCU (vioară), FILIP  PAPA (violoncel),  

                 MIHAI  DIACONESCU (pian) 

 

MARȚI, 10  OCTOMBRIE  2017, ORA  19:00 

Muzeul de Artă – Holul de Onoare 

DINU  LIPATTI  100 

Recital extraordinar – Deschiderea stagiunii camerale 

Își dau concursul 

MARKUS  SCHÄFER 

tenor, GERMANIA 

MIHAI  UNGUREANU 

pian 

 

VINERI,  13  OCTOMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA) 

SOLIST: NELLO  SALZA (trompetă, ITALIA) 

 

MIERCURI,  18  OCTOMBRIE  2017,  ORA  19:00  

„Zona Imaginarium” – concert-instalație (concert de muzică de cameră asistat de proiecții video live) 

Își dau concursul:  

MIHAELA  ANICA (flaut, AUSTRIA), LAURA  BURUIANĂ (violoncel, FRANȚA), HORIA  MAXIM 

(pian), CĂTĂLIN  CREȚU (multimedia) 

 

VINERI,  20  OCTOMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: THEO  WOLTERS (OLANDA) 

SOLISTĂ: SILVIA  SBÂRCIU (pian)  

 

VINERI,  27  OCTOMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: JANGWON  SEO (COREEA DE SUD) 

SOLIST: MARIUS  BOLDEA (pian)  

 

VINERI,  3  NOIEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA) 

SOLIST: GIANI  LINCAN (țambal, OLANDA)  

 

MARȚI, 7  NOIEMBRIE  2017, ORA  19:00 

Muzeul de Artă – Holul de Onoare 

JOHANNES  BRAHMS (1833-1897): 

INTEGRALA  SONATELOR  PENTRU PIAN  ȘI  VIOLONCEL 

Își dau concursul 

CRISTIAN  FLOREA 

violoncel 

MIHAI  UNGUREANU 
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pian 

 

JOI, 9  NOIEMBRIE  2017, ORA  19:00 

Muzeul de Artă – Holul de Onoare 

SEARĂ  DE  MUZICĂ  DE  CAMERĂ 

Își dau concursul 

CRISTIAN  AVRAM 

fagot 

LUCIAN  SUCHICI 

pian 

   

VINERI,  10  NOIEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: FRANÇOIS-ROBERT  GIROLAMI (FRANȚA) 

SOLIST: DANIEL  PODLOVSCHI (vioară)  

 

VINERI, 17 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00 – Deschiderea festivalului 

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: ALEXANDRU  IOSUB 

SOLIȘTI: OCTAVIAN  GORUN (vioară), EMIL  BÎZGĂ (trompetă)  

Maestru de cor: PAVEL  ȘOPOV 

 

SÂMBĂTĂ, 18 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

Bach Vibes 

ALEXANDRU  ANASTASIU (vibrafon)  

TRIO GRAVE: ADRIAN  VASILE (violă), MIRCEA  MARIAN (violoncel),  

                            CEZAR  KNIHINSCHI (contrabas)  

 

LUNI, 20 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

Recital vocal 

DANIELA  VLĂDESCU (soprană), STEFAN  POPOV (bariton) 

La pian: GÖNÜL  APTULA  

 

MARȚI, 21 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

The Baroque Jazz Duo 

EMIL BÎZGĂ (trompetă), MARIUS  PREDA (țambal, OLANDA) 

MIERCURI, 22 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

Concert vocal-simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: ADRIAN  STANACHE 

SOLIȘTI: ALEXANDRA  COMAN (soprană), MICHAEL  KLEITMAN (tenor, GERMANIA)  

 

JOI, 23 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

Concert a cappella 

CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: MANUELA  ENACHE 

 

VINERI, 24 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  
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ORCHESTRA  DE  BAROCKERI   

A  UNIVERSITĂȚII  NAȚIONALE  DE  MUZICĂ  BUCUREȘTI 

SOLIȘTI: ADRIAN  CIUPLEA (bas electric), MIHAIL  GHIGA, SABIN  PENEA (viori) 

 

SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

CORUL  „YOAN  KUKUZEL – THE ANGEL-VOICED” (BULGARIA) 

DIRIJOR: KRISTIAN  POPOV 

 

DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

ANSAMBLUL  BAROC  „TRANSILVANIA” 

ZOLTÁN  MAJÓ (flaut drept), MÁTYÁS  BARTHA (vioară barocă), CIPRIAN  CÂMPEAN (violoncel), 

ERICH  TÜRK (clavecin) 

 

LUNI, 27 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00 

„Clavecinul vrăjitor” - recital extraordinar  

ALINA  ROTARU (LITUANIA) 

MARȚI, 28 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00  

KAMERATA  STRADIVARIUS (OLANDA) 

Conducerea muzicală: RĂZVAN  STOICA (vioară) 

SOLISTĂ: ANDREEA  STOICA (pian) 

MIERCURI,  29  NOIEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic extraordinar dedicat Zilei Naționale a României 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA) 

SOLISTĂ: SIMINA  CROITORU (vioară)  

VINERI,  8  DECEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert simfonic 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: ALEXANDER  WALKER (ANGLIA) 

SOLIST: GABRIEL  CROITORU (vioară)  

 

MARȚI,  19  DECEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

MIERCURI,  20  DECEMBRIE  2017,  ORA  19:00  

Concert de Crăciun  

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ   

ALE  FILARMONICII  „OLTENIA” 

DIRIJOR: GIAN  LUIGI  ZAMPIERI (ITALIA) 

SOLISTE: EMILIA  DOROBANȚU, ZORINA  BĂLAN    

 

 

A.l.     COLABORAREA  CU INSTITUŢIILE/ORGANIZAŢIILE CULTURALE CARE SE 

ADRESEAZĂ ACELEIAŞI COMUNITĂŢI - TIPUL/FORMA DE COLABORARE, DUPĂ CAZ, 

PROIECTELE DESFĂŞURATE ÎMPREUNĂ CU ACESTEA; 
 

În perioada raportată, au fost identificati principalii partener activi pe piaţa culturală 

locală, dar şi la nivelul potenţialului judeţean şi regional, cu care am iniţiat un proces de 

colaborare şi, de asemenea, am purtat discuţii cu aceştia pentru ca împreună să elaborăm şi să 

implementăm proiecte valide din punctul de vedere al relevanţei lor culturale pentru locuitorii 

municipiului Craiova, ca şi pentru locuitorii judeţului Dolj şi ai celorlalte judeţe din Oltenia - 
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programe integrate (şi armonizate ca orientare de perspectivă) în dimensiunea europeană a 

culturii, operaţionalizate în activităţi şi acţiuni specifice, gândite într-o concepţie integratoare, 

pluridisciplinară. 

Principalul parteneriat s-a constituit în jurul Primăriei şi Consiliului Local ale 

Municipiului Craiova, împreună cu care s-au realizat, în această perioadă, numeroase proiecte 

culturale şi artistice pentru comunitatea de apartenenţă.  

Un alt partener important îl reprezintă Direcţia Judeţenă pentru Cultură şi Patrimoniu 

Cultural Naţional Dolj, având în vedere intenţia de a impune împreună o anumită coerenţă 

ideatică la nivel judeaţn în domeniul culturii. 

Următorul partener în ordinea importanţei colaborărilor este Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dolj şi, implicit, majoritatea unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Craiova. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este partener cheie, având în vedere interesele 

comune în plan educaţional-cultural şi metodologic-didactic, în domeniul educaţiei muzicale ca 

disciplină de studiu autonomă cuprinsă în planul-cadru de învăţământ, dar a cărei concretizare prin 

conţinuturi şi strategii individualizate se regăseşte destul de vag, incomplet şi neştiinţific în 

realitatea efectivă a clasei de elevi. S-a avut în vedere, astfel, completarea conţinuturilor 

educaţionale ale programelor de învăţământ prin acţiuni de promovare a educaţiei estetice muzicale 

în rândul elevilor din ciclul gimnazial şi liceal din  Craiova, în vederea instrumentării acestora cu 

un set de criterii valorice apreciative, de înţelegere/interpretare a mesajului muzical, conform 

nivelului de evoluţie psiho/individuală, intelectuală şi afectivă specifică particularităţilor vârstei 

adolescenţei; 

Parteneriatele derulate cu Universitatea din Craiova, Departamentul de Muzică, în 

cadrul cărora studenţii îşi realizaza practica artistică - prezenând concerte şi recitaluri 

individuale şi/sau de grup pe scena Filarmonicii „Oltenia”. 

  Au fost încheiate parteneriate cu: 

- Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

- Penitenciarul de Minori - Tineri Craiova 

- Mitropolia Oltenia 

- Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” 

- Fundaţia Culturlă “Remember Enescu” 

- Universitatea din Craiova – Facultatea de Fizică 

- Societatea Română pentru Cultură şi Ştiinţă „Tineri pentru Viitor” (SRCSTV) / Tg. Jiu 

- SC Tour Impex Mapamond MD SRL – promovarea turismului cultural 

- Palatul Copiilor Craiova 
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- Asociaţia Culturală “Kitarodia” 

- Asociaţia IS Drăgulescu 

- Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” 

- Colegiul Tehnic de Arte ţi Meserii “Constantin Brîncuşi” 

- Şcoala nr. 36 “Gh. Bibescu” Craiova etc. 

 

A.2.  ACŢIUNI PUBLICITARE A PROIECTELOR PROPRII  

ALE FILARMONICII „OLTENIA”; 

■ Realizarea unui nou web-site al Filarmonicii „Oltenia”: http://www.filarmonica-

oltenia.ro/ , modern şi uşor accesibil, actualizat cu informaţii utile, programul ofertei de 

programe educative şi culturale, actualizat la zi, proiecte viitoare.  

■ Conceperea şi tipărirea de afişe şi flyere publicitare, full color, privind oferta 

repertorială şi oferta de abonamente pentru spectatorii din municipiul Craiova şi regiunea 

Oltenia. 

■ Publicarea unor machete de promovare a spectacolelor şi proiectelor noastre în reviste şi 

pe site-uri de specialiate. 

■ Apariţii în presa scrisă - interviuri, reportaje, recenzii, articole, eseuri, cronici, buletine 

informative etc. 

■ Organizarea de activităţi cu caracter informativ: conferinţe de presă cu prilejul fiecărei 

manifestări artistice importante, apariţii, concursuri interactive, organizarea stagiunii estivale în 

oraşul Craiov şi promovarea acestora în mass-media regională şi naţională, la posturile de 

radio şi de televiziune. 

 

 

A.3.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROMOVĂRII 

/ACTIVITĂŢI PR/STRATEGII MEDIA; 

Evenimentele majore realizate de instituția noastră pe parcursul anului 2017, Stagiunea 

Prieteniei/Friendship Season, Stagiunea de Muzică de Cameră, Zilele Muzicale Aniversare, 

Stagiunea Estivală, Craiova Jazz Festival, Festivalul Internațional ”Craiova Muzicală” 44 – 

Barock Edition, au fost promovate prin campanii distincte, în funcție de anvergura proiectului.  

Mijloace de promovare: 

• Afișe, flyere, pliante, spider, bannere, roll-up-uri; 

• Mass-media locală și centrală, off line și on line (publicații, blogg-uri) – 202 articole; 

• Conferințe de presă, interviuri; 

• Promovare on line pe canale proprii – site, pagina de Facebook, grupul FAN Filarmonica 

http://www.filarmonica-oltenia.ro/
http://www.filarmonica-oltenia.ro/
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”Oltenia” Craiova; 

• Obiecte personalizate - tricouri, cești, cu sigla Filarmonicii ”Oltenia” Craiova și a 

Stagiunii Prieteniei. 

Site-ul include un calendar al recitalurilor și concertelor, istoricul instituției, prezentarea 

artiștilor și personalului administrativ, activitățile de educație muzicală, programul agenţiei de 

bilete, date de contact. 

Social media a fost fructificată în 2017, având în vedere nevoia de atragere a publicului tânăr 

spre muzica clasică ascultată live. Pagina de Facebook a Filarmonicii avea 6861 de aprecieri la 

finalul anului, fiind actualizată zilnic cu informaţii despre programul de concerte, repertorii, 

artiştii invitaţi. Conţinuturile sunt diversificate - text, audio-video şi foto (v. anexele pentru 

statistici). 

Grupul FAN Filarmonica „Oltenia” Craiova, înființat la 4 noiembrie 2017, este destinat celor 

avizi de cultură, în special de muzica de calitate. Toate evenimentele organizate de Filarmonica " 

Oltenia" Craiova sunt  postate pentru a ține la curent melomanii cu informații de actualitate. 

Grupul avea 1363 de membri, dintre care 1084 membri activi și 1400 de reacții la data de 31 

decembrie 2017 (v. anexele pentru detalii). 

Încheierea/reînnoirea de parteneriate media: 

 Mediatizarea evenimentelor artistice se va realiza prin implicarea reprezentanţilor redacţiilor 

mass-media locale şi naţionale (posturile de radio Radio România Muzical, Radio România 

Cultural, Radio Oltenia Craiova, Radio Sud, Radio Horion, Kiss FM, TVR Craiova, TVR3, 

TVR Cultural, TVS, Tele ”U” Craiova); (cotidianele “Cuvântul Libertăţii”, “Gazeta de Sud”, 

„Adevărul de Seară”, revistele de cultură “Mozaicul”, „Lamura”, „Scrisul Românesc”), prin 

realizarea de materiale informative (Comunicate de Presă) şi de spoturi publicitare centrate pe 

sublinierea importanţei organizării manifestărilor artistice pentru comunitatea craioveană, de 

asemenea, prin organizarea de Conferinţe de Presă; promovarea programelor artistice ale 

instituţiei în paginile ghidului cultural Zile şi Nopţi; 

 Conceperea şi tipărirea materialelor publicitare (afişele concertelor şi recitalelor, bannere, 

spoturi promo radio şi TV); 

 Actualizarea în permanenţă a paginii web: http://www.filarmonica-oltenia.ro/ (inclusiv postări 

pe forumul de discuţii) - prezentarea muzicienilor invitaţi şi a programelor detaliate de 

concert. 
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Revista presei 2017 - link-uri spre paginile web ale articolelor: 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/20170126/concertcomemorareholocaustlafilarmonicaoltenia/ 

http://www.radiocraiova.ro/concertcomemorativlacraiova/ 

http://www.cvlpress.ro/28.01.2017/holocaustulcomemoratlacraiova/ 

http://www.omniscop.ro/friendshipseasonitnevergetsold2/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/01/17/friendshipseasonsimfoniaspanioladelalolafilarmonicaolteni

a/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-01-18/invitati-de-marca-la-filarmonica-oltenia/ 

http://www.omniscop.ro/programfriendshipseasonsaptamana9/ 

http://www.cvlpress.ro/25.01.2017/recitaldepiansustinutdeieronimcosmingugu/ 

http://www.cvlpress.ro/26.01.2017/scriitoareadovacahaninvitatalacraiovadeziuainternationaladecome

morareavictimelorholocaustului/ 

http://www.cvlpress.ro/19.01.2017/searasimfonicasubbaghetadirijoruluimihneaignatsiarcusulviolonist

uluispaniolvicentehuerta/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/20170110/valsurisipolcilafilarmonicaolteniacraiova/ 

http://estv.ro/valsurisipolcilafiarmonicaoltenia/ 

http://www.radiocraiova.ro/concertbeethovenceaikovskilafilarmonicaoltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/23.02.2017/concertpentrutrombonbassiorchestrainprimaauditielacraiovacusoli

stulspaniolhectorprietosanchez/ 

http://www.cvlpress.ro/21.02.2017/concursuriledeproiectedemanagementlafilarmonicaolteniasicasade

culturatraiandemetrescuinstandby/ 

http://www.cvlpress.ro/09.02.2017/grandioasalucraregloriadeantoniovivaldisecantamainesearalafilar

monicaoltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/24.02.2017/orchestrafilarmoniciiolteniainbancileclmcraiova/ 

http://www.cvlpress.ro/14.02.2017/recitaldepiansustinutdecristiansandrinlamuzeuldeartacraiova/ 

http://www.cvlpress.ro/03.02.2017/imperialul-de-beethoven-ii-aduce-in-stagiunea-prieteniei-pe-

dirijorul-george-jackson-si-pianista-adela-liculescu/ 

http://www.cvlpress.ro/16.02.2017/un-virtuoz-al-viorii-pe-scena-filarmonicii-oltenia/ 

http://www.omniscop.ro/friendshipseasonitnevergetsoldprogramsaptamananr11/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/02/27/friendshipseasonlafilarmonica/ 

http://www.romaniamuzical.ro/stiri/stire.htm?g=5&c=48&a=1451631 

http://www.romaniamuzical.ro/articol/intalnireamiteapreambulalconcertuluidemainedelafilarmonicad

incraiova/1450271/48/5 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/02/21/intalnirileamitealafilarmonicaoltenia/ 
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http://www.romaniamuzical.ro/stire/lubnanbaalbakidinlibandirijeazainstagiuneaprieteniei/1453321/4

8/5 

http://www.romaniamuzical.ro/stire/onouaintalnireamitealacraiova/1453051/48/5 

http://www.romaniamuzical.ro/articol/pianistaadelaliculescusolistaafilarmoniciiolteniadincraiova/145

0501/48/5 

http://www.primariacraiova.ro/ro/comunicatedepresa/recitaldepiancristiansandrin.html 

http://www.primariacraiova.ro/ro/comunicatedepresa/remusazoiteiunvirtuozcuotehnicafabuloasalaam

itea.html 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/02/13/recitaldepiancristiansandrin/ 

http://www.radiocraiova.ro/recitaldepiancristiansandrindeziuaindragostitilor/ 

http://www.oltenasul.ro/remusazoiteiunvirtuozcuotehnicafabuloasalaamitea/ 

http://www.gds.ro/Local/20170224/reorganizaresaureglaredeconturilafilarmonicaoltenia/ 

https://www.teleucraiova.net/2017/02/09/simfoniicelebrelafilarmonica/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/02/01/undirijorlondonezlaintalnirileamitea/ 

http://www.cvlpress.ro/21.03.2017/printesecuflauterecitallamuzeuldeartacuocaziazileieuropeneamuzic

iivechi/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/concert-de-stagiune-la-filarmonica-oltenia-din-

craiova/1461511/48/5 

http://www.radiocraiova.ro/concertino-vin-la-craiova/ 

http://www.romaniamuzical.ro/articol/continuaintalnirileamiteaorganizatedefilarmonicadincraiova/14

57581/48/5 

http://www.cvlpress.ro/13.03.2017/incadrulprogramuluinationalscoalaaltfeleditia2017concertelectiete

maticedeeducatiemuzicalalafilarmonica… 

http://www.cvlpress.ro/09.03.2017/searabachincadrulfriendshipseason/ 

http://www.cvlpress.ro/30.03.2017/doi-virtuozi-ai-viorii-un-sunet-inconfundabil-stradivarius/ 

http://www.omniscop.ro/friendshipseasonsaptamananr16magnificatdebachlafilarmonicaoltenia/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/02/27/friendshipseasonlafilarmonica/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/03/06/friendshipseasonmagnificatdebachlafilarmonicaoltenia/ 

http://www.romaniamuzical.ro/stire/intalnirileamiteacontinualacraiova/1455531/48/5 

http://www.asiiromani.com/muzicadinfilmecelebreinstagiuneaprieteniei/ 

http://staredefapt.ro/muzica-din-filme-celebre-in-stagiunea-prieteniei/ 

http://primariacraiova.ro/ro/comunicatedepresa/magnificatdebachlafilarmonicaoltenia.html 

http://www.cvlpress.ro/24.03.2017/seara-concertistica-pe-acorduri-romantice-si-sud-americane/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/20170315/spectacolcumuzicadinfilmecelebrelafilarmonicaoltenia/ 
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http://www.romaniamuzical.ro/stire/unnouconcertincadrulstagiuniiprieteniei/1455821/48/5 

http://www.romania-muzical.ro/stire/violonistii-mincho-minchev-si-razvan-stoica-pe-scena-

filarmonicii-din-craiova/1463661/48/5 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/03/20/ziuaeuropeanaamuziciivechiconcertsustinutdeprintesecufla

ute/ 

http://www.radiocraiova.ro/ziuaeuropeanaamuziciivechilafilarmonicaolteniadincraiova/ 

http://www.omniscop.ro/friendship-season-20162017-21-28-aprilie-2017-zilele-muzicale-aniversare-

filarmonica-oltenia-craiova-70-de-ani-de-activitate-marti-25-aprilie-2017-ora/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/04/20/70-ani-de-prietenie-muzicala/ 

http://www.cvlpress.ro/20.04.2017/zilele-muzicale-aniversare-ale-filarmonicii-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/24.04.2017/concert-coral-de-muzica-contemporana/ 

http://www.cvlpress.ro/25.04.2017/seara-de-muzica-de-camera-cu-horn-quartet/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/dirijorul-radu-postavaru-la-intalnirile-amitea/1465691/48/5 

http://www.romania-muzical.ro/articol/filarmonica-oltenia-din-craiova-70-de-ani-de-

activitate/1468721/16/2 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/04/03/friendship-season-romantism-muzica-primaverii/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/04/25/programul-din-27-28-aprilie-2017-zilele-muzicale-

aniversare/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/04/07/recital-de-pian-adela-liculescu-la-filarminica-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/07.04.2017/tanara-violoncelista-teresa-beldi-in-concert-pe-scena-filarmonicii-

oltenia/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/violoncelista-teresa-beldi-si-dirijorul-theo-wolters-la-

filarmonica-din-craiova/1464791/48/5 

http://ampress.ro/ana-maria-bocai-concert-simfonic-pe-scena-teatrului-national-caracal/ 

http://www.cvlpress.ro/12.05.2017/celebrul-requiem-mozartian-se-canta-asta-seara-la-craiova/ 

http://www.cvlpress.ro/23.05.2017/turneul-international-stradivarius-il-readuce-la-craiova-pe-

violonistul-alexandru-tomescu/ 

http://www.romania-muzical.ro/articol/dirijorul-gian-luigi-zampieri-invitat-la-intalnirile-amitea-de-

la-craiova/1480821/48/5 

http://www.omniscop.ro/friendship-season-20162017-it-never-gets-old-saptamana-nr-26/ 

http://www.omniscop.ro/friendship-season-it-never-gets-old-6/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/intalnire-amitea-cu-dirijorul-alexandru-iosub-la-filarmonica-

din-craiova/1472981/48/5 

http://www.romania-muzical.ro/stire/intalnire-amitea-cu-dirijorul-antonio-saiote-si-pianistul-
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constantin-sandu-la-craiova/1488561/48/5 

https://www.primariacraiova.ro/ro/comunicate-de-presa/aniversarea-centenarului-dinu-lipatti-in-

stagiunea-prieteniei.html 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/05/16/prietenie-romano-portugheza-la-filarmonica/ 

http://www.cvlpress.ro/05.05.2017/tineri-solisti-in-concertul-simfonic-caleidoscop-muzical/ 

https://radioromaniacultural.ro/turneul-stradivarius-recital-la-craiova/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/05/12/turneul-stradivarius-si-programul-concertelor-de-zilele-

craiovei-2017/ 

https://jurnaldecraiova.ro/70-de-ani-de-la-infiintarea-orchestrei-filarmonicii-oltenia-din-craiova/ 

http://basilica.ro/70-ani-de-activitate-muzicala-la-cel-mai-inalt-nivel-in-cetatea-baniei-ips-irineu-a-

binecuvantat-incinta-filarmonicii-oltenia/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/concert-coral-al-filarmonicii-din-craiova/1518831/48/5 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-06-18/concert-extraordinar-la-filarmonica-oltenia/ 

http://www.oltenasul.ro/vineri-16-iunie-2017-ora-1900-concertul-de-inchidere-a-stagiunii-2016-2017/ 

http://www.omniscop.ro/friendship-season-it-never-gets-old-stagiunea-prieteniei-se-apropie-de-final/ 

http://www.cvlpress.ro/14.06.2017/filarmonica-oltenia-incheie-stagiunea-corala-2016-2017/ 

http://www.oltenasul.ro/inchiderea-stagiunii-corale-20162017-la-filarmonica-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/16.06.2017/pagini-muzicale-de-mare-popularitate-in-inchiderea-stagiunii-

muzicale-2016-2017-a-filarmonicii-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/09.06.2017/penultimul-concert-al-friendship-season-prietenie-si-muzica-din-

luxemburg-si-olanda/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-06-07/craiova-prietenie-si-muzica-din-luxemburg-si-olanda,-la-

filarmonica-oltenia/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/06/08/friendship-season-prietenie-si-muzica-din-luxemburg-si-

olanda/ 

http://www.cvlpress.ro/13.06.2017/friendship-season-o-stagiune-a-muzicii-si-prieteniei-cu-32-de-

concerte-si-66-de-muzicieni-invitati/ 

http://www.omniscop.ro/vineri-23-iunie-2017-ora-1900-concert-extraordinar-great-classical-

composers/ 

http://www.radiocraiova.ro/concert-extraordinar-la-craiova/ 

http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/06/16/great-classical-composers-la-filarmonica-oltenia/ 

http://estv.ro/madalin-voicu-in-concert-la-craiova/ 

http://www.cvlpress.ro/14.07.2017/art-in-the-park-muzica-populara-folk-si-concerte-simfonice-la-

teatrul-de-vara-din-parcul-nicolae-romanescu/ 
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http://www.cvlpress.ro/14.07.2017/art-in-the-park-muzica-populara-folk-si-concerte-simfonice-la-

teatrul-de-vara-din-parcul-nicolae-romanescu/ 

http://estv.ro/muzica-simfonica-la-teatrul-de-vara/ 

https://www.vocea-olteniei.ro/2017/07/04/orchestra-simfonica-si-corala-academica-ale-filarmonicii-

oltenia-stagiunea-estivala-2017/ 

http://www.cvlpress.ro/03.08.2017/grand-gala-concert-cu-artisti-din-coreea-de-sud-in-parcul-nicolae-

romanescu/ 

http://www.oltenasul.ro/filarmonica-oltenia-craiova-concert-in-parc-dedicat-zilei-internationale-a-

muzicii/ 

http://www.cvlpress.ro/08.08.2017/primul-festival-de-jazz-la-craiova-intre-14-si-17-septembrie/ 

http://www.oltenasul.ro/craiova-jazz-festival-14-17-septembrie-2017-prima-editie/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-09-07/11-concerte-in-4-zile-la-festivalul-de-jazz-de-la-craiova/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-08-30/craiova-jazz-festival-la-prima-editie/ 

http://www.cvlpress.ro/11.09.2017/craiova-jazz-festival-11-concerte-si-doua-workshop-uri-

saptamana-aceasta/ 

http://jurnalul.ro/cultura/muzica/11-concerte-cu-invitati-din-trei-tari-la-prima-editie-a-festivalului-de-

jazz-din-craiova-752024.html 

http://www.romania-muzical.ro/articol/craiova-jazz-festival-prima-editie/1612401/17/1 

http://www.radiocraiova.ro/craiova-jazz-festival-editia-i/ 

https://jurnaldecraiova.ro/craiova-jazz-festival-prima-editie/ 

http://www.cameramedia.ro/craiova-jazz-festival-prima-editie-filarmonica-oltenia-din-craiova-

agentie-de-publicitate-camera-media-craiova/ 

https://www.xaaranovack.com/craiova-jazz-festival-prima-editie/ 

http://basilica.ro/27-septembrie-2017-concert-caritabil-la-craiova/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/concert-caritabil-la-craiova/1628221/48/5 

http://www.gds.ro/Local/2017-09-20/corul-si-orchestra-filarmonicii-oltenia,-alaturi-de-artisti-celebri-

concert-caritabil-extraordinar-pentru-diana-cazan/ 

http://www.craiova.ro/evenimente/Concert+caritabil+pentru+Diana+si+Emanuel/7982 

http://www.gds.ro/Local/2017-09-20/afaceri-necurate-la-filarmonica-oltenia/ 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/09/27/comunicat-de-presa-ziua-internationala-a-muzicii-

13-21-01 

http://www.cvlpress.ro/29.09.2017/concert-dedicat-zilei-internationale-a-muzicii/ 

http://www.cvlpress.ro/27.09.2017/concert-in-parc-dedicat-zilei-internationale-a-muzicii/ 

http://www.radiocraiova.ro/concert-dedicat-zilei-internationale-a-muzicii/ 
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http://www.amosnews.ro/concert-dedicat-zilei-internationale-muzicii-1-octombrie-2017-09-27 

http://www.omniscop.ro/concert-dedicat-zilei-internationale-a-muzicii-1-octombrie/ 

http://www.cvlpress.ro/10.09.2017/workshop-uri-la-craiova-jazz-festival/ 

http://www.cvlpress.ro/04.10.2017/a-cantat-pe-toate-vocile-preot-artist-liric-politician-afacerist-

profesor-azi-managerul-filarmonicii-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/20.10.2017/concert-simfonic-in-cadrul-festivalului-international-elena-

teodorini/ 

https://jurnaldecraiova.ro/concert-simfonic-cadrul-festivalului-international-elena-teodorini-

organizat-de-opera-romana-craiova/ 

http://www.magazincritic.ro/2017/10/16/concert-simfonic-in-cadrul-festivalului-international-elena-

teodorini-editia-xv-organizat-de-opera-romana-craiova/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/concert-simfonic-in-debutul-noii-stagiuni-a-filarmonicii-din-

craiova/1637751/48/5 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-10-09/craiova-deschiderea-stagiunii-de-camera-20172018-la-

filarmonica-oltenia-are-loc-maine/ 

https://www.primariacraiova.ro/ro/comunicate-de-presa/stagiune-dedicata-centenarului-marii-uniri-

muzica-uneste.html 

http://www.oltenia24.ro/index.php?mod=stiri&id=24347&title=Concert-pentru-pian-de-Grieg---

Muzica-une%C8%99te--la-Filarmonica-Oltenia.html 

http://www.cvlpress.ro/27.10.2017/concert-pentru-pian-si-orchestra/ 

http://www.oltenasul.ro/muzica-uneste-stagiune-dedicata-marii-uniri/ 

http://www.radiocraiova.ro/invitatie-la-concert/ 

http://www.omniscop.ro/orchestra-simfonica-a-filarmonicii-oltenia-artisti-din-italia/ 

http://www.oltenasul.ro/festivalul-international-craiova-muzicala-editia-44-17-28-noiembrie-2017-

barock-music-edition/ 

http://www.cvlpress.ro/10.11.2017/festivalul-international-craiova-muzicala-barock-music-edition-cu-

11-evenimente/ 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2017-11-20/festivalul-international-craiova-muzicala-continua-cu-

recitalul-sustinut-de-soprana-daniela-vladescu/ 

https://jurnaldecraiova.ro/bijuterii-muzicale-la-filarmonica-oltenia-craiova/ 

http://www.opiniateleormanului.ro/bijuterii-muzicale-la-filarmonica-oltenia-din-craiova/ 

http://www.oltenasul.ro/vineri-bijuterii-muzicale-la-filarmonica-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/22.06.2012/%E2%80%9Ebijuterii-muzicale-concert-simfonic-la-filarmonica-

%E2%80%9Eoltenia/ 
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https://jurnaldecraiova.ro/bijuterii-muzicale-la-filarmonica-oltenia-craiova/ 

http://www.romania-muzical.ro/stire/the-baroque-jazz-duo-in-festivalul-internaional-craiova-

muzicala/1688811/48/5 

http://www.cvlpress.ro/23.11.2017/festivalul-international-craiova-muzicala-se-apropie-de-final/ 

http://www.omniscop.ro/vineri-3-noiembrie-2017-ora-1900-orchestra-de-coarde-a-filarmonicii-

oltenia/ 

https://www.vocea-olteniei.ro/2017/12/19/concert-de-craciun-la-filarmonica-oltenia/ 

http://www.cvlpress.ro/09.12.2017/doua-concerte-de-craciun-la-filarmonica-oltenia/ 

http://craiova.tvr.ro/craciun-tradi-ional-la-filarmonica-oltenia_21026.html 

https://splendid1900.ro/2017/12/12/craciun-traditional-la-filarmonica-oltenia/ 

 

Propuneri: 

I. 1. Argument: 

 Din perspectiva considerării evoluţiei fenomenului muzical în contemporaneitate, dată fiind 

multiplicitatea formelor de expresie artistică în spaţiul public, se impune, poate mai mult decât 

oricând, reconsiderarea importanţei promovării adevăratelor valori muzicale, definitorii pentru 

identitatea etno-culturală a românilor. 

În funcţie de amploarea - importanţa/impactul social(ă) a spectacolului muzical, distingem: 

• Valorificarea acelor mijloace mediatice, audio-vizuale şi scrise, care să promoveze obiectiv 

importanţa, conţinutul repertorial, cu accent pe valoarea interpretativă a artiştilor implicaţi, 

evidenţiind elementele reprezentative ce ţin de structura repertoriului ales, argumentarea necesităţii 

acestuia, precum şi valorizarea acelor elemente ale parcursului biografiei artistice a interpreţilor care 

să potenţeze interesul publicului pentru a participa la evenimentul respectiv; 

• Reflectarea consecventă în mass-media a programului integral de concerte al instituţiilor de 

spectacole / stagiuni muzicale, evidenţiind elementele de maxim interes şi atractivitate din perspectiva 

motivaţiei şi captării interesului publicului larg pentru participare (încheierea unor Protocoale de 

Parteneriat cu reprezentanţii mass-media, în care să se stipuleze condiţiile legale de promovare a 

spectacolului, considerând consecinţele: Legii Drepturilor de Autor nr. 8 din 14 martie 1996; 

Ordonanţei nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si 

drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, 

precum şi a programelor pentru calculator; Legii nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe); 

• Realizarea periodică a unor anchete sociale pe bază de chestionar (studii de socio-psihologia 

artei), din care să rezulte cauzele-premisele evoluţiei / involuţiei fenomenului muzical / finalităţile 

culturale ale societăţii la nivel general, cu posibilitatea extinderii concluziilor la scală regională sau 
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naţională; De asemenea, se impune elaborarea-administrarea unor studii de diagnoză a surselor de 

conflict cultural, care conduc la absenţa rezonanţei estetice a publicului faţă de importanţa 

evenimentelor muzicale reprezentative; 

• Organizarea unor spectacole muzicale tematice, care să evidenţieze importanţa creaţiei 

muzicale universale şi autohtone / cicluri tematice (genuri muzicale, curente componistice, evoluţia 

muzicii ca dezvoltare istorică, prezentarea unor medalioane interpretative (artişti reputaţi, 

comemorări, aniversări propuse anual de foruri culturale europene sau mondiale). În acest 

sens, am menţionat doar câteva forme degenerative ale spiritului culturii în societatea românească, şi, 

din acest punct de vedere considerăm că reconstrucţia viziunii asupra valorilor culturii trebuie să se 

origineze într-un efort de reformulare mentalitară, a cărei primă axiomă să postuleze devenirea 

umanităţii însăşi prin cultură şi nu cultura, în ipostaza de ultim efect al civilizaţiei. Se instituie, 

aşadar, un raport bidimensional între Cultură şi Civilizaţie mentalitară, cele două referinţe 

exprimându-se pe principii de simultaneitate şi nu de succesiune cu frecvenţă îndepărtată în timpul şi 

spaţiul social şi individual. 

II. Modalităţi concrete de promovare a stagiunii concertistice/criteriile eficienţei şi eficacităţii 

culturale: 

 II. 1. Înainte de a propune câteva metode considerate ca oportune în susţinerea şi realizarea 

cu succes a stagiunii de concerte, se cuvine a opera o distincţie terminologică între semnificaţiile 

conceptelor de „eficienţă” şi “eficacitate” culturală. 

  Eficienţa culturii se referă la posibilitatea cuantificării materiale a valorii produsului cultural, 

prin particularizare, în cazul de faţă, la insituţiile de spectacol muzical de tipologie clasică 

(filarmonici, teatre lirice, opere naţionale), neconsiderând impactul psihologic al spectacolului aspra 

receptorilor acestuia. Eficienţa vizează o distribuire corectă şi profitabilă a raportului 

costuri/beneficii, ceea ce s-ar mai putea reprezenta prin implicarea unui managenent cultural centrat 

pe profitabilitate materială. Inserăm aici şi întreaga suită de activităţi specifice departamentelor de 

marketing şi de promovare a imaginii produsului cultural, cu  o preocupare constantă pentru 

fidelizarea unui public ce se va regăsi psihologic în conţinuturile ofertei de spectacol. 

 Eficienţa temporală a spectacolului se raportează la premisa “hic et nunc”, la importanţa 

acoperirii investiţiilor prin imaginea succesului, dar mai ales prin suplimentul beneficiilor, primând 

criteriul dezvoltării cantitative (publicul, înţeles ca variabilă numerică, pur aritmetică şi statistică / 

reprezentativitatea de ordin financiar a valorii biletelor vândute). 

 Din punctul de vedere al referinţei intrinseci calitative, eficacitatea culturii, în speţă a 

spectacolului muzical, se reflectă în achiziţiile de perspectivă la nivel mentalitar-educaţional şi 

civilizaţional ale spectatorilor, care sunt interpretaţi ca receptori activi ai semnificaţiei actului 
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cultural. Efectele unui spectacol, din perspectiva eficacităţii sale, nu se reflectă în cadrul prefigurat al 

unui comportament “dirijat” prin manipularea instrumentală a “dresajului” comportamental de tip 

mecanicist, publicul fiind singurul în măsură să-şi decanteze impresiile produse de către conţinutul 

artistic asupra nivelului său de aspiraţie estetică.  

 Astfel, distincţia dintre eficienţă şi eficacitate a spectacolului poate fi interpretată ca un raport 

direct dintre achiziţia succesului, a reuşitei şi reprezentativitatea mesajului cultural pentru nivelul de 

civilizaţie al membrilor unei societăţi la un moment dat şi considerând un context social anume. 

 II. 2. Modalităţi de promovare a evenimentelor artistice programate a se desfăşura în cadrul 

stagiunii de concerte: 

 Din unghiul de referinţă al artei spectacolului muzical, nu putem pretinde o inventariere 

pertinentă a celor mai dezirabile modalităţi de pozitivare a strategiilor de proiectare şi realizare a 

viziunii asupra conceptului de stagiune de concerte, fără ca orice demers de susţinere a proiectelor 

culturale să se întemeieze mai întâi pe referinţele axiologice ale culturii spectacolului, înţelegând prin 

această sintagmă atributele unui ethos al civilizaţiei artei spectacolului, orientat pe respectul pentru 

demnitatea actului de cultură de expresie muzicală şi valorizând criteriile autenticităţii, performanţei 

artistice înalt calitative, profesionalismului persoanelor implicate în performarea superioară a 

repertoriului propus. 

 Astfel, propunem spre considerare următoarele metode de promovare eficientă a spectacolului 

muzical în cadrul stagiunii de concerte, în funcţie de adresabilitatea conţinutului acestuia: 

 II. 3. 1. În funcţie de amploarea - importanţa/impactul social(ă) a spectacolului muzical, 

distingem: 

• Valorificarea acelor mijloace mediatice, audio-vizuale şi scrise, care să promoveze obiectiv 

importanţa, conţinutul repertorial, cu accent pe valoarea interpretativă a artiştilor implicaţi, 

evidenţiind elementele reprezentative ce ţin de structura repertoriului ales, argumentarea necesităţii 

acestuia, precum şi valorizarea acelor elemente ale parcursului biografiei artistice a interpreţilor care 

să potenţeze interesul publicului pentru a participa la evenimentul respectiv; 

• Reflectarea consecventă în mass-media a programului integral de concerte al instituţiilor de 

spectacole / stagiuni muzicale, evidenţiind elementele de maxim interes şi atractivitate din perspectiva 

motivaţiei şi captării interesului publicului larg pentru participare (încheierea unor Protocoale de 

Parteneriat cu reprezentanţii mass-media, în care să se stipuleze condiţiile legale de promovare a 

spectacolului, considerând consecinţele: Legii Drepturilor de Autor nr. 8 din 14 martie 1996; 

Ordonanţei nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si 

drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, 

precum şi a programelor pentru calculator; Legii nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe); 

• Realizarea periodică a unor anchete sociale pe bază de chestionar (studii de socio-psihologia 

artei), din care să rezulte cauzele-premisele evoluţiei / involuţiei fenomenului muzical / finalităţile 

culturale ale societăţii la nivel general, cu posibilitatea extinderii concluziilor la scală regională sau 

naţională; De asemenea, se impune elaborarea-administrarea unor studii de diagnoză a surselor de 

conflict cultural, care conduc la absenţa rezonanţei estetice a publicului faţă de importanţa 

evenimentelor muzicale reprezentative; 

• Organizarea unor spectacole muzicale tematice, care să evidenţieze importanţa creaţiei 

muzicale universale şi autohtone / cicluri tematice (genuri muzicale, curente componistice, evoluţia 

muzicii ca dezvoltare istorică, prezentarea unor medalioane interpretative (artişti reputaţi, 

comemorări, aniversări propuse anual de foruri culturale europene sau mondiale). 

 II. 3. 2. Prin raportare la extensia adresabilităţii spectacolului muzical, remarcăm: 

• Elaborarea unor proiecte-programe culturale care să surprindă nevoile culturale ale unei 

comunităţi umane anume, întemeiate pe realizarea precedentă a unor studii de necesitate şi de 

oportunitate a evenimentelor muzicale pentru o populaţie-grup ţintă, în funcţie de variabilele: vârstă, 

sex, naţionalitate, IQ educaţional-cultural, nivel de civilizaţie, gradualitatea intereselor manifestate 

pentru spectacolul muzical, nivel de instruire; 

• Valorificarea conţinuturilor memoriei sociale şi ale identităţii culturale / zone de referinţă 

geografică şi spirituală, potenţând acele valori muzicale de importanţă majoră pentru consolidarea 

solidarităţii şi cooperării culturale intra- şi interregionale în România; 

• Extinderea spectacolelor muzicale la scară regională, în scopul susţinerii unor programe 

muzicale profesionale în oraşele şi regiunile defavorizate cultural (în absenţa existenţei efective a 

unor instituţii muzicale de profil, precum filarmonică, teatru liric); 

• Elaborarea unor modalităţi eficiente de atragere a fondurilor materiale şi financiare pentru 

susţinerea bugetului unor spectacole care necesită implicare amplă, în segmentul societăţii civile 

(ONG, asociaţii şi fundaţii culturale, cluburi culturale), precum şi promovarea mecenatului artistic, 

prin atragerea unor surse financiare din partea unor persoane ce pot fi susţinute motivaţional în 

vederea  participării la dezvoltarea actului cultural1; 

• Valorificarea tuturor oportunităţilor de spaţii (locaţii nonconvenţionale), care să vină în 

preîntâmpinarea aşteptărilor publicului2 (continuând tradiţia artei spectacolului în “centrul cetăţii 

medievale”, unde se realiza o veritabilă armonie de trăire şi receptare emoţională reciprocă între 

artişti şi spectatorii care nu se limitau doar la “a auzi” (pragul minimal al senzaţiilor elementare 

brute), ci se implicau în “a asculta” (etapă superioară a organizării perceptuale sonore în unităţi 

semantice cu sens şi orientate valoric). Registrul locaţiilor nonconvenţionale este, din acest punct de 
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vedere destul de generos, de la valorificarea locaţiilor cu deschidere publică largă, lăcaşe de cult 

religios (valorificarea spaţiului sacru) sau alte sedii culturale (muzee, cluburi specializate, sediul unor 

instituţii administrative şi alte instituţii publice). Nu în ultimul rând, trebuie menţionate toate spaţiile 

deschise amenajate în scop de promenadă şi recreere, unde publicul este dispus să audieze spectacole 

muzicale al căror program să fie centrat pe interpretarea unor lucrări muzicale celebre (bijuterii 

musicale), de polularitate şi notorietate publică; 

• Facilitarea unor schimburi de experienţă artistică cu alte instituţii de spectacole din ţară şi din 

străinătate, în spiritul cooperării culturale, în baza unor proiecte de parteneriat artistic oficializate pe 

cale diplomatică sau susţinute cu implicarea forurilor administraţiei publice locale; realizarea de 

turnee artistice, stagii de pregătire şi de specializare muzicală, organizarea unor cursuri de măiestrie 

muzicală / domenii de specializare intepretativă, instrumentală şi canto; 

• Promovarea concursurilor şi festivalurilor cu o anumită identitate locală şi prestigiu 

interpretativ, care să atragă după sine un real spirit competitiv / performanţă şi care să se constituie 

ca “mărci” ale identităţii culturale locale; 

• Valorizarea şi încurajarea tinerelor talente muzicale recrutate din medii educaţionale 

specializate (licee de muzică, şcoli de artă, cluburi, cercuri muzicale), oferindu-le acestora 

posibilitatea să se afirme şi să se remarce pe scenele consacrate ale instituţiilor de spectacole 

(filarmonică, teatru liric, ansambluri populare etc). 

 II. 3. 3. Din perspectiva considerării funcţiei educative a spectacolelor muzicale, se impun a fi 

valorizate următoarele metode, al căror rol determinant rezidă în susţinerea motivaţională a tinerilor 

cuprinşi în programe educaţionale de a participa conştient şi responsabil la evenimente muzicale: 

• Unul dintre scopurile fundamentale ale educaţiei estetice extraşcolare, realizate prin 

intermediul spectacolului muzical îl reprezintă formarea autonomiei de judecată estetică, corelat cu 

dezvoltarea identităţii culturale individuale a tânărului meloman, pe baza selecţiei şi categorizării 

ierarhice a valorilor culturale muzicale, în funcţie de semnificaţia şi reprezentativitatea acestora 

pentru istoria culturii naţionale şi universale. În condiţiile în care programele analitice de studiu din 

învăţământul preuniversitar şi superior din România se axează, în pofida vehiculării necesităţii 

reformei mentalitare în ceea ce priveşte scopurile şi rolurile educaţiei, pe supralicitarea disciplinelor 

teoretice, prezentate într-o viziune descriptiv-istorică, considerăm oportun orice demers artistic 

extraşcolar care să-i implice pe elevi şi studenţi în familiarizarea cu valorile fundamentale ale muzicii 

autentice.  

• Ca modalităţi concrete de realizare a spectacolelor muzicale cu finalitate educaţională 

amintim: organizarea de evenimente (concerte simfonice, vocale şi vocal-simfonice, recitaluri solistice 

şi camerale, concerte-lecţie), centrate pe ilustrarea şi explicarea unor categorii muzicale teoretice, 
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precum şi pe prezentarea evoluţiei istorice a fiecărui instrument muzical, în funcţie de nivelul de 

înţelegere, de gradul de maturizare şi de particularităţile de vârstă ale copiilor). Spectacolele 

muzicale pentru tineri pot fi prezentate şi sub forma unor medalioane de compozitori sau creaţii 

reprezentative din istoria muzicii româneşti şi universale, care să suplinească şi, totodată, să 

aprofundeze cunoştinţele însuşite în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală din şcoală.  

În vederea instituirii unui feed-back pozitiv, important este ca aceste concerte-lecţii să se 

realizeze cu o frecvenţă susţinută, iar ca modalitate efectivă de control şi de evaluare a manierei în 

care tinerii se raportează, percep şi înţeleg fenomenul muzical, în cadrul lecţiilor şcolare, li se pot 

prezenta acestora, prin intermediul audiţiilor muzicale, fragmente muzicale pe care le-au audiat 

anterior în cadrul concertelor-lecţii dedicate, urmărindu-se acurateţea identificării, recunoaşterii şi 

reproducerii acestora (numele compozitorului, titlul lucrării); 

• Organizarea de seminarii libere, precum Prietenii Muzicii, Prietenii Filarmonicii, Prietenii 

Operei, Clubul Tinerilor Melomani, Clubul Tinerilor Artişti, ce ar putea constitui modalităţi de 

realizare simultană a educaţiei muzicale, oferindu-li-se subiecţilor interesaţi posibilitatea de a se 

implica în cunoaşterea şi argumentarea opţiunii pentru valori muzicale, dar şi dezvoltarea 

aptitudinilor artistice, totodată a spiritului de cooperare culturală, a discernământului critic, în scopul 

configurării acelei autonomii culturale individuale, pe care am menţionat-o anterior, ca scop 

fundamental al educaţiei estetice. 

 II. 3. 4. Alte modalităţi de promovare a stagiunii de concerte în comunitatea civică de 

apartenenţă: 

• Elaborarea şi implementarea unor proiecte-programe de parteneriat cultural-educaţional cu 

instituţii şcolare locale şi instituţii de învăţământ superior: concerte aniversare, concerte de 

deschidere festivă a Anului Şcolar şi Anului Universitar, recitaluri instrumentale, vocale şi camerale 

susţinute în diverse contexte aniversare; 

• Organizarea unor spectacole-eveniment, pentru a sărbători anumite momente importante 

pentru biografia profesională a unor instituţii prestigioase la nivel local, precum şi sărbătorirea 

zilelor de importanţă naţională: evenimente istorice, culturale, sărbători religioase, momente 

reprezentative pentru istoria culturală a oraşului); 

• Realizarea unor proiecte de parteneriat artistic, cu adresabilitate extinsă la nivel regional, în 

scopul promovării muzicii în acele oraşe şi municipii care nu deţin instituţii muzicale de profil 

(filarmonică, teatru liric); 

• Organizarea anuală a Balului Melomanilor, Balul oamenilor de afaceri, Balul sponsorilor, 

precum şi a unor serate muzicale, care să reconstituie atmosfera artistică a perioadei renascentiste şi 

clasice, dedicate reprezentanţilor mass-media locale, celor mai fideli melomani şi susţinători ai 
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activităţii artistice prin acţiuni de sponsorizare (se vor realiza serate tematice, cu accent pe 

prezentarea unor compozitori şi creaţii muzicale celebre); 

• Promovarea unor spectacole sub egida “Valori componistice ale sec. XX”, în care să se 

valorizeze creaţia muzicală a celor mai reprezentativi compozitori ai sec. XX, cu accent pe 

evidenţierea valorilor componistice autohtone (lucrări de popularitate, dar şi prezentarea unor creaţii 

mai puţin cunoscute); 

• Valorizarea unor spaţii sacre pentru susţinerea unor concerte, recitaluri de muzică religioasă; 

• Acordarea de Diplome de Onoare şi de Fidelitate unor maeştri renumiţi ai artei interpretative 

într-un cadru solemn, precum şi melomanilor consecvenţi, reprezentanţilor mass-media locale, ce au 

promovat constant, cu profesionalism şi în manieră obiectivă manifestările concertistice cuprinse în 

stagiunea muzicală; 

• Promovarea internă a spectacolelor muzicale, prin acordarea de invitaţii periodice unor 

personalităţi reprezentative pentru viaţa culturală şi administrativă a oraşului (manageri de instituţii, 

reprezentanţi ai forurilor administraţiei publice locale, reprezentanţi mass-media care s-au evidenţiat 

în mod deosebit în activitatea de mediatizare a spectacolelor musicale); 

• Diversificarea activităţilor culturale susţinute în cadrul Clubului Melomanilor, prin 

organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri şi conferinţe la care să participe, în calitate de 

invitaţi, o serie de personalităţi consacrate în lumea muzicală (critici muzicali, muzicologi, artişti 

reputaţi, melomani); 

• Înfiinţarea unei publicaţii periodice specializată pe analiza şi informarea obiectivă a 

melomanilor (i. e. Revista melomanilor, Cetatea Muzicii, Opinia Muzicală), în scopul motivării 

publicului meloman spre a se implica activ prin elaborarea de articole de informare, analiză şi critică 

muzicală pe teme culturale şi muzicale; 

• Promovarea prin intermediul Internet-ului a imaginii instituţiei, prin realizarea şi actualizarea 

la un nivel profesionist a paginii web în care să se regăsească inserate/domenii de interes:  

-biografie instituţională, 

muzicale în curs, 

dinare),  

 

evoluţia instituţiei), 

toria ilustrată a evoluţiei 

instrumentelor muzicale),  
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sa instituţiei, numere de telefon + fax, adresa paginii web, adresa de e-

mail oficială, persoane de contact), 

 

 

-line,  

-uri către alte adrese web de interes şi alte instituţii de profil). 

 

 * Metodele menţionate anterior reprezintă doar câteva dintre modalităţile dezirabile de 

promovare eficientă a spectacolelor muzicale/stagiunea de concerte în cadrul instituţiilor de profil 

artistic, asumându-ne aşadar conştiinţa limitelor teoretice şi practic-metodologice ale acestui demers. 

Considerând particularităţile şi specificul artei spectacolului, nu putem vorbi despre metode de 

relevanţă absolută sau relativă, dată fiind necesitatea analizei fenomenului artistic prin corelare 

factuală la un anumit context socio-cultural şi în funcţie de necesitatea raportării la o serie de 

variabile independente, precum: reacţia atitudinală a publicului căruia i se adresează spectacolul, 

tipologia spectacolelor, stratificarea populaţiei interesate de evoluţia fenomenului muzical / sex, 

vârstă, mediu educaţional de provenienţă, locaţie, recrutarea publicului / mediu urban / mediu rural, 

nivel de instruire, statut socio-profesional, naţionalitate,  opţiune religioasă etc). 

 

 În ceea ce priveşte importanţa promovării stagiunii de concerte din perspectiva democratizării 

culturii, ca formă esenţială de comunicare a valorilor universale către categoriile largi de populaţie, 

se impune reconsiderarea viziunii însăşi asupra locului şi rolului spectacolului muzical în societatea 

deschisă - spaţiu social în care se atenuează, din ce în ce mai pregnant, diferenţierile ierarhice dintre 

a trăi cultura ca formă pur simbolică şi exersarea directă a formelor de expresie “desacralizată” ale 

acesteia, în cadrele existenţiale ale societăţii mileniului al III-lea.   

 Existenţa însăşi, ca etern spectacol al performării propriului rol al asumării vocaţionale a 

individualităţii, impune predominanţa unui stil de viaţă orientat pe dizolvarea oricărei ierarhii 

valorice, ca formă compensatorie de substituire necesară supravieţuirii vârstelor culturii în 

configuraţia actuală a noilor modele sociale. Şi aceasta, ca urmare directă a normelor impuse, în 

manieră voalată, de către noul imperativ categoric ce guvernează mentalitatea viziunii asupra 

Culturii, asimilate, mai degrabă, ca formulă de globalizare a conştiinţei valorilor culturale.  
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 Sau, altfel spus, cuantificând premisele reglementării raporturilor fiinţei umane cu referinţele 

axiologice ale mediului social în care aceasta convieţuieşte, nivelarea raporturilor individului cu 

propria şansă a redescoperirii de Sine postulează arta existenţei ca “scenariu al dramaturgiei 

sociale” necenzurate, liberă de orice raportare elementară la exigenţa respectării criteriului 

orientării valorice, expresie şi sens universal ale Umanului. 

 

*** 

III. Principii teoretice şi metodologice, criterii de performanţă profesională şi standarde de 

evaluare performanţială la care se raportează demersurile de elaborare-proiectare, organizare şi 

derulare a stagiunii de concerte: 

Considerând ca unitate de referinţă concretă instituţiile de profil filarmonic, conceptul de stagiune de 

concerte se impune a fi abordat din dubla perspectivă a: 

1. Semnificaţiei interne a ethos-ului organizaţional (cultura organizaţională a Filarmonicii 

“Oltenia”), cu accent pe valorizarea identităţii artistice a Orchestrei simfonice, Coralei Academice, 

precum şi a tuturor elementelor de conţinut ce-i conferă specificitate la nivelul comunităţii de 

apartenenţă şi, extrapolând, la nivel naţional şi european. În acest context, orice intenţie de 

structurare, programare şi detaliere calendaristică a evenimentelor concertistice îşi va justifica 

validitatea de sens în măsura în care se centrează pe explorarea resurselor umane performante din 

cadrul instituţiei, dar manifestând deschidere mai ales faţă de regăsirea principiului diversităţii 

culturale, invitând să concerteze pe scena de concerte a Filarmonicii “Oltenia” o serie de muzicieni 

reputaţi de talie naţionlă şi internaţională. 

De asemenea, se va urmări o partiţie echilibrată a implicării resurselor umane interne (muzicienii 

angajaţi, instrumentişti şi dirijor permanent) şi a invitaţilor cu statut de colaboratori sau a invitaţilor 

de onoare. Valorificarea prestigiului artistic (capitalul de imagine) al artiştilor invitaţi se impune a fi 

intrinsec corelat cu structurarea repertoriilor de concerte în funcţie de impactul mediatic şi relevanţa 

culturală/preferinţele, interesele şi opţiunile muzicale ale publicul meloman în calitate de beneficiar 

imediat al actului de cultură. Aşadar, prin evidenţierea celor două unităţi de conţinut (valoarea 

protagoniştilor şi relevanţa programelor repertoriale) se va contura Proiectul stagiunii de concerte, 

ale cărui demersuri principale vor viza: 

- organizarea de concerte-eveniment (concerte extraordinare), a căror titulatură va fi argumentată de 

valoarea reală a interpreţilor invitaţi să concerteze (solişti instrumentişi, artişti lirici, dirijori 

consacraţi, ansambluri simfonice, camerale şi corale de largă recunoaştere naţională şi 

internaţională) şi de amploarea impactului public a repertoriilor abordate (lucrări celebre din creaţia 

simfonică, vocal-simfonică şi camerală, considerând o distribuţie echilibrată a curentelor şi stilurilor 
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componistice/criteriul creaţie autohtonă/universală; evidenţierea mediatică a primelor audiţii (atunci 

când este cazul), în vederea atragerii unui public cât mai numeros spre sala de concerte a 

Filarmonicii “Oltenia”; 

- cuprinderea în programele concertistice ale stagiunii a unor demersuri artistice de tip sincretic, care 

să promoveze diversitatea abordării sincrone a domeniilor artei (concerte de jazz simfonic, jam-

session concerts, recitaluri de muzică medievală şi renascentistă (cu instrumente baroce, specifice 

perioadei reprezentate, cu scenografie specială care să evidenţieze elementele-simbol autentice ale 

epocii – costumele interpreţilor, atitudini, gesturi etc), recitaluri de etno-jazz, concerte de rock 

progresiv şi rock simfonic, etno-folk şi metal simfonic, concerte simfonice cu ilustraţie coregrafică 

etc); 

- realizarea unor medalioane şi seri muzicale tematice (omagierea unui compozitor, evidenţierea 

momentului în care a fost audiată o lucrare în primă audiţie, audiţii muzicale şi discuţii libere pe teme 

de interes cultural); 

- prestabilirea în avans a unor concerte-lecţie şi de educaţie muzicală în corelaţie directă cu 

programele de educaţie muzicală din instituţiile de învăţământ, pe baza conţinuturilor specificate în 

programele analitice/disciplina educaţie muzicală, conform programului orar al elevilor, astfel încât 

aceştia să poată beneficia de oferta muzicală a Filarmonicii; prezentarea de concerte şi recitaluri 

itinerante în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu programe repertoriale adecvate 

nivelului de înţelegere şi particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale ale elevilor; simularea 

experimentală a unor lecţii de dirijat pentru copii, în vederea motivării acestora să participe conştient, 

cu susţinere motivaţională intrinsecă, la programele de educaţie muzicală (istoria muzicii şi a 

instrmentelor muzicale de-a lungul timpului); organizarea de work-shop-uri şi team-building pentru 

tinerii interesaţi de domeniul interpretării artistice, unde să li se ofere posibilitatea de a-şi dezvolta 

predispoziţiile şi talentul artistice (cursuri de măiestrie interpretativă coordonate de muzicienişi 

pedagogi reputaţi din ţară şi din străinătate); 

- încheierea de parteneriate culturale cu alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, dar şi cu 

alte organizaţii ce şi-au propus ca drept scop derularea de proiecte multi- şi interculturale (fundaţii, 

asociaţii, organizaţii culturale şi educaţionale); 

- abordarea tipologiilor concertistice urmărind asigurarea unei anumite ritmicităţi şi consecvenţe 

temporale (concertul simfonic săptămânal, inserarea recitalurilor camerale, ponderea concertelor-

eveniment etc.); 

- promovarea repertoriilor relevante, esenţiale din punct de vedere al importanţei acestora asupra 

evoluţiei istoriei genurilor componistice, cu accent pe punerea în valoare a creaţiei 

autohtone/preferinţele publicului meloman consultat în această privinţă prin administrarea unor 
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chestionare de atitudine şi interese culturale, periodic. Ceea ce rămâne cel mai important ca reper 

metodologic în intenţia de a elabora eficient o stagiune de concerte rezidă în maniera în care 

programul manifestărilor muzicale propuse spre desfăşurare concretizează opţiunile, preferinţele şi 

interesele grupului-ţintă căruia i se adresează Filarmonica, prin specificul activităţii sale culturale  

→ asigurarea fluenţei comunicaţionale şi a feed-backului cultural dintre instituţia ofertantă şi 

beneficiarul directal demersurilor sale, respectiv comunitatea melomanilor; 

→ fidelizarea publicului meloman (construirea progresivă a dependenţei intelectuale de accesarea 

unor stimuli cu înaltă încărcătură valorică); 

- inserarea în Proiectul stagiunii de concerte a acelor manifestări artistice care să evidenţieze 

momente importante pentru viaţa comunităţii (sărbători religioase şi alte sărbători legale), precum: 

Concertul tradiţional De Crăciun, Concertul extraordinar de Anul Nou, Concert aniversar - 

împlinirea a 63 de ani de la instituţionalizarea Filarmonicii “Oltenia”, Concertul tradiţional de Paşte, 

Concert dedicat Zilei Naţionale a României, Concert aniversar - Ziua Filarmonicii “Oltenia” (106 ani 

de la înfiinţarea Societăţii Filarmonice din Craiova), Concerte dedicate începutului de an şcolar şi 

universitar, concerte susţinute sub egida Zilelor Municipiului Craiova ş. a.; 

2. Adaptarea activităţii concertistice a Filarmonicii “Oltenia” din Craiova la contextul social 

(diagnoza-prognoza condiţiilor favorizante şi analiza oportunităţilor de dezvoltare instituţională/nivel 

local, naţional şi european, considerând operaţionalizarea conjugată a factorilor Politic – Economic 

– Social – Tehnologic – Ecologic, ca şi recurgerea, ca reper metodologic, la analiza contextuală de tip 

SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) în elaborarea-implementarea şi 

desfăşurarea propriu-zisă a Proiectelor culturale cu adresabilitate directă pentru comunitatea urbană 

de apartenenţă (cf. principiilor de reevaluare a dimensiunii culturii/standardele şi criteriile de 

performanţă instituţională privind accederea României la structurile Uniunii Europene, prefigurate în 

conţinuturile Legii nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte; Programului de 

Guvernare 2005-2008, Capitolul 22 - Politica în domeniul culturii; Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 

14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură; Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 

14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr. 114 din 4 mai 2006:  

→ Politicile culturale vor fi orientate către preîntâmpinarea mutaţiilor de sensuri axiologice specifice 

dinamicii de câmp social şi fenomenului de relativizare a ierarhiilor valorice ce determină 

generalizarea sindromului de “anomie socială şi identitară”. Aşadar, se impune, ca o condiţie “sine 

qua non” a supravieţuirii demne a memoriei culturii naţionale: 

- elaborarea unor politici integrate privind formarea resurselor umane, cu accent deosebit pe 

evidenţierea, promovarea şi motivarea profesională a tinerilor muzicieni şi pe oferirea posibilităţii de 
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a susţine concerte în cadrul Filarmonicii “Oltenia”;  

- valorificarea potenţialul culturii şi al patrimoniului cultural ale oraşului Craiova în ceea ce priveşte 

incluziunea socială;  

- favorizarea formelor noi de expresie culturală/principiul sincretismului estetic şi al promovării 

diversităţii inter- şi multiculturale;  

- continuarea procesului de descentralizare instituţională → încurajarea parteneriatul public-privat şi 

a parteneriatului central-local; 

- respectarea şi promovarea drepturilor culturale fundamentale (accesul liber la cultură şi participare 

la viaţa culturală);  

- promovarea diversităţii şi protejarea identităţii culturale;  

- recunoaşterea contribuţiei culturii la coeziunea şi incluziunea socială; 

- considerarea necesităţii reformei sistemului de finanţare a culturii:  

→ introducerea progresivă a matching-ului în finanţare şi a sistemului de finanţare încrucişată;  

- stimularea şi motivarea accesului la cultură la nivelul comunităţilor locale ce vor fi susţinute, 

dincolo de disponibilităţile financiare angajate de autorităţile publice locale, prin co-finanţare şi 

atragerea resurselor alternative, în special a celor private → co-finanţarea unor activităţi şi proiecte 

cultural-artistice în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat. 

Valorificând cele două coordonate referenţiale (condiţiile, factorii, resursele interne ale 

instituţiei şi analiza-diagnoza şi prognoza factorilor contextuali externi), definitorii pentru 

demersurile de proiectare metodologică şi organizare eficientă a stagiunii de concerte, Proiectul 

cultural acesteia va respecta premisele reale ale nevoilor spirituale ale comunităţii căriea i se 

adresează oferta muzicală. Astfel, nivelul de aspiraţie culturală, interesele şi preferinţele publicului 

meloman îşi vor putea găsi concreteţea în măsura în care finalităţile generale, scopurile-cadru şi 

obiectivele de referinţă ce fundamentează principiile de realizare efectivă a stagiunii de concerte vor 

putea fi operaţionalizate confom disponibilităţilor reale de resurse umane şi financiare intra- şi 

extrainstituţionale.  

Din acest punct de vedere, Proiectul stagiunii de concerte, defalcat în detaliu prin elaborarea 

mai multor Programe culturale, va conţine cu necesitate următoarele categorii (capitole) conceptuale, 

considerând şi relevanţa acestora din perspectiva intenţiei de a respecta principiile unităţii de acţiune, 

al coerenţei interne de conţinut, al consecvenţei logice şi consecvenţei-continuităţii temporale, 

urmărind în permanenţă relaţia de interdependenţă comunicaţională ce se instituie între 

subcomponentele implicate în structura unui asemenea demers de proiectare-planificare. Atât viziunea 

holistă, scopurile şi obiectivele determinate pe termen lung, mediu şi scurt, cât şi prospectarea 

obiectivă, realistă a posibilităţilor concrete de materializare a conţinuturilor propuse (ce se vor 
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finaliza odată cu desfăşurarea evenimentului muzical) îşi vor argumenta pertinenţa numai în condiţiile 

existenţei unei veritabile corespondenţe semantice între nivelul intenţiilor şi posibilităţile reale de 

realizare a acestora.  

→ Subcomponentele de referinţă ale Proiectului stagiunii de concerte: 

- Structurarea unitară a evenimentelor muzicale propuse spre derulare sub o titulatură cuprinzătoare 

(identitatea genericului sub care se va desfăşura stagiunea de concerte/unitate calendaristică, care să 

se distingă prin elemente de specificitate de stagiunile muzicale ale altor instituţii de profil); 

- Expunere de intenţii, argumentarea necesităţii realizării Proiectului stagiunii, pe baza analizei 

temeinice a contextului social (aşteptările grupului-ţintă în calitate de beneficiar direct al acţiunilor 

proiectului, valorificând modelele de analiză de til SWOT şi PEST-E, din care să rezulte gradul de 

permeabilitate, cunoaşterea obiectivă a realităţilor sociale, a obstacolelor inhibatoare, dar şi a 

oportunităţilor ce facilitează dezvoltarea demersurilor artistice propuse spre realizare; 

- Stabilirea finalităţilor generale, în funcţie de care vor fi orientate toate manifestările concertistice pe 

parcursul integral al stagiunii muzicale, din care, implicit, se vor deduce scopul-cadru şi, la nivel 

concret operaţional, obiectivele de referinţă specifice fiecărei tipologii concertistice sau, 

individualizat, pentru fiecare eveniment în sine; 

- Opţiunile metodologice (strategia) prin intermediul cărora conţinuturile repertoriale îşi vor regăsi 

concreteţea de-a lungul stagiunii de concerte, adaptate şi adecvate la particularităţile fiecărei 

manifestări artistice. Astfel, vor fi menţionate mijloacele de realizare (resurse umane şi resurse 

materiale), modalităţile, metodele şi procedeele specifice de concretizare a elementelor componente 

pentru fiecare concert, înţeles ca unitate de referinţă (genericul concertului; informaţii legate de 

programarea calendaristică şi locaţie; angrenajul resurselor umane implicate: invitaţi, protagonişti 

(dirijor şi solişti, Orchestra simfonică şi Corala Acadmică ale Filarmonicii „Oltenia”); specificarea 

opţiunilor repertoriale (trebuie avute întotdeauna în vedere principiile unităţii stilistice; al relevanţei 

valorice-semnificaţia universală a lucrărilor interpretate/evoluţia istorică a fenomenului componistic; 

distribuirea echilibrată a lucrărilor ce se vor interpreta/criteriile diversităţii şi flexibilităţii: raportul 

între creaţia universală şi cea autohtonă, între clasic şi modern, între tipologia concertelor simfonice 

şi cea reprezentată de programarea recitalurilor camerale, ponderea ce revine concertelor de 

promovare a tinerilor interpreţi talentaţi – unul dintre obiectivele cele mai importante ce trebuie să fie 

inserat în orice demers de proiectare a stagiunii de concerte); particularizarea strategiei de 

mediatizare locală şi naţională şi de promovare a evenimentelor muzicale/unităţi calendaristice 

(prezentarea reperelor generale ale stagiunii de concerte, structurarea evenimentelor în funcţie de 

genericul sub care se vor desfăşura acestea, relevarea acelor trăsături de specificitate şi distincţie ale 

fiecărui concert, ca entitate autonomă/particularităţile stagiunii, abordate ca unitate integrală de 
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referinţă).  

 

În ceea ce priveşte problematica mijloacelor concrete de realizare a manifestărilor 

concertistice programate la nivel de intenţie, la nivel de eficienţă managerială va trebui conştientizată 

şi asumată, totodată, importanţa valorizării resurselor umane, cu accent pe iniţierea demersurilor de 

recrutare şi promovare a cadrelor de specialitate, atât în ceea ce priveşte personalul artistic de 

specialitate, cât şi personalul administrativ, în vederea asigurării coerenţei relaţionale între cele două 

compartimente, cel operaţional şi cel funcţional. 

→ Specificarea, în conţinutul Proiectului cultural al stagiunii de concerte, a Strategiei de evaluare a 

nivelului performanţelor interpretative ale artiştilor instrumentişti şi artiştilor lirici (dirijor(i) cu statut 

de angajat-angajaţi permanent, şef orchestră, concert-maestru, şefi partidă, solist-solişti concertişti, 

solişti instrumentişti, ceilalţi membri ai Orchestrei simfonice), ce va viza expunerea detaliată de 

modalităţi concrete de eficientizare a demersurilor evaluative/ respectarea criteriilor: 

- gradul de obiectivitate, de relevanţă şi reprezentativitatea finalităţilor evaluative; 

- validitatea internă a demersurilor evaluative; 

- fidelitatea metodelor-mijloacelor implicate în derularea procedurilor de evaluare; 

- gradul de standardizare a formelor, metodelor şi procedeelor evaluative, gradul de corelare şi 

de corespondenţă a probelor, testelor aplicate/domeniul interpretării instrumentale cu metodele şi 

mijloacele aplicate la scală extinsă. 

 

Considerând referinţele criteriale anterioare, asumate ca exigenţe ştiinţifice elementare în 

iniţierea oricărui demers evaluativ, în elaborarea Fişelor de evaluare individuală se va ţine cont (cf. 

Prevederilor legale în vigoare) de următoarele principii conceptuale şi metodologice: 

1. Fişa de evaluare individuală nu trebuie să cuprindă criterii de evaluare,  indicatori şi 

descriptori de performanţă interpretativă ce tind să estimeze cantitativ şi să aprecieze calitativ alte 

conţinuturi profesionale decât cele specificate în descrierea Fişei Postului, individualizată, la rândul 

ei, în funcţie de exigenţele performanţiale, particularităţile sarcinilor, responsabilităţile de serviciu şi 

obligaţiile-drepturile angajatului. În acest sens, o evaluare pertinentă a fiecărui angajat va pretinde 

respectarea atributelor de : obiectivitate, validitate, fidelitate, numai în condiţiile reflectării, 

corespondenţei perfecte dintre conţinuturile Fişei Postului şi cele prevăzute, ca indicatori de 

performanţă, în structura Fişei de evaluare. Orice tendinţă de ignorare premeditată sau involuntară a 

exigenţelor profesionale minimale şi maximale inserate în descrierea postului fiecărui angajat va 

deforma, va denatura până la anularea definitivă orice posibilitate elementară de realizare 

profesionistă a demersului de evaluare → la nivelul demotivării psihologice, artiştilor li se va induce 

subliminal, în permanenţă, la nivel de comportament scenic, preluarea mimetică a unui „cod semantic 
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atitudinal negativ” caracterizat prin confuzie, deformarea percepţiilor şi reprezentărilor în ceea ce 

priveşte conştientizarea propriei valori şi imaginea de sine, până la distrugerea încrederii în sine şi în 

colegi, pierderea sentimentului de siguranţă profesională şi securitate emoţională, dezinteres 

profesional, confuzie şi derivă mentală. 

* În domeniul artelor spectacolului, evaluarea artistului interpret în nici un caz nu trebuie să 

reprezinte un reflex replicat (sau multiplicat) al tipologiilor evaluative de tip prevalent cantitativ, 

biografia individuală, valoarea talentului, nivelul de pregătire profesională (fundamentul cultural al 

personalităţii şi calitatea pregătirii de specialitate) ale fiecărui muzician constituind cele mai sensibile 

variabile independente ce tind să devină atipice pentru orice încercare grosieră de uniformizare, 

globalizare şi generalizare perceptuală a condiţiei profesionale a artistului ce activează în orice 

instituţie de profil cultural. Respectul pentru unicitatea personalităţii şi, implicit, pentru libera 

afirmare şi exprimare a individualităţii artistice a fiecărui muzician trebuie să reprezinte, aşadar, 

principiile determinante ale oricărui demers evaluativ centrat pe valorizarea calitativă a nivelului 

performanţial al fiecărui interpret; 

2. Preeminenţa strategiilor evaluative de tip calitativ asupra demersurilor de cuantificare 

reducţionist cantitativă reprezintă un alt principiu teoretic şi practic-metodologic, a cărui semnificaţie 

de imperativ categoric trebuie să ghideze orice intenţie apreciativă. Prin însăşi structura sa de 

personalitate, prin conduita şi comportamentul său profesionale, muzicianul interpret nu poate fi 

„măsurat”, validat şi „certificat” pe premisele industrializării economice, gestul artistic şi 

performanţa concertistică valorizate fiind prin alte criterii performanţiale decât produsul finit al 

„benzii rulante” de tip taylorist sau cf. eficienţei succesiunii algoritmice a operaţiilor „muncii în lanţ” 

de manieră fordistă. Din această perspectivă, criteriile evaluative ale comportamentului profesional 

specific artistului interpret vor viza nu atât frecvenţa eficienţei temporale, productivitatea/unitate de 

timp/costuri materiale/rezultate finale, cât, în primul rând, gradul de expresivitate, prestanţa şi 

prestaţia interpretării/indicatorii de performanţă: nivel de pregătire profesională de specialitate, 

siguranţa, precizia, agilitatea, rigoarea şi disciplina tehnicii interpretative; viziunea filosofică, 

istorică şi culturală din perspectiva căreia abordează categoriile repertoriale (originalitatea 

„Weltanschau-ung/”Weltbild”) ale fiecărui interpret, valoarea ethos-ului cultural de pe premisele 

căruia abordează noţiunile de „cultură”, „artă”, „muzică”, „concert” → convingerile, axiomele, 

principiile teoretice, experienţa de viaţă, ansamblul reprezentărilor şi stereotipurilor culturale ce se 

regăsesc metamorfozate în expresia scenică), codul deontologic şi demnitatea intelectuală – 

considerate ca premise „sine qua non” în coordonarea unor atitudini profesionale adecvate; gradul 

de seriozitate, de consecvenţă şi profunzimea implicării în îndeplinirea cu maximă exigenţă 

profesională a sarcinilor, responsabilităţilor şi obligaţiilor de serviciu (evaluarea nivelului de 
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profesionalism comportamental în cadrul repetiţiilor, concertelor propriu-zise, pe perioada 

deplasărilor în turnee etc.,), analiza manierei în care fiecare artist relaţionează în grupul profesional 

căruia îi aparţine (atitudinile prosociale în partida instrumentală, relaţiile de colaborare cu 

ansamblul orchestral, prin extensie, la nivel macrogrupal). Analog, aceste condiţii se aplică şi pentru 

membrii Coralei Academice. 

În acest context, considerăn deosebit de relevantă abordarea bidimensională a demersurilor de 

evaluare profesională: 

A. Pe de o parte, se distinge un tip de evaluare finală, sumativă, cu finalitate constatativă (formularea 

judecăţilor de apreciere şi de valoare), realizată de o comisie externă specializată de experţi 

evaluatori (muzicieni de prestigiu, cadre didactice şi teroreticieni în domeniul evaluării/domeniile 

artelor spectacolului), dar implicând şi participarea internă a reprezentanţilor conducerii 

Filarmonicii „Oltenia” (de specialitate muzicală), precum şi a altor angajaţi cu rol consultativ, în 

intenţia asigurării caracterului obiectiv şi pertinent al rezultatelor (calificativelor) acordate 

persoanelor evaluate. Importanţa recurgerii la convocarea unei comisii externe → imparţialitatea şi 

echidistanţa demersului de evaluare, evitarea susceptibilităţii de subiectivism şi ataşament emoţional, 

preîntâmpinarea efectelor de „halo” şi „Pygmalion” (cf. R. Rosenthal şi L. Jacobson, 1968/1992)  în 

acordarea calificativelor artiştilor instrumentişti şi artiştilor lirici. 

B. Alături de categoria evaluărilor de tip sumativ, de o deosebită relevanţă se dovedesc a fi evaluările 

formative, realizate pe tot parcursul desfăşurării stagiunii de concerte, cu o anumită 

frecvenţă/tipologia manifestărilor concertistice, pe baza metodelor consacrate de psihodiagnoză: 

 - observaţia simptomaticii labile (analiza comportamentului profesional) a artiştilor instrumentişti;  

- experimentul (analiza reacţiei atitudinale a muzicienilor la o serie de stimuli provocaţi intenţionat);  

- analiza calitativă a produselor activităţii profesionale (respectiv, nivelul performanţelor 

interpretative individuale şi la nivel de colectivitate artistică, după fiecare concert, în parte, pe tot 

parcursul stagiunii muzicale);  

- sondajul de opinie intrainstituţională, având ca instrument concret de realizare chestionarul de 

opinie şi de atitudine/cunoaşterea percepţiei şi reprezentărilor instituţionale ale personalului angajat 

în cadrul Filarmonicii „Oltenia” → pe baza rezultatelor în urma prelucrării şi interpretării datelor 

culese, conducerea instituţiei îşi va ajusta, adapta şi eficientiza deciziile, conform sugestiilor, 

punctelor de vedere şi iniţiativelor exprimate de subiecţii investigaţi. 

 

Nu în ultimul rând, se cuvine a fi menţionată importanţa tipologiei evaluărilor iniţiale (de 

diagnoză şi prognoză) a evoluţiei profesionale a artiştilor nou angajaţi în cadrul Filarmonicii 

„Oltenia”. Cunoaşterea nivelului iniţial de pregătire al artiştilor recrutaţi constituie o condiţie „sine 

qua non” a dezvoltării profesionale ulterioare, atât din punct de vedere al evoluţiei carierei lor 
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individuale, cât şi din perspectiva adaptării şi integrării acestora, raportat la posibilităţile lor reale 

(abilităţi, competenţe, cunoştinţe teoretice şi deprinderi, priceperi), de asumare responsabilă a 

nivelului de exigenţă profesională/întregul  
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A.4.  APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE - DOSAR DE PRESĂ AFERENT  

PERIOADEI DE RAPORTARE; 

În acestă perioadă am realizat arhiva de apariţii în presă, iar câteva extrase sunt 

anexate prezentului raport (Vezi Anexa 1 - Extrase Presă). 

 

A.5.  PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL; 

Melomanul craiovean ce frecventează manifestările concertistice ale Filarmonicii „Oltenia” 

este bărbat sau femeie (în proporţie echilibrată), preponderent adult/ă (peste 45 de ani), de formaţie 

intelectual/ă (cu studii superioare de nivel universitar, în special cadru didactic), actualmente 

pensionar/ă și cadru didactic. 

Se remarcă tendinţa de dominare a două categorii de vârstă (adulţi si vârstnici): 

se constată un proces din ce în ce mai accentuat de îmbătrânire a grupului de melomani ai 

Filarmonicii „Oltenia”; 

problema acută a educaţiei muzicale în rândul tinerilor, acestia constituind viitoarea generaţie de 

melomani (deocamdată, asumată doar la nivel de virtualitate si de deziderate cultural, socio-

educaţional); 

Trebuie avută în vedere dezvoltarea unor proiecte ce au ca scop atragerea segmentului tânăr 

şi foarte tânăr şi de asemenea convertirea treptată a acestora în veritabili melomani. 

Persoanele fizice cu vârste cuprinse între 5 – 65 ani: 

• copii (cu vârsta între 5 – 14 ani), segment interesat de concertele educative, cu o doza 

de umor muzical, ce contribuie la percepţia actului muzical în sine într-o manieră mai apropiată 

publicului; 

• tineri (cu varsta intre 15 -   25 ani), segment interesat de cultura contemporana, actele 

muzicale cu doză reală şi cu influenţe moderne; 

• persoanele tinere (cu vârsta cuprinsă între 26 – 45 ani), segment interesat în funcţie de 

capitolul de venituri de specaole în generalul acestora; 

• persoanele cu varsta peste 65 ani, care de cele mai multe ori reprezintă segmentul 

abonaţilor. 

Persoanele fizice pe categorii: 

• femei – pe categorii de vârstă cuprinsă între 20 – 65 de ani, împărţite în angajate, 

casnice şi pensionare. 

• barbaţi – pe categorii de vârstă cuprinsă între 20 – 65 de ani, împărţiţi în angajaţi şi 

pensionari. 

Ambele categorii pot fi impărţite între femei şi bărbaţi orientaţi către stilul clasic al 

programului artistic şi cei orientaţi către stilul mai contemporan. 

În funcţie de programele dezvoltate de Filarmonica „Oltenia”, segmentul de beneficiari se 

împarte în: 

• beneficiari cu venituri ridicate, peste  >  2,500 lei; 

• beneficiari cu venitur medii, între 500 – 2.499 lei; 

• beneficiari cu venituri mici, sub < 500 lei. 

Beneficiari: 

I. Pe termen scurt: 

1. Beneficiari direcţi: 

• Filarmonica “Oltenia” prin angajaţii proprii; 

• copii cu vârsta cuprinsă între 5 – 14 ani; 

• bărbaţi / femei cu vârsta cuprinsă între 30 – 45 ani; 

• bărbaţi / femei cu vârsta peste 45 ani. 
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2. Beneficiari indirecţi: 

• instituţii şcolare de profil 

• Consiliul Local al municipiului Craiova 

• Consiliul Judeţean Dolj 

• Parteneri media. 

II. Pe termen lung: 

1. Beneficiari direcţi: 

• Filarmonica “Oltenia” prin angajaţii proprii; 

• copii cu vârsta cuprinsă între 5 – 14 ani; 

• adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani; 

• tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 30 ani; 

• bărbaţi / femei cu vârsta cuprinsă între 30 – 45 ani; 

• bărbaţi / femei cu vârsta peste 45 ani; 

• parteneri / sponsori din mediul local de afaceri. 

2. Beneficiari indirecţi: 

• instituţii şcolare de profil 

• Consiliul Local al municipiului Craiova 

• Consiliul Judeţean Dolj 

• Parteneri media. 

 

A.6.  REALIZAREA UNOR STUDII VIZÂND CUNOAŞTEREA CATEGORIILOR  

DE BENEFICIARI - MĂSURĂTORI CANTITATIVE ŞI CALITATIVE EFECTUATE ÎN 

PERIOADA RAPORTATĂ; 

- beneficiarul ţintă al programelor; 

- pe termen scurt; 

- pe termen lung; 

Am început din ianuarie 2013 o acţiune de sondare a opiniei publicului, prin multiplicarea 

unui chestionar în Foyerul teatrului, instrument util care vizează cunoaşterea preferinţelor 

publicului şi a expectaţiilor culturale ale diferitelor categorii de spectatori cu privire la activitatea 

Filarmonicii „Oltenia”. Acest studiu continua si dupa 4 ani in aceiasi structura, datele obtinute fiind 

de un real folos pentru institutia noastra.  

Beneficiarii cointeresaţi din domeniile vizate, în plan naţional şi internaţional; 

- grupurile de copii pe categorii de vârstă; 

- beneficiari de vârsta a lll-a (pensionari); 

- persoane aflate în detenţie; 

- persoanele cu dizabilităţi. 

Singurele surse de informare în momentul de faţă sunt biletele şi abonamentele vândute. Din 

păcate până în momentul de faţă nu reiese o altă sursă internă de a descoperi categoriile reale de 

beneficiari.  

Totuşi printr-o analiză simplă a biletelor vândute putem să facem o mică analiză a vârstei 

melomanilor după modul de achiziţionare. Concluzia simplă ar fi că numărul de bilete vândute la preţ 
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întreg corespunde segmentului de vârstă 25-60 de ani, iar cel de bilete reduse se împarte între 

segmentul 5-25 şi peste 60. 

Pe viitor vom elabora sisteme de calcul şi cercetare simple, bazate pe sondaje şi o mai bună 

analiză a datelor din sistemul de vânzare a biletelor. 

A.7.  ANALIZA UTILIZĂRII SPAŢIILOR INSTITUŢIEI; 

Principala sarcină a managementului în primele luni de mandat a fost să asigure 

gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei.  

Utilizarea eficientă a spaţiilor din incinta edificiului în care fiinţează Filarmonica „Oltenia” 

a urmărit valorificarea la potenţialul lor maxim, pentru a organiza activităţile specifice 

programelor educaţionale şi culturale propuse. 

Deşi nu sunt corpuri distincte din motive ce privesc accesul la diversele spaţii vom 

împărţi clădirea dupa cum urmează:   

Corpul A: 

• o sală de concerte cu o capacitate de 394 de locuri, situată la parter;  

• un hol de acces ce înconjoară sala de concert.  

• cabina solistului , etaj 1; 

• cabina dirijorului, etaj 1; 

• cabina de lumini, etaj 1; 

• arhiva, etaj 1 

• magazie materiale funcţionale, subsol  

• camera centralelor, subsol 

Corpul B 

• o sală de muzică de cameră cu o capacitatate de 70 de locuri, situată la 

etajul 1; 

• o bibliotecă muzicală , situată la etajul 1;  

• 11 birouri ale personalului  administrativ la din care 9 la etajul 2 şi 2 la  

etajul 3; 

• 2 camere de studiu la etajul 3 

• magazia de instrumente muzicale şi costume, etajul 3  

• magazie materiale funcţionale, etajul 3  

Spaţiile de studiu şi de desfăşurare a activităţilor curente, destinate personalului 

artistic şi administrativ, au constituit obiectul unei previziuni de ergonomizare, de lucru în 

condiţii de sănătate şi de securitate ale procesului muncii. În acest sens, putem afirma că maniera 

de compartimentare a spaţiilor în clădiriea Filarmonicii „Oltenia” permite desfăşurarea la 
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capacitatea maximă a activităţilor curente (repetiţii, concerte, birourile personalului 

administrativ/departamente).  

În scopul obţinerii de venituri proprii suplimentare au fost puse la dispoziţie solicitanţilor 

spaţii ale instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice, cultural -expoziţionale sau de 

organizare de activităţi de socializare sau de conferinţe. În discuţie intră spaţiul de primire al 

spectatorilor, care este funcţionalizat şi ca spaţiu expoziţional cultural, dar şi ca spaţiu de 

organizare a diferitelor evenimente protocolare. În sala mare de concert, precum şi în Sala 

„Filip Lazăr” ale Filarmonicii „Oltenia” au fost organizate simpozioane şi şedinţe publice pe 

teme diverse, lansări de carte, conferinţe de presă, colocvii literare, expoziţii de artă plastică şi 

fotografică. 

În sala mare de concert, pe lângă manifestările artistice proprii, au avut loc spectacole 

organizate de Primăria Municipiului Craiova, precum şi prezentări de spectacole în regim de 

turneu naţional ale unor teatre, companii sau agenţii independente de impresariat artistic.  

Foyerul instituţiei, precum şi sălile sau alte spaţii au fost utilizate de terţi, fie în regim de 

închiriere, prestări de servicii, fie în parteneriat cu instituţia noastră. Prin valorificarea acestor 

spaţii s-au obţinut venituri suplimentare, sumele importante obţinute ne vor permite realizarea unor 

proiecte în afara programului minimal, precum şi dotări pe care nu le-am fi putut obţine doar 

recurgând la sumele alocate prin buget. 

 

 

A.8. ÎMBUNĂTĂŢIRI ADUSE SPAŢIILOR ÎN PERIOADA RAPORTATĂ:  

MODIFICĂRI, EXTINDERI, REPARAŢII, REABILITĂRI, DUPĂ CAZ; 

La nivelul anului 2017 s-au adus imbunatatiri sub forma diverselor reparatii la spatiile 

generale ale Filarmonicii „Oltenia”. De asemenea, s-a inlocuit in totalitate sistemul de climatizare 

care asigura aerul rece pe perioada sezonului estival datorita defectarii generale.  

De asemenea, s-au intreprins masuri de natura serviciilor de proiectare tehnica pentru a 

rezolva problema privind alimentarea cu apa a hidrantilor interiori pentru a asigura apa in caz de 

incendiu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

200585  CRAIOVA, 
CALEA  UNIRII 16

Cod fiscal:  4829924

 

b)  ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE  

A FILARMONICII „OLTENIA”:  

 

l. PROIECTELE PROPRII REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR  

LA SEDIUL INSTITUŢIEI: 

 

1. Proiect cultural Stagiunea „Friendship” II  

Costul total 

Sursele de finanţare  Suma (lei) Procentul din total 

TOTAL 406.380 100% 

Costul suportat de solicitant 406.380 100% 

Deviz de cheltuieli 

 

Tipul cheltuielilor1 
Suma totală 

(lei) 

Contribuţia 

Solicitantului 

– inclusiv 

vanzari bilete 

(lei) 

Contribuţia 

altor finantaţori 

(lei) 

Suma 

solicitată 

de la M.C.C. 

(lei) 

TOTAL GENERAL 406.380 406.380   

a) costuri materiale şi servicii     

b) costuri de producţie     

c) închirieri de spaţii şi aparatură     

d) onorarii artişti 332.850 332.850   

e) prestări servicii     

f) premii     

g) realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate 

    

h) seminarii, conferinţe, ateliere de 

lucru 

    

i) tipărituri (afişe, caiete program, 

invitaţii, fluturaşi)  

10.000 10.000   

                                                           
1

 

 

 

 

 

 
  Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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j) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate 

    

k) cazare 30.080    30.080   

l) transport intern şi internaţional 

  

  43.450 43.450   

m) achiziţionarea de dotări necesare 

derulării proiectului2 

    

n) diurnă (13 lei/zi/persoana)     

o) cheltuieli de personal      

p) cheltuieli administrative     

 

2. Proiectul cultural “Jazz festival”  

Costul total  

Sursele de finanţare  Suma (lei) Procentul din total 

TOTAL 201.669 100% 

Costul suportat de solicitant 201.669 100,00% 

                                                           
2

  Cheltuielile pentru achiziţionarea de dotări se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 
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Deviz de cheltuieli 

 

Tipul cheltuielilor3 
Suma totală 

(lei) 

Contribuţia 

Solicitantului 

– inclusiv 

vanzari bilete 

(lei) 

Contribuţia 

altor finantaţori 

(lei) 

Suma 

solicitată 

de la M.C.C. 

(lei) 

TOTAL GENERAL 201.669 201.669   

a) costuri materiale şi servicii     

b) costuri de producţie     

c) închirieri de spaţii şi aparatură     

d) onorarii artişti 166.176 166.176   

e) prestări servicii(sonorizare si 

lumini) 

17.243 17.243   

f) premii     

g) realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate 

    

h) seminarii, conferinţe, ateliere de 

lucru 

    

i) tipărituri (afişe, caiete program, 

invitaţii, fluturaşi)  

    

j) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate 

10.000 10.000   

k) cazare 5.750    5.750   

l) transport intern şi internaţional 

  

2.500 2.500   

m) achiziţionarea de dotări necesare 

derulării proiectului4 

    

n) diurnă (13 lei/zi/persoana)     

o) cheltuieli de personal      

p) cheltuieli administrative 3.000 3.000   

 

 

 

                                                           
3

  Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
4

  Cheltuielile pentru achiziţionarea de dotări se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 
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3. Proiectul cultural “Concert extraordinar aniversare 80 ani Eugeniu Doga”  

Costul total  

Sursele de finanţare  Suma (lei) Procentul din total 

TOTAL 30.000 100% 

Costul suportat de solicitant 30.000 100,00% 



 
 

  

200585  CRAIOVA, 
CALEA  UNIRII 16

Cod fiscal:  4829924

Deviz de cheltuieli 

 

Tipul cheltuielilor5 
Suma totală 

(lei) 

Contribuţia 

Solicitantului 

– inclusiv 

vanzari bilete 

(lei) 

Contribuţia 

altor finantaţori 

(lei) 

Suma 

solicitată 

de la M.C.C. 

(lei) 

TOTAL GENERAL 30.000 30.000   

a) costuri materiale şi servicii     

b) costuri de producţie     

c) închirieri de spaţii şi aparatură     

d) onorarii artişti 30.000 30.000   

e) prestări servicii(sonorizare si 

lumini) 

    

f) premii     

g) realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate 

    

h) seminarii, conferinţe, ateliere de 

lucru 

    

i) tipărituri (afişe, caiete program, 

invitaţii, fluturaşi)  

    

j) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate 

    

k) cazare     

l) transport intern şi internaţional 

  

    

m) achiziţionarea de dotări necesare 

derulării proiectului6 

    

n) diurnă (13 lei/zi/persoana)     

o) cheltuieli de personal      

p) cheltuieli administrative     

                                                           
5

  Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
6

  Cheltuielile pentru achiziţionarea de dotări se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 
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4. Proiectul Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”  

(ediţia a XXXXIV-a, 2017) 

 

 

 

 Costul total  

Sursele de finanţare  Suma (lei) Procentul din total 

TOTAL 182.810 100% 

Costul suportat de solicitant 182.810 100% 



 

  

Deviz de cheltuieli 

 

Tipul cheltuielilor7 
Suma totală 

(lei) 

Contribuţia 

Solicitantului 

– inclusiv 

vanzari bilete 

(lei) 

Contribuţia 

altor finantaţori 

(lei) 

Suma 

solicitată 

de la M.C.C. 

(lei) 

TOTAL GENERAL 182.810 182.810   

a) costuri materiale şi servicii     

b) costuri de producţie     

c) închirieri de spaţii şi aparatură     

d) onorarii artişti 160.980 160.980   

e) prestări servicii     

f) premii     

g) realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate 

    

h) seminarii, conferinţe, ateliere de 

lucru 

    

i) tipărituri (afişe, caiete program, 

invitaţii, fluturaşi)  

   10.000     10.000   

j) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate 

    

k) cazare 12.880 12.880   

l) transport intern şi internaţional 

  

8.950 8.950   

m) achiziţionarea de dotări necesare 

derulării proiectului8 

    

n) diurnă (13 lei/zi/persoana)     

o) cheltuieli de personal      

p) cheltuieli administrative     

 

                                                           
7

 

 

 

 

 

 
  Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
8

  Cheltuielile pentru achiziţionarea de dotări se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 



 

  

 

 

 

 

5. Proiectul Cultural “Muzica Uneste” I, proiect dedicat Marii Uniri 

Costul total  

Sursele de finanţare  Suma (lei) Procentul din total 

TOTAL 180.250 100% 

Costul suportat de solicitant 180.250 100% 



 

  

Deviz de cheltuieli 

 

Tipul cheltuielilor9 
Suma totală 

(lei) 

Contribuţia 

Solicitantului 

– inclusiv 

vanzari bilete 

(lei) 

Contribuţia 

altor finantaţori 

(lei) 

Suma 

solicitată 

de la M.C.C. 

(lei) 

TOTAL GENERAL 180.250 180.250   

a) costuri materiale şi servicii     

b) costuri de producţie     

c) închirieri de spaţii şi aparatură     

d) onorarii artişti 119.100 119.100   

e) prestări servicii (sonorizare si 

lumini) 

    

f) premii     

g) realizarea de studii şi cercetări, 

consultanţă de specialitate 

    

h) seminarii, conferinţe, ateliere de 

lucru 

    

i) tipărituri (afişe, caiete program, 

invitaţii, fluturaşi)  

    

j) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate 

10.000 10.000   

k) cazare 35.990 35.990   

l) transport intern şi internaţional 

  

15.160 15.160   

m) achiziţionarea de dotări necesare 

derulării proiectului10 

    

n) diurnă (13 lei/zi/persoana)     

o) cheltuieli de personal      

p) cheltuieli administrative     

 

 

 
                                                           
9

  Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
10

  Cheltuielile pentru achiziţionarea de dotări se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 



 

  

c)  ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL  

AL FILARMONICII „OLTENIA”;



 

  

CI. MĂSURI DE REGLEMENTARE INTERNĂ ÎN PERIOADA RAPORTATĂ:  

In anul 2017 Filarmonica „Oltenia’ a trecut printr-o reorganizare la nivelul organigramei si a statului 

de functii: 

- Total posturi aprobate 195, din care ocupate efectiv au fost 159; 

-  S-au unificat compartimentele Organizare si Imagine, constituindu-se Serviciul Organizare si 

promovare Evenimente Culturale; 

- S-au unificat Birou Resurse Umane, Juridic si Achizitii Publice intr-un serviciu „Juridic, 

Resurse Umane si Achizitii Publice” 

- S-au realizat o serie de Proceduri Operaţionale. 

- Reglementările ROF, ROI si Codul de conduita, ale organigramei şi cele ale statului de 

funcţii au fost elaborate şi aprobate în cadrul Consiliului Administrativ. 

 

C.2. PROPUNERI DE REGLEMENTARE PRIN ACTE NORMATIVE, ÎNAINTATE 

AUTORITĂŢII ÎN PERIOADA RAPORTATĂ, DUPĂ CAZ: 

■ întocmirea deciziilor privind personalul angajat conform modificarilor aduse de Legea 

153/2017 si a Ordonantei 90/2017.  

■ Organigrama şi Statului de funcţii a fost înaintate autorităţii, în luna februarie a fiecarui an, în 

vederea soluţionării şi aprobării acestuia în plenul şedinţelor publice di nlunile  februarie, ale 

Cosiliului Local Craiova.  

■ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost inaintat spre aprobare autoritatii in luna 

decembrie 2017. 

 

C.3. DELEGAREA RESPONSABILITĂŢILOR: ACTIVITATEA CONSILIILOR DE CONDUCERE, 

DUPĂ CAZ, ALE CELORLALTE ORGANE COLEGIALE,   MODIFICAREA LIMITELOR DE 

COMPETENŢE ÎN CADRUL CONDUCERII PE PERIOADA EVALUATĂ ETC: 

În anul 2017, au avut loc un număr de saptesprezece şedinţe ale Consiliului Administrativ, 

după cum urmează: 

Consiliul Administrativ: 

Preşedinte CA: Gabriel Zamfir - Manager, Filarmonica „Oltenia” 

Membri: 

Radu Jianu – Sef Birou Coordonare Artistica 

Olga Costescu – Contabil Sef 

Albu Mihaela - Consilier juridic 

Marina Andronache – Sef Birou Imagine 



 

  

Radu Marin Traian - Consilier local 

Dorin Maciuca – Presedinte Sindicat Orchestra Filarmonica Oltenia 

Secretar: Nicolaescu Livia 

 

Consiliul Artistic a avut pe parcursul anului 2017, sase şedinţe.  

După cum se poate constata, Consiliul Artistic este reprezentat în mod echitabil de 

reprezentanţii compartimentelor artistice orchestră şi cor, oferind o garanţie a echilibrului de 

interese asupra alegerii repertoriale şi a desfăşurării proiectelor artistice şi culturale prioritare 

pentru cetăţenii beneficiari.. 

Precizez că membrii celor două consilii ale Filarmonicii „Oltenia” nu sunt remuneraţi. 

După cum se poate constata, Consiliul Artistic este reprezentat în mod echitabil de 

reprezentanţii compartimentelor artistice orchestră şi cor, oferind o garanţie a echilibrului de 

interese asupra alegerii repertoriale şi a desfăşurării proiectelor artistice şi culturale prioritare 

pentru cetăţenii beneficiari.. 

Precizez că membrii celor două consilii ale Filarmonicii „Oltenia” nu sunt remuneraţi. 

 

 

C.4. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI - CURSURI DE PERFECŢIONARE PENTRU 

CONDUCERE ŞI RESTUL PERSONALULUI: 

- evaluarea personalului din instituţie; 

- promovarea personalului din instituţie 

Intrarea în corpul angajaților publici se face numai prin concurs organizat de 

autoritatea sau instituţia publică interesată. Deşi sfera de recrutare este largă, numeroase 

studii au relevat faptul că mai mult de jumătate din angajații publici care lucrează la ora 

actuală în administraţia publică provin din cadrul întreprinderilor industriale de stat sau 

particulare restructurate.  

Profesionalizarea angajaților publici: Datele statistice privind profesionalizarea 

angajaților publici ne prezintă o imagine extrem de favorabilă: la finele anului 20 16  peste 

75% din totalul angajaților publici ocupaţi în administraţia publică centrală, peste 58% din  

totalul angajaților publici din serviciile deconcentrate şi aproape jumătate din numărul 

angajaților publici din administraţia locală aveau studii superioare de lungă durată. Şi mai 

îmbucurător este faptul că se remarcă o creştere anuală a procentului de angajați publici cu 

studii superioare de lungă durată, creşterea fiind mai accentuată tocmai la instituţiile 

publice care duc lipsă de resurse umane administraţiei publice locale). Totuşi, ca orice 



 

  

statistică, aceste date trebuie privite şi interpretate cu  discernământ: din cauza recrutării 

defectuoase, un procent ridicat de angajați publici au studii de bază necorespunzătoare 

funcţiilor pe care le deţin. În această perspectivă, deşi administraţia publică românească 

dispune de resurse umane valoroase, profesionalizarea corpului angajaților publici încă nu 

se ridică la nivelul aşteptat.  

Promovarea: În cadrul instituţiilor administraţiei publice, legislaţia în vigoare nu 

permite promovarea persoanelor deja angajate, acest proces putând fi întreprins numai pri n 

concurs la care pot participa toţi cei care doresc şi au calităţile cerute pentru funcţia publică 

vacantă. Din acest motiv nu există o carieră reală şi “promovările” sunt efectuate prin 

stabilirea condiţiilor de concurs, astfel încât acestea să favorizez e candidatul a cărui 

promovare este dorită de instituţie.  

Perfecţionarea: angajaților publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare 

profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alte instituţii abilitate 

potrivit legii, a căror durată cumulată este de minimum 7 zile pe an. Totuşi, diferite studii au 

relevat faptul că aproape jumătate din totalul angajaților publici nu au absolvit nici măcar 

un curs de perfecţionare, cca. 23% au absolvit un singur curs de perfecţionare, şi do ar 

aproximativ 14% au participat la două astfel de cursuri. Din această perspectivă, incepand cu 

anul 2017 s-au trimis la cursuri angajati din compartimentul juridic, resurse umane si contabil, 

urmand ca in anul 2018 se fie trimisi la cursuri pentru specializari aferente achizitiilor publice, 

codul muncii, pompieri, SSM, etc.  

 

C.5. MĂSURI LUATE ÎN URMA CONTROALELOR, VERIFICĂRII/AUDITĂRII DIN PARTEA 

AUTORITĂŢII SAU ALE ALTOR ORGANISME DE CONTROL, ÎN PERIOADA RAPORTATĂ; 

În perioada de referinţă considerată, la Filarmonica „Oltenia”,  a avut loc în anul 2017 doua 

verificari majore: 

- 29.05.2017 – Inspectoratul Teritorial de Munca. Verificare incheiata cu intocmirea procesului 

verbal nr. 17830/29.05.2017, iar anexa la acesta sunt masurile lasate a fi implementate. Masuri pe care 

Filarmonica „Oltenia” si le-a insusit si dus la indeplinire. 

- 06.07.2017 – 28.07.2017 – Camera de Conturi Dolj, a intreprins o misiune de audit la 

Filarmonica „Oltenia”, finalizata cu Nota de constatare nr. 2011/27.07.2017. Unele masuri intreprinse 

au fost obiectate si constatate, fiind intocmita Nota de constatare nr. 4145/12.12.2017 privind 

finalizarea procesului implementare a masurilor ramase a fi implementate. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARA A INSTITUŢIEI; 

 
D.l. EXECUŢIA BUGETARĂ A PERIOADEI RAPORTATE: 

 
 

I) SURSE DE FINANŢARE: 

în perioada 01/10/2017 - 31/12/2017, Filarmonica Oltenia a avut ca finanţare următoarele surse: 

* Sume primite ca subvenţii de la Primăria Craiova 9.811.317,17 lei 

* Venituri proprii 282.357,99 lei 

* Sponsorizări in bani 1.256 lei 

* Sponsorizări in bunuri 4.646,26 lei 

Filarmonica “Oltenia” Craiova a inregistrat o depasire de venituri de 27.613,99 lei. 

Din sumele Încasate ca subvenţii si venituri proprii s-au efectuat cheltuieli in suma de 10.094.931,16 lei 

astfel: 

* cheltuieli de personal   8.640.374 lei 

* cheltuieli cu bunuri si servicii 1.318.040,09 lei 

* cheltuieli de capital 137.701,37 lei 

II) Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la 

valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabileşte la: ©   cost de achiziţie - pentru bunuri 

procurate cu titlu oneros; 

* cost de producţie - pentru bunurile produse în instituţie; 

* valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. 

Stocurile de materii prime şi materiale, ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a 

instituţiei (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional, alte bunuri pentru 

întreţinere şi funcţionare), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, se înregistrează în contabilitate la 

costul de achiziţie iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la cheltuieli pe capitole, 

articole bugetare, surse de finanţare şi centre de cost. 

 

 



 

  

SITUAŢIA SOLDURILOR DE MATERIALE SI OBIECTE DE INVENTAR 

31.12.2017: 

Cont  

3020100 2.377,54 

3020200 82,98 

3020800 107.813,79 

3030100 38.237,25 

3030200 601.234,38 

Situaţia prezentată mai sus include soldurile stocurilor de la Filarmonica Oltenia. Intrarea şi ieşirea din 

gestiune, precum şi evidenţa stocurilor se efectuează la cost de achiziţie. 

III) SITUAŢIA CONTURILOR LA TREZORERIE, LA BĂNCI COMERCIALE, ALTE VALORI ŞI 

AVANSURI DE TREZORERIE: 

• Cont 532 Alte Valori are un sold de 70.532,23  lei reprezentând bilete spectacol si alte valori ce 

urmează a se utiliza in perioada următoare pe de o parte si bonurile de carburant auto pe de alta parte, 

* Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială prezintă sold de 24.590,90 lei 

reprezentând garanţii gestionari. 

* Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii prezintă un sold de 0 

lei. 

IV) CREANŢE 

Creanţele instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. 

V) DATORII 

Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, în activitatea instituţiei 

există : 

* datorii pe termen scurt (sub un an), 

* datorii pe termen lung (peste un an). 

DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioadă de până la 1 an. 

• Salariile angajaţilor ( cont.421,423,427, ) 417.907 lei. 

• Contul 431 si 437 Contribuţii sociale 238.731 lei 

• Contul 444 Impozit pe venitul din salarii, are un sold de 76.306 lei. 

DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de -1 an,  în sumă de 

803.110,90 lei. 

• Contul 4622 Creditori peste 1 an are un sold de 24.590,90 lei. 

• Contul 1511 Provizioane are un sold de 778.520 lei care reprezintă drepturi salariale stabilite prin 

hotărâri judecătoreşti. 



 

  

• Capitalurile instituţiei cuprind: rezervele din reevaluare, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat. 

Venituri din provizioane – 377.532 lei. 

Cheltuieli din provizioane – 41.158 lei. 

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri şi a conturilor de 

cheltuieli: 

- Veniturile proprii propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, aprobat au fost 

stabilite în cuantum de 201.000 lei.  

- La 27 Decembrie 2017, Filarmonica Oltenia Craiova a înregistrat o valoare a veniturilor proprii 

de 283.613,99 lei, cu 82.613,99 lei mai mult decat prevederea anului 2017. 

- Contul 121 Rezultat patrimonial prezinta sold creditor in valoare de 99.191,53 lei. 

 

e) STRATEGIA, PROGRAMELE SI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUŢIEI, CONFORM SARCINILOR ŞI 

OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI; 

 

E.l. SCURTĂ ANALIZĂ A PROGRAMELOR (EFICACITATEA ACESTORA ÎN FUNCŢIE DE 

RĂSPUNSUL COMUNITĂŢII LA PROIECTELE INCLUSE ÎN ACESTEA): 

Friendship Season -  2016 / 2017 

 În anul 2017, Filarmonica „Oltenia” Craiova a continuat să transpună prin intermediul muzicii 

povestea prieteniei, Friendship Season. Vineri seara, pe scena Filarmonicii, au urcat prieteni muzicieni, 

iubirea/prietenia regăsindu-se în tematica unor lucrări interpretate în această stagiune. Fiecare artist a venit 

însoțit de un prieten muzician, concertele având un plus de încărcătură emoţională, datorită legăturii speciale, 

de dincolo de scenă, dintre protagonişti. Au evoluat atât interpreți stabiliți de multă vreme în străinătate, cât și 

tineri aflați temporar la studii sau cursuri de perfecționare, al căror aport la „coloristica” tot mai luxuriantă a 

vieții muzicale craiovene nu poate fi trecut cu vederea.  

 Au fost prezenţi pe scena Filarmonicii Mihnea Ignat (dirijor, Spania), Adela Liculescu (pianistă, 

Austria), Ludovic Armin Cora (oboist, Luxemburg), Remus Azoiței (violonist, Anglia), Mirabela Dina (pianistă, 

Germania), Teresa Beldi (violoncelistă, Germania), Vlad Stănculeasa (violonist, Spania), Elena Moșuc 

(soprană, Elveția), Dana Radu (pianistă, Brazilia), Liviu Prunaru (violonist, Olanda), Constantin Sandu 

(pianist, Portugalia), Matei Corvin (dirijor, Africa de Sud). 

  Joi seara,  în preziua concertului, au avut loc sub titulatura  amiTEA  întâlnirile publicului cu  

muzicienii invitați în Friendship Season. Întâlnirile au fost moderate de muzicologul Constantin Secară, care a 

condus discuția cu invitații – dirijor, solist/soliști – dar a şi răspuns la întrebările venite din public. Astfel, 

întâlnirile amiTEA au avut atât o componentă de accepțiune muzicologică, cu referiri directe la repertoriul 



 

  

abordat și valențele interpretative, cât și parfumul poveștilor de prietenie, depănate într-o atmosferă 

interactivă.  

 

 

„Școala altfel”  - 2017 

 Filarmonica ”Oltenia” Craiova a organizat, în perioada  martie – iunie, în cadrul Programului 

național „Școala altfel” - ediția 2017, concerte-lecție tematice de educație muzicală:  

- ”Muzica în pași de dans” - concert susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii ”Oltenia”, dirijor 

și prezentator, Alexandru Iosub 

 Noțiunea de ”dans” este reprezentată de câteva fragmente sonore celebre, îndrăgite de iubitorii 

muzicii din întreaga lume: de la universul fascinant al valsurilor, polcilor și elegantelor menuete - considerate 

printre cele mai rafinate forme ale dansului cult în Europa apuseană -, la virtuzitatea eclatantă, spontaneitatea 

năvalnică și bogăția ritmico-melodică a exuberantelor dansuri populare românești. 

- Explozia primăverii - cântece despre natură; prelucrări de folclor; negro spirituals 

- concerte susținute de Corala academică a Filarmonicii ”Oltenia” 

Dirijori și prezentatori: Manuela Enache, Pavel Șopov 

 Repertoriul diversificat, plin de savoare şi ritm, antrenează copiii şi tinerii într-un joc al culorii 

pe care o poate îmbrăca vocea umană. Tematica propusă este axată pe prezentarea tipologiei vocilor umane, 

prin evidențierea timbrului vocal individual sau simultan (pe două, trei sau patru voci). 

Zilele Muzicale Aniversare – 70 de ani de la înfiinţare prin decret regal 

 Zilele aniversare ale Filarmonicii "Oltenia" (derulate între 21 și 28 aprilie) au propus 

publicului, nu doar pe scene din interiorul instituției ci și în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă, un scenariu de 

evenimente reprezentative pentru nivelul său valoric. Alături de cele două concerte (din 21 și 28 aprilie) deja 

incluse în Friendship Season - care au adus pe podium nume dirijorale de marcă precum cele ale lui Dian 

Tchobanov (Bulgaria) și Christopher Petrie (Marea Britanie), soliști fiind doi cunoscuți violoniști al căror oraș 

natal este Craiova: Vlad Stănculeasa și Gabriel Niță - această săptămână a mai cuprins o întâlnire cu 

performanța corală în ipostaza unei seri de muzică contemporană susținută în 25 aprilie de către Corala 

Academică a Filarmonicii cu concursul pianistei Corina Stănescu și a harpistei Rozalia Pataki, bagheta 

aparținând Manuelei Enache, un amplu și diversificat recital cameral al cvartetului de corniști Mihai Sîrbu-

Ivan Gabriel Luca-Cătălin Constantin Grierosu-Marius Aftaragaci în 26 aprilie, iar în 27 aprilie Ziua Porților 

Deschise și tradiționala întâlnire a prietenilor întru muzică, "AmiTea". 

 Evident că nu putea lipsi din întregul ciclu de manifestări aniversare un colocviu special, 

intitulat Filarmonica de Stat "Oltenia", ieri și azi, la care au fost invitați personalități din elita culturală a 

orașului, foști directori / manageri ai instituției precum și actualul manager interimar, muzicologi, 



 

  

reprezentanți mass-media, tineri implicați în acțiuni de voluntariat artistic și, nu în ultimul rând, melomani 

craioveni.  

 În aceeași săptămână aniversară prilejuită de împlinirea a 70 de ani de existență, Filarmonicii 

"Oltenia" i-a fost acordată și o diplomă specială din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

certificând, o dată în plus, meritele acestei instituții prin intermediul căreia Craiova și-a sincronizat pulsul cu 

cel al Europei, iar conexiunile inter-artistice au fost asimilate unor punți spirituale anume create între 

naționalități. 

Stagiunea Estivală 2017 

Stagiunea estivală 2017 a Filarmonicii „Oltenia” s-a desfăşurat în principal în Parcul „Nicolae 

Romanescu”, la Teatrul de Vară. Primele concerte au avut loc în zilele de 29 şi 30 iulie, când Orchestra 

Simfonică şi Corala Academică ale instituţiei au prezentat lucrări binecunoscute publicului – uverturi, arii, 

duete –, sub bagheta dirijorală a maestrului Gian Luigi Zampieri (Italia). Invitaţi au fost muzicieni din Coreea 

de Sud – Yoonhee Kim, sopranele Mee Hye Lee şi Soon Hyang Kim. Al treilea concert, a fost susţinut îndata de 

3 august tot la Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” şi ultimul, în data de  5 august, pe scena 

Filarmonicii „Oltenia” din Craiova. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Asociaţia Interculturală 

Româno-Coreeană,  accesul publicului la concerte fiind liber. 

Concert extraordinar aniversar Eugen Doga, la Craiova 

 La împlinirea a 80 de ani de viaţă, celebrul compozitor Eugen Doga a fost aniversat de 

Filarmonica „Oltenia” din Craiova printr-un concert extraordinar, care a avut loc marţi, 12 septembrie. 

Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”, condusă de 

maestrul Alexandru Iosub. De asemenea, şi-au dat concursul solişti vocali şi instrumentişti din cadrul Coralei 

Academice şi Orchestrei Simfonice ale instituţiei. În program: muzică din filme („Șatra”, „Dulcea şi tandra 

mea fiară”), muzică pe versuri de Mihai Eminescu, Veronica Micle, Grigore Vieru, muzică uşoară (valsuri, 

tangouri).  

Craiova Jazz Festival, prima ediţie 

 Craiova Jazz Festival (ediţia I) a adus în luna septembrie 4 zile de concerte şi evenimente, 

dedicate improvizaţiei şi libertăţii în muzică. Organizată de Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Craiova, prima ediţie a festivalului a propus iubitorilor de muzică, în perioada 14 – 17 

septembrie, nume consacrate ale jazz-ului naţional şi internațional, dar şi tinere talente.  

 Au fost 4 zile pline cu muzică de calitate și banduri de certă valoare, pornind de la swing-ul 

anilor '20 și ajungând la influențe africane, cubaneze și sud-americane. Craiova Jazz Festival a avut un 

caracter internațional încă de la debut, cu invitați din Germania, Cuba și Chile, iar amfitrionii evenimentului 

au fost reputaţii promotori de jazz Florian Lungu şi Alexandru Şipa. 

 Craiova Jazz Festival (ediţia I) a invitat să cânte trei trupe în fiecare seară, cu excepţia ultimei 



 

  

zile, când s-a desfăşurat o conferinţă de presă, în preambulul celor două concerte de final. Programul a inclus 

şi evenimente conexe: un workshop intitulat „Influenţe geografice în muzica de jazz”  şi o expunere despre 

virtuozitate în jazz-ul autohton şi mondial, cu participarea extraordinară a trupelor LUCIAN NAGY 

BALKUMBA TRIBE și TRIO Petrică Andrei. 

 Intenţia organizatorilor este să transforme Craiova Jazz Festival în cel mai important 

eveniment de jazz al Olteniei, integrat în contextul național și mondial, o platformă pentru explorarea celor mai 

noi direcții din jazz-ul contemporan. 

Festivalul Internaţional Craiova Muzicală, ediţia 44 

 Craiova Muzicală 44 Barock a fost o invitaţie de a redescoperi muzica preclasică - barocă - şi 

influenţele ei în arta contemporană a sunetelor. 11 proiecte muzicale interesante  constituie tot atâtea trepte în 

călătoria spre centrul muzicii autentice, fiecare seară de festival aducând ceva nou: „Bach Vibes” - cu 

Alexandru Anastasiu, un virtuoz al vibrafonului; „The Baroque Duo Jazz” – un dialog între folclor şi jazz 

purtat de doi solişti reputaţi, Marius Preda şi Emil Bîzgă; „Orchestra de Barockeri” care recuperează un 

patrimoniu muzical de inestimabilă valoare; „Ioan Cucuzel, cel cu glas îngeresc” - ansamblu vocal ce reflectă 

sensibilitatea aparte, de tip medieval şi ansamblul baroc „Transilvania” care foloseşte copii ale unor 

instrumente din Barocul muzical.  

 Povestea Barock a fost întregită de participarea violonistului Octavian Gorun care a deschis 

festivalul cu două concerte de Giuseppe Tartini, de prezenţa carismatică a longevivei soprane Daniela 

Vlădescu, de interpretarea Orchestrei Simfonice (dirijor Alexandru Iosub) şi a Coralei Academice (dirijoare 

Manuela Enache) ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova şi de „Clavecinul vrăjitor” al Alinei Rotaru din 

Lituania.  

 Călătoria Barock s-a încheiat marţi, 28 noiembrie, cu un concert susţinut de Kamerata 

Stradivarius, condusă de violonistul Răzvan Stoica, solistă fiind pianista Andreea Stoica. Sunetul său specific a 

atras atenţia datorită instrumentelor muzicale a căror vârstă este aproape la fel de înaintată ca a viorii 

Stradivarius „Regina” (datată 1729). 

 

E.2. SCURTĂ ANALIZĂ A PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR       

[EFICACITATEA ACESTORA ÎN FUNCŢIE DE RĂSPUNSUL COMUNITĂŢII LA 

PROIECTELE INCLUSE ÎN ACESTEA]: 

După cum subliniam Strategia Filarmonicii „Oltenia” în domeniul culturii şi artei 

trebuie să pornească de la locul de excepţie pe care şcoala interpretativă românească 

îl deţine în contextul culturii  româneşti şi în  percepţia consumatorului de cultură din alte 

ţări. 

 

 

 

  



 

  

 Numărul proiectelor proprii realizate, din 

care: 

 2017 

 

    

 

 

 

 

 

 
Plan  R ealizat 

1  2  8 

- la sediu  1  5 

- în deplasări  1  3 

        

 

După cum se poate remarca, toate proiectele derulate şi-au atins scopul iniţial propus, au fost 

realizate cu succes, dovadă fiind beneficiarii indirecţi - reprezentaţi de publicul larg participant, sau 

de către beneficiarii direcţi, reprezentaţi de artişii invitaţi, dirijori, solişti ş. a. m. d. Toate aceste 

proiecte sunt reflectate în dosarul de presă anexat. 

1. Numar piese – repertoriu total din activitatea de baza: 723 piese, din care 136 de piese 

creatii romanesti. 

2. Premiere in anul 2017: 60, din care 21 din creatie romaneasca. 

3. Piese cantate in turnee: 218 piese in tara. 

4. Festivaluri: 5 piese in tara si 89 de piese in strainatate. 

5. Evenimente organizate in calitate de organizator: 88. 

 

E.3. ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL REALIZAT, ÎN RAPORT CU CEL PROPUS, ÎN 

CORELAŢIE CU SUBVENŢIA/ALOCAŢIA PRIMITĂ: 

Proiectul propuse în programul minimal, au  fost realizat conform propunerii iniţale. Scopurile 

şi obiectivele festivalului au fost atinse, iar estimările iniţiale s-au dovedit realiste. De asemenea, 

perioada de realizare propusă a fost respectată întocmai, fără decalaje. În ceea ce priveşte estimarea 

numărului de beneficiari, putem să prezintăm statistica la zi a numărului de spectatori, plătitori de 

bilete, ce rezultă din documentele întocmite.  

 

E.4. MANAGEMENTUL DE PROIECT: CENTRALIZATORUL  

       DE PROGRAME/PROIECTE/BENEFICIARI: 

Programul de concerte a fost menţionat la începutul prezentului raport.  

 

E.5. EVIDENŢIEREA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI AI PROIECTELOR INSTITUŢIEI ÎN 

AFARA SEDIULUI: 

 Pe parcursul desfăşurării Stagiunii estivale, concertele şi recitalurile au dost susţinute in 

spatii neconventionale si s-au bucurat de o largă audienţă publică. 

  

E.6. SERVICII CULTURALE OFERITE DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROGRAMELOR PROPRII, 



 

  

REZULTATE DIN MISIUNEA ACESTEIA, ALTELE DECÂT CELE DIN PROGRAMUL MINIMAL, 

DUPĂ CAZ; 

- Concert vocal-simfonic pe scena Palatului Culturii cu ocazia împlinirea a 93 de ani de la 

înființarea Palatului Culturii „Teodor Costescu”; 

- 3 concerte în colaborare cu Tudor |Gheorghe (în Craiova și Pitești).  

E.7. ALTE SERVICII OFERITE COMUNITĂŢII CĂREIA SE ADRESEAZĂ FILARMONICA 

„OLTENIA”, după caz: 

- Concertul extraordinar de Anul Nou al Filarmonicii „Oltenia”; 

- Concertul extraordinar de deschidere a stagiunii; 

- coorganizator al unor manifestări artistice programate cu prilejul „Zilelor Craiovei”, organizate 

în luna iunie de Primăria Municipului; 

- concertul extraordinar de aniversare a Zilei Filarmonicii „Oltenia” (17 decembrie).  

 - Concertul tradiţional de colinde susţinut de Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia”; 

 

E.8. INDICE DE OCUPARE A SĂLILOR/SPAŢIILOR DESTINATE BENEFICIARILOR  

        [LA SEDIU] (75%): 

 

f) EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARA A FILARMONICII „OLTENIA”, PENTRU 

URMĂTOAREA PERIOADA DE MANAGEMENT, CU MENŢIONAREA RESURSELOR 

FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE AUTORITATE: 

 

F.l. TABELUL VALORI DE REFERINŢĂ DIN PROIECTUL DE MANAGEMENT, 

ACTUALIZAT/ CONCRETIZAT PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE A 

MANAGEMENTULUI; 

N O T A    D E    F U N D A M E N T A R E 

A  BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 

PENTRU ANUL 2017 

 

CAPITOLUL I: VENITURI TOTALE -   10.597.000  LEI 

In anul 2017 Filarmonica “Oltenia” isi propune sa realizeze venituri proprii in suma de 200.000 

lei care vor avea urmatoarele surse: 

1. VENITURI DIN SPECTACOLE –190.000 lei 

NR. 

CRT. 
EXPLICATII 

NR. 

SPECTATO

RI 

VENITURI 

1 STAGIUNEA „FRIENDSHIP” II IANUARIE – IUNIE 5.000 55.000 



 

  

2017 

2 PROIECT CULTURAL LA SALA POLIVALENTA 3.000 80.000 

3 
STAGIUNEA 2017-2018 OCTOMBRIE – 

DECEMBRIE 2017 
4.000 45.000 

4 
FESTIVALUL „CRAIOVA MUZICALA” EDITIA 44, 

2017 
2.000 10.000 

5 CONCERTE ESTIVALE 5.000 - 

T O T A L 19.000 190.000 

 

2. ALTE VENITURI - In suma de 10.000 lei care cuprind venituri din chirii sala,  venituri 

din turnee si alte prestatii conform dispozitiilor legale. 

3. VENITURI DIN DONATII SI SPOSORIZARI – in valoare de 1.000 lei, din care s-a 

primit suma de 840 lei ca urmare a contractului de sposorizare nr. 510/15.02.2017. 

4. SUBVENTIE -Pentru acoperirea integrala a cheltuielilor Filarmonica „Oltenia” 

solicita Consiliului Local o subventie de    10.396.000   LEI . 

CAPITOLUL II : CHELTUIELI -     10.597.000   LEI 

II. 1. CHELTUIELI DE PERSONAL - In suma de 9.203.000 lei formate din: 

Necesar salarii aferente anului 2017: 

Drepturile salariale aferente trimestrului I sunt in valoare de 1.706.338 lei, conform 

statelor de plata intocmit de Biroul Resurse Umane si a notelor de fundamentare: 

Art. 10.01.01 Salarii de baza – 1.353.160 lei 

Art. 10.03.01 Contributia la asigurarile sociale – 234.435 lei 

Art. 10.03.02 Contributia la asigurarile de somaj – 6.539 lei 

Art. 10.03.03 Contributia la asigurarile sociale de sanatate – 70.345 lei 

Art. 10.03.04 Contributii la fondul pentru accidente de munca si boli 

Profesionale – 5.269 lei 

Art. 10.03.06 Contributii pentru concedii medicale in procent de 0,85 % din 

                 salariile brute – 7.487 lei 

Drepturile salariale aferente trimestrului II conform notei de fundamentare a biroului 

Resurse Umane in valoare de 2.185.710 lei: 

Art. 10.01.01 Salarii de baza – 1.947.420 lei 

Art. 10.03.01 Contributia la asigurarile sociale – 309.000 lei 

Art. 10.03.02 Contributia la asigurarile de somaj – 8.775 lei 

Art. 10.03.03 Contributia la asigurarile sociale de sanatate – 91.260 lei 

Art. 10.03.04 Contributii la fondul pentru accidente de munca si boli 

Profesionale – 6.828 lei 

Art. 10.03.06 Contributii pentru concedii medicale in procent de 0,85 % din 



 

  

                 salariile brute – 14.847 lei 

Drepturile salariale aferente trimestrului III conform notei de fundamentare a biroului 

Resurse Umane in valoare de 2.185.710 lei: 

Art. 10.01.01 Salarii de baza – 1.947.420  lei 

Art. 10.03.01 Contributia la asigurarile sociale – 309.000 lei 

Art. 10.03.02 Contributia la asigurarile de somaj – 8.775 lei 

Art. 10.03.03 Contributia la asigurarile sociale de sanatate – 91.260 lei 

Art. 10.03.04 Contributii la fondul pentru accidente de munca si boli 

Profesionale – 6.828 lei 

Art. 10.03.06 Contributii pentru concedii medicale in procent de 0,85 % din 

                 salariile brute – 14.847 lei 

Drepturile salariale aferente trimestrului IV conform notei de fundamentare a biroului 

Resurse Umane in valoare de 2.185.710 lei: 

Art. 10.01.01 Salarii de baza – 1.755.000 lei 

Art. 10.03.01 Contributia la asigurarile sociale – 309.000 lei 

Art. 10.03.02 Contributia la asigurarile de somaj – 8.775 lei 

Art. 10.03.03 Contributia la asigurarile sociale de sanatate – 91.260 lei 

Art. 10.03.04 Contributii la fondul pentru accidente de munca si boli 

Profesionale – 6.828 lei 

Art. 10.03.06 Contributii pentru concedii medicale in procent de 0,85 % din 

                salariile brute – 14.847 lei 

Art. 10.01.13 – Indemnizatii de delegare - alineat care cuprinde c/val. diurnei, in suma de 

17 lei pentru deplasarile curente ale personalului adminsitrativ si artistic, in suma de 5.000 lei: 

145pers. X 17 lei/zi x 2 deplasare = 4.930 lei 

diferenta fiind pentru personalul administrativ si de conducere, care efectueaza  deplasari 

in tara in interes de serviciu. 

Art. 10.01.16 - Alocatii pentru locuinte, calculate conform O.G. nr. 21/2007 care prevede 

posibilitatea acordarii salariatilor angajati pe perioada determinata a unor sume reprezentand 

alocatii pentru locuinta, daca acestia nu au domiciliul in localitatea unde sunt angajati de  pana 

la 50 % din salariul mediu net pe economie. Pentru anul 2017 suma ce se va acorda drept alocatie 

pentru locuinte va fi de 690 lei : 

12 persoane x 690 lei/luna  x 9 luni = 82.800  lei 

la care se adauga alocatiile de locuinta aferente lunilor ianuarie si februarie in valoare de 

18.753 lei. 



 

  

la care se adauga alocatiile de locuinta aferente lunii decembrie 2016: 

15 persoane x 690 lei = 10.350 lei  

TOTAL ALOCATII DE LOCUINTA :  104.000 LEI 

Art. 10.01.30 - Alte drepturi salariale, in suma de 470.423  lei cuprinde c/val. sumelor 

prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala 

stabilite in favoarea personalului bugetar, conform prevederilor OUG 83/2014.: 

Brut Alte drepturi salariale: 377.000 lei 

Contributia la asigurarile sociale – 68.200 lei 

Contributia la asigurarile de somaj – 1.882 lei 

Contributia la asigurarile sociale de sanatate – 19.558 lei 

Contributii la fondul pentru accidente de munca si boli Profesionale – 1.463 lei 

Contributii pentru concedii medicale – 3.197 lei 

II.2  CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 1.394.000 LEI 

20.01.03  Incalzit si iluminat - in suma de 95.000 lei reprezentand necesarul pentru     

acoperirea cheltuielilor legate de incalzit, iluminat si forta motrica. 

20.01.04 Apa, canal, salubritate - in suma de 8.000 lei calculat la nivelul cheltuielilor 

realizate in anul 2016. 

20.01.05 Carburanti si lubrefianti cuprind c/val. consumului de carburanti aferent 

automobilului din dotare, consumul de 100 l/lunar redus cu 25%, conform prevederilor O.G. nr. 

80/2001 – 2.000 lei: 

             75 l/luna x 6 luni x 6lei/litru = 2.700 lei 

S-a previzionat la valoarea respectiva datorita faptului ca in urma unei analize la nivelul 

anului 2016, consumul s-a situat in jurul valorii de 1.500 – 2.000 lei. 

20.01.06 Piese de schimb - in suma de 1.000 lei reprezinta necesarul minim pentru 

intretinerea autoturismului – conform Planului Anual de Achizitii.  

20.01.08 Posta, telecomunicatii - in suma de 16.000 lei, reprezentand necesarul pentru 

acoperirea cheltuielilor cu posta si telecomunicatiile. 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in suma de 223.000 lei 

cuprind: 

o Reparatii instrumente muzicale: 7.000 lei; 

o Reparatii calculatoare: 2.000 lei; 

o Medicina muncii-5.000 lei; 

o Articole electrice – 20.010 lei 

o Articole sanitare – 2.500 lei 



 

  

o Structuri si materiale de constructii cu exceptia aparatelor electrice – 3.400 lei 

o Bolturi si suruburi – 300 lei 

o Servicii si bunuri de intretinere autoturism – 12.640 lei 

o Diverse verificari si servicii de intretinere necesare functionarii – 53.090 lei 

o Materiale antiderapante pt sezonul rece – 500 lei 

o Asistenta tehnica programe contabilitate – 6.500 lei 

o Abonament LEX expert – 1.500 lei 

o Abonament Monitor Oficial – 1.500 lei 

o Gazduire site – 1.020 lei 

o Accesorii muzicale – 80.000 lei 

o Alte buuri si servicii de intretinere – 25.041 lei 

20.02 Reparatii curente - in suma de 8.000 lei reprezinta o estimare a reparatiilor curente 

din institutie; 

20.05.30-Alte obiecte de inventar-in suma de 32.000 lei cuprinde c/val biectelor de 

inventar neesare functionarii corespunzatoare a institutiei: 

- 6.000 lei-pentru achizitionarea de obiecte de inventar pentru functionarea 

corespunzatoare a cladirii; 

- 24.000 lei pentru achizitionarea de tinute de scena II pentru personalul artistic feminin 

(orchestra), avand in vedere ca acesta concerteaza saptamanal nu se poate asigura doar o tinuta. 

-2.000 lei pentru acoperirea necesarului de alte obiecte de inventar 

20.06.01. Deplasari interne - in suma de 1.000 lei, cuprinde c-val. cazarilor si  transport 

estimate pentru personalul care va efectua deplasari in interes de serviciu; 

20.06.02 Deplasari externe - 3.000 lei cuprinde c/val cazarilor si  transport estimate 

pentru deplasarea personalului din conducere in interes de serviciu. 

20.11. Carti si publicatii - in suma de 5.000 lei, cuprinde necesarul de abonamente la 

publicatii de specialitate muzicale, economice, de resurse umane si achizitii. 

20.13 Pregatire profesionala - in suma de 7.000 lei, reprezinta c/val.  estimata a  

cursurilor de pregatire profesionala, conform Planului Anual de Achizitii 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii curpinde sumele necesare pentru desfaurarea 

activitatii artistice pentru urmatoarele  manifestari: 993.000 lei 

 

NR. 

CRT. 
EXPLICATII 

CHELTUIELI 

- LEI -  

1 Stagiunea „Friendship” II ianuarie – iunie 2017 406.380 

2 Proiect cultural la sala Polivalenta 176.000 



 

  

3 Stagiunea 2017-2018 octombrie – decembrie 2017 142.000 

4 Festivalul „Craiova Muzicala” editia 44, 2017 120.000 

5 Proiect cultural 93.000 

T O T A L 937.380 
 

Sumele mai sus specificate cuprind: cheltuielile cu colaboratorii, comunicarea publica a 

operelor muzicale, cheltuieli de cazare, promovare si cheltuieli conexe. 

Contributii pentru constituirea fondului pentru handicapati in suma de 51.600 lei: 

o Ianuarie = 3.750 lei 

o Februarie – Decembrie = 47.850 lei 

Din fondul destinat persoanelor cu dizabilitati Filarmonica „Oltenia” isi asigura 

necesarul de furnituri, consumabile necesare birourilor, rechizite, materiale de curatenie, etc. 

Bilete de spectacol: 4.020 lei 

      Ca urmare a deficientelor aparute la buna functionare a imobilului in care isi desfasoara a 

ctivitatea Filarmonica „Oltenia”. 

Astfel, semnalam urmatoarele probleme: 

 

1. Instalatia de climatizare a filarmonicii „Oltenia” este o instalatie complexa, structurata pe doua 

ramuri. In urma verificarii realizate conform expertizei tehnice atasate, s-au constatat o serie de 

deficiente care duc la imposibilitatea pornirii instalatiei de climatizare. In acest sens se propune 

schimbarea instalatiei de climatizare compusa din: 

- Chiller; 

- Traseu instalatie frigorifica; 

- Aparat aer conditionat – 7 bucati; 

- Aparat aer conditionat – 2 bucati. 

 

2. Conform Notei de control din 24.04.2017 emisa de Inspectoratul de urgenta al Judetului Dolj, 

Filarmonica „Oltenia” prezinta defectiune la instalatia de hidranti interiori din dotare. Aceasta nu 

functioneaza, astfel, neputanduse asigura apa necesara pentru stingerea unui eventual incendiu. In 

acest sens, conform OMAI 163/2007 filarmonica „Oltenia” a incalcat prevederea art. 57, alin. 1 si 

135 din N.G.A.I.I. aprobate, fiind sanctionata cu Avertisment, dar daca nu se i-au masuri efective pe 

viitor risca retragerea autorizatiei de functionare, insotita de amenda in cuantum de maxim 10.000 

lei. 

Ca urmare a celor doua probleme expuse mai sus, filarmonica „Oltenia” necesita aprobarea unei 

liste de investitii care cuprinde urmatoarele elemente: 



 

  

TITLU 

71.01 DENUMIRE OBIECTIV SUMA 

71.01.02 Achizitie cu montaj instalatie de climatizare 117.400 

71.01.30 Documentatie tehnica  alimentare cu apa  

(inclusive avize) si executie bransament 

(racord) apa si canal 

 

89.600 

TOTAL GENERAL 
207.000 

 

Astfel necesitatea investitiilor mai sus mentionate deriva din urmatoarele: 

71.01.02 Achizitie cu montaj instalatie de climatizare – In 2015, in cadrul filarmonicii s-au realizat 

lucrari de reparatii ale schimbatorului de caldura la partea de compresoare, insa acesta nu mai 

suporta altele, avand o vechime de 10 ani si prezinta un randament slab, dar cu un consum de energie 

foarte mare. Se impune inlocuirea instalatiei cu o solutie net superioara, care sa ofere un randament 

ridicat si un consum de energie redus, care poate merge si in regim de incalzire iarna, nemaifiind 

necesara golirea instalatiei, golire care duce la colmatarea instalatiei si distrugerea agregatului 

frigorific (chiller). 

71.01.30 Documentatie tehnica  alimentare cu apa  (inclusive avize) si executie bransament (racord) 

apa si canal - cuprinde cheltuielile legate de intocmirea documentatiei tehnice (inclusiv costurile 

taxelor pentru avize, acorduri, studiu acustic si verificarile de proiect), precum si executia de lucrare 

pentru rebrasansarea la reteaua publica de canalizare si apa, pentru alimentare hidranti interiori a 

cladirii si asigurarea de apa in cazuri de situatii  

de urgenta. In caz contrar, atat activitatea Filarmonicii “Oltenia” cat si sediul acesteia vor fi inchise 

si suspendate pana la rezolvarea problemei, si risca retragerea autorizatiei de functionare eliberata 

de ISU. 

Oportunitatea achizitionarii elementelor mai sus explicate este conturata in primul rand de 

dezvoltarea cadrului institutional, prin realizarea de spectacole la un nivel inalt de profesionalism si 

in conditii normale de functionare, asigurand o functionalitate conform normelor legale. 

 

 MANAGEMENTULUI, ÎN RAPORT CU LISTA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN 

CONTRACTUL DE MANAGEMENT. 

 

Planificarea masurilor de realizare a obiectivelor si strategiilor de marketing prezentate mai sus se va 

realiza pe trei capitole importante: 

1. Planul orientat instrumental 

Participarea ca parteneri la manifestările cultural – artistice din regiune; 



 

  

Integrarea Filarmonicii Oltenia în obiectivele culturale naționale și internaționale prin încheierea de 

parteneriate pe diverse proiecte culturale și artistice;  

Punerea la dispoziție pentru firmele autohtone a programelor artistice în vederea colaborării pe 

termene medii șI lungi la educarea publicului privind arta șI cultura;  

Ca urmare a implicarii măsurii mai sus menționate vom realiza materiale de promovare si vom 

incuraja dezvoltarea propriilor activități prin calitatea actului artistic oferite;  

Realizarea de chestionare pe eșantioane de populație în vederea dezvoltării de proiecte cu teme 

atractive și implicit crearea unei interfețe cu mediul extern;  

Permanenta comunicare cu grupurile țintă prin apariții în presa locală, regională șI națională, șI de 

ce nu la nivel internațional, pe internet, în magazine culturale;  

2. Planul orientat spre serviciile oferite – actul artistic prestat 

Pregatirea personalului cu privire la gestionarea serviciilor artistice oferite;  

Reabilitarea permanentă și după caz a sălilor de expoziții și expunerea tuturor valorilor existente în 

patrimoniul Filarmonicii cu informări constante; 

Stabilirea unui sistem de prețuri aferente biletelor șI abonamentelor pe categorii și structuri de 

populație și venituri aferente acestora; 

Dezvoltarea, pe lângă spectacolele clasice șI a spectacolelor orientate către dorințele tinerilor 

(muzică contemporană, de film, etc.), la nivelul Filarmonicii a altor activități care să implice tinerii de 

la școli, licee și facultăți; 

Renovarea și modernizarea întregului patrimoniu artistic; 

Invitarea firmelor locale și a diverșilor investitori pentru a le aduce la cunoștință planul de acțiune 

viitor și crearea unei vizibilități ridicate a activității Filarmonicii Oltenia;  

3. Planul de promovare 

 Trimitere de comunicate ziarelor regionale și naționale; 

 Apariții TV privind diferitele manifestații și proiecte realizate;  

  Prezența la târguri și expoziții de profil cultural, precum și susținerea acestora, atât la nivel 

regional, național și internațional; 

 Dezvoltarea de marketing de eveniment și a marketingului direct; 

 Promovare continuă a obiectivelor culturale ca și parte componentă a Filarmonicii ;  

  Promovarea ofertei artistice în toate canalele media; 

 Crearea de parteneriate strategice. 

De asemenea, printre priorități se numără: 

- sondarea publicului deja existent în vederea unei mai bune înţelegeri a aşteptărilor acestora;  

- depistarea şi sondarea  publicului potenţial în vederea creşterii numărului de spectatori;  



 

  

- elaborarea unui sistem de promovare orientat pe mai multe canale şi sectoarele de adresabilitate. 

Astfel, vom concepe un limbaj  diferit pe categoriile de beneficiari.  

Avantajele aplicării managementului prin obiective sunt:  

a) creşterea responsabilităţii angajaţilor faţă de obiectivele instituţiei; b)asigurarea unei motivări 

adecvate, fundamentată pe realizări concrete;  

c) dezvoltarea unui climat care favorizează realizarea ritmică a obiectivelor şi stimulează spiritul 

participativ al fiecărui angajat.     

Filarmonica „Oltenia” are următoarele obiective: 

• participarea la festivaluri naţionale și internaționale.  

• punerea în evidenţă a personalităţii artistice a angajaţilor instituţiei (solisti din randul 

instrumentistilor si coristilor); 

• efectuarea unor  turnee artistice în străinătate  - modalitate foarte eficientă de a îmbunătăţi 

imaginea Filarmonicii şi implicit, a Craiovei; 

• realizarea unor spectacole în folosul comunităţii  

• realizarea de proiecte culturale  în parteneriat cu alte instituţii culturale din ţară şi din 

străinătate  

• menţinerea proiectelor culturale proprii, devenite tradiţionale, cu o frecvenţă corespunzătoare 

în funcţie de venituri, urmărindu-se creşterea calităţii artistico-organizatorice pentru mărirea 

prestigiului instituţiei pe plan naţional şi european;  

• pe lângă programul educaţional, care se află deja în desfăşurare, îmi propun diversificarea 

ofertei noastre cu activităţi special concepute pentru dezvoltarea culturală a şcolarilor din ciclul 

primar şi gimnazial. 

 

 

F.5. ANALIZA SWOT A URMĂTOAREI PERIOADE DE RAPORTARE A MANAGEMENTULUI, 

DUPĂ CAZ; 
 



 

  

PUNCTE TARI (mediu intern) Programe originale 

şi creative  

- Spaţiu modern, pentru reprezentaţiile scenice, 

instituţia este dotată cu două săli de spectacol; 

- Responsabilizări concrete ale personalului 

Control documente  

Control înregistrări  

Analiză de management  

Infrastructură corespunzătoare  

OPORTUNITĂŢI (mediu extern)  

- Susţinere financiară de la Primăria şi Consiliul 

Local Craiova; 

- Bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local, 

precum şi cu Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia 

pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Dolj; 

 - Parteneriate cultural-educaţionale cu instiuţii 

de învăţământ preuniversitar şi cu Universitatea 

din Craiova; 

- Parteneriatele media; 

- Colaborări cu artişti de renume; 

- Receptivitate şi interes crescute ale publicului 

pentru activităţile artistice desfăşurate în cadrul 

Filarmonicii „Oltenia”. 

PUNCTE SLABE (mediu intern)  

Schemă incompletă de personal de specialitate 

(compartimentul artistic); 

Descoperirea unor partide instrumentale în 

orchestra simfonică şi personal insuficient la 

compartimentul cor; 

Lispa unui microbuz propriu pentru deplasările 

externe. 

AMENINŢĂRI (mediu extern)  

Criză economică mondială,  

Programe de finanţare româneşti foarte puţine ca 

număr / competiţii incerte; 

Variabilele economice ce conduc la scăderea 

puterii de cumpărare a populaţiei; 

Scăderea nivelul educaţional; 

Scăderea natalităţii şi creşterea fenomenului 

migraţional. 

 

 

F.6. PROPUNERI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE A 

MANAGEMENTULUI PRIVIND INDICELE DE OCUPARE A SPAŢIILOR DESTINATE 

BENEFICIARILOR; 

Pentru următoarea perioadă propunem următoarele ponderi: 

Sala mare de concert a Filarmonicii „Oltenia”: 95 % 

  

PARTEA A II-A (OPŢIONAL) 

Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în 

baza prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009. 

Nu este cazul 



 

  

ANEXE (documente extrase din corespondenţa anterioară, înaintată Ordonatorului  

principal de credit) 

 

 

      MANAGER, 

Gabriel ZAMFIR 


