
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
    

   

HOTĂRÂREA NR. 148 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
29.04.2010; 

Având în vedere raportul nr.56575/2010 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru 
ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.55, 56, 57, 58, 59/2010;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.   Se aprobă  rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de 

manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform procesului 
verbal prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă proiectul de management câştigător, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art .3. Se împuterniceşte dl. Mărinică Dincă, Viceprimarul Municipiului Craiova să 
negocieze şi să încheie contractul de management, pentru perioada 01.05.2010 
– 30.04.2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

Dan Iulius MAGLA        Nicoleta MIULESCU 
 



   

  
 







ANEXA 1a LA PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 
 
 

L I S T A 
Programelor şi proiectelor culturale minimale proprii 

prevăzute pentru anul 2010 
 
În anul 2010 se vor prezenta două  premiere:       
- „STAI CU MINE OMULE, S Ă-ŢI CÂNT!                                         şi două refaceri: 
- „LA HANUL CU VESELIE    ”                                                  - „TÂRGUL DIN BĂNIE” 
                       - „PE DUNGHIŢA JIULUI”  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului/proiectului 
cultural 

Nivelul de 
interes/grupuri 
ţintă 

Descrierea sumară a 
programului/proiectului şi a  
co-organizatorilor 

Rezultate 
aşteptate 

Suma 
estima
tă 

Perioada de 
desfăşurare 

1. Spectacolul „Hai cu toţi la 
hora mare” 
 
 
 
 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
 
 
Filmări la emisiunea „O 
seara favorită”  

Spectacolul se va 
desfăşura cu 
ocazia Zilei de 24 
Ianuarie, „Ziua 
Unirii”, în 
Craiova 
Vor fi prezentate 
aprox. 5 
spectacole de 
acest gen adresat 
„tânărului 
spectator” 
Filmările se vor 
realiza la TV 
Favorit  

Spectacolul cuprinde cântece 
de joc şi voie bună şi, în 
special, dedicate „Zilei 
Unirii”, sub coordonarea 
Primăriei Craiova 
 
 
Spectacole ce fac parte din 
programul educaţional 
„Educaţie prin folclor” 
 
 
 
Programul va cuprinde 
cântece de joc şi voie bună 

Aducerea la 
cunoştinţa 
publicului 
spectator a 
cântecelor dedicat 
Zilei Unirii şi nu 
numai. 
 
Educarea şi  
familiarizarea 
copiilor cu 
folclorul autentic 
Faptul ca  TV 
FAVORIT are o 
audienta foarte 

5.000 
lei 

IANUARIE   



mare in randul 
iubitorilor de 
folclor, emisiunea 
va contribui la 
creşterea imaginii 
ansamblului  

2. Spectacolul „Ca la noi, ca la 
olteni” 
 
 
 
 
Spectacol  de „Dragobete” – 
manifestări organizate sub 
egida Primăriei Craiova 

Se vor prezenta 4 
spectacole la 
Hanul „Carul din 
stele”, în fiecare 
zi de vineri a lunii 
februarie, iar pe 1 
februarie va fi 
prezentat un 
spectacol la 
Segarcea cu 
ocazia Sărbătorii 
„Trifonului”  

Programul va curpinde 
cântece de joc şi voie bună, 
precum şi cele mai frumoasă 
dansuri populare olteneşti. 
 
 
Va fi prezentat un spectacol 
de „Dragobete” cu cântece şi 
dansuri populare specifice 
acestei sărbători. 

Creşterea 
intereseului 
publicului 
spectator pentru 
valoarea 
cântecelor de 
petrecere şi nu 
numai, punerea în 
valoare a artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” 

20.000 
lei 

FEBRUARIE  

3. PREMIERA: „STAI CU 
MINE OMULE S Ă-ŢI 
CANT” 
 
Se va reface spectacolul „Azi e 
ziua mamei mele”, spectacol 
închinat Zilei Internaţionale a 
Femeii 
 
 
Spectacol comunitar de „Ziua 
Basarabiei” 
 

Premiera se va 
prezenta către 
sfârşitul lunii 
martie la Sala 
Teatrului „Elena 
Teodorini” din 
Craiova şi în alte 
4 localităţi din 
judeţul Dolj. 
Acest spectacol 
va fi oferit 
românilor din 
Basarabia 

Primul spectacol cuprinde 
cântece şi jocuri din zona de 
nord a Dunării până în Munţii 
Izvernei iar cel de-al doilea 
spectacol va cuprinde cântece 
dedicate mamei.  
 
 
 
Spectacolul va cuprinde 
cântece şi dansuri populare 
specifice zonei moldoveneşti 
 

Punerea în scenă a 
valorilor noastre 
tradiţionale, 
valorificarea 
costumelor 
populare,  
prezentarea unor 
noi suite de 
dansuri, precum şi 
atragerea tinerilor 
către valorile 
tradiţionale şi 
cunoaşterea 

10.000 
lei 

MARTIE  



 
 
Filmări la emisiunea „O 
dată-n viaţă” 
 

 
Filmările se vor 
realiza la TVR1 

 
Dansatorii ansamblului vor 
participa în cadrul acestei 
emisiuni 

acestora cât mai 
bine. 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 

4. Spectacolul „Hai cu to ţi la 
hora mare” 
 
 
 
 
Spectacolul „Prin ţesa 
Bosumflată” 
 
 
 
 

Spectacolul va fi 
prezentat a doua 
zi de Paşte la 
Festivalul „Hora 
de la Leamna” iar 
„Prinţesa 
Bosumflată” va fi 
prezentată în 4 
şcoli din Craiova. 
 
 
 

Programul cuprinde cântece 
şi jocuri  din toate zonele 
folclorice ale ţării. 
În cadrul spectacolului pentru 
copii descoperim cele mai 
minunate ritmuri şi cântece 
populare româneşti 
 
 
 
 
 

Cunoaşterea 
bogăţiei 
folclorului 
românesc dar şi a 
ritmurilor din alte 
zone folclorice, 
îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
elevilor despre 
zestrea folclorică a 
neamului 
românesc;  
 

25.000 
lei 

APRILIE  

5. Spectacolul „Pe dunghiţa 
Jiului” 
 
 
Se lucrează la refaceri: 
„Prin ţesa Bosumflată” 

Spectacolele se 
vor susţine în 
judeţul Dolj şi în 
anumite şcoli din 
Craiova, precum 
la şcolile din 
oraşele mari ale 
judeţului: Filiaşi, 
Segarcea, Băileşti 
etc. 

Programul va conţine cântece 
vechi culese de pe Valea 
Jiului şi dansuri olteneşti. 
 
Spectacolul se adresează 
copiilor şi tinerilor. 
 
 

Cunoaşterea 
valorilor 
tradiţionale de pe 
Valea Jiului şi 
modul deosebit de 
prezentare a 
dansurilor 
populare.  

20.000 
lei 

MAI  

6. Concert extraordinar de 1 
Iunie, „Ziua Internaţională a 
Copilului” 

Primul spectacol 
se va desfăşura la 
Teatrul Naţional 

Programul cuprinde cântece 
şi jocuri olteneşti împletite cu 
atmosfera târgului din Bănie, 

Readucerea în 
atenţia publicului 
a cântecelor şi 

15.000 
lei 

IUNIE  



 
Spectacolul „Târgul din 
Bănie” 
 
Participarea la Festivalul 
Pâinii – Scorniceşti , Olt 

din Craiova iar 
următoarele opt 
vor avea loc în 
localităţi din 
judeţele Olt şi 
Dolj 

prezentate într-o notă 
specifică de către toţi artiştii 
Ansamblului „Maria Tănase” 

jocurilor din 
Oltenia, precum şi 
a atmosferei de 
altădată din 
târgurile 
săptămânale 

7. Spectacolul „Stai cu mine 
omule sa-ti cant” 
 
Spectacolul „Târgul din 
Bănie” 
 
Participarea la Festivalul 
Painii – Scornicesti 
 
 
 
 
Filmări la emisiunea „O 
dată-n viaţă” 
 
DEPLASARE 
STRĂINĂTATE TURCIA 
SAU ITALIA 

Spectacolele vor 
avea loc în 3-4 
localităţi din judeţ 
şi 2-3 locatitati 
din judetele 
limitrofe. In 
Craiova 
spectacolele se 
vor prezenta în 
Piaţa Mihai 
Viteazul, in 
fiecare joi. 
 
Filmări la TVR1 

Spectacolele cuprind cele mai 
frumoase cantece si jocuri 
populate romanesti ale 
Ansamblului „Maria Tănase”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansatorii ansamblului vor 
participa în cadrul acestei 
emisiuni 

Aducerea in fata  
publicului 
spectator a celor 
mai valoroase 
cantece si ritmuri  
populare pentru a 
fi valorificate 
direct şi nemijlocit 
de către acestea 
 
 
 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 
Promovarea 
folclorului 
românesc în 
străinătate 

20.000 IULIE  

8. CONCEDIU DE ODIHNĂ  
AFERENT ANULUI 2010 
 
PARTICIPAREA LA 
FESTIVALUL CALLATIS – 
MANGALIA 2010 

    AUGUST  



9. Participarea la FESTIVALUL 
INTERNAŢIONAL DE LA 
OTOPENI -2010 
Spectacolul  „STAI CU 
MINE OMULE S Ă-ŢI 
CÂNT ” 
Spectacolul  „PE 
DUNGHIŢA JIULUI”   
 
 
FESTIVALUL „CERBUL 
DE AUR” BRA ŞOV 

Se vor prezenta 
spectacole în 8 
localităţi; 
Festivalul de la 
Otopeni la 
Bucureşti; 
spectacole 
prezentate în 
Piaţa „Mihai 
Viteazul” 
Participarea cel 
puţin a 
dansatorilor la 
acest festival 

În spectacole vor fi prezentate  
cele mai frumoase cantece si 
jocuri populate romanesti ale 
artiştilor Ansamblului „Maria 
Tănase”. 

Punerea în 
evidenţă a 
personalităţii 
artistice a 
membrilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” 

25.000 
lei 

SEPTEMBRIE  

10. Premiera : „LA HANUL CU 
VESELIE” 
 
„PE DUNGHIŢA JIULUI” 
 
„STAI CU MINE OMULE 
SĂ-ŢI CÂNT” 
 
Participarea la FESTIVALUL 
DE ROMANŢE „IOANA 
RADU” 
 
ZILELE  MUNICIPIULUI 
CRAIOVA 

Vor avea loc 6 
spectacole în 
judeţ şi 2 în 
Craiova, precum 
şi prezentarea de 
spectacole în 
Piaţa Mihai 
Viteazul în 
fiecare joi a 
săptămânii 

Premiera aduce în prim plan 
cântece de petrecere de ieri şi 
de azi pentru tot românul, 
obiceiuri şi jocuri din lada de 
zestre a oltenilor 

Aducerea în faţa 
publicului 
spectator a celor 
mai frumoase 
cântece de 
petrecere pentru 
valorificarea 
acestora de către 
marele publice şi 
punerea în valoare 
a artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănae” 

35.000 
lei 

OCTOMBRIE  

11.  Spectacolul „SUS LA 
HANUL DIN B ĂNIE” 
 

Se vor prezenta  4 
spectacole la 
Hanul „Carul din 

Programul va cuprinde 
cântece de petrecere de ieri şi 
de azi şi cântece de voie 

Promovarea 
cântecelor de 
petrece şi 

14.000 
lei 

NOIEMBRIE  



„CA LA NOI, CA LA 
OLTENI” 
 
 
Dialog muzical între artiştii 
Ansamblurilor „Maria 
Tănase” şi „Plaiurile 
Oltului”  

stele” în fiecare zi 
de vineri a lunii 
noiembrie 
 
Se vor prezenta 
două spectacole la 
Slatina şi Craiova 

bună. 
 
 
 
Programul va cuprinde 
cântece şi jocuri din 
repertoriul valoros al artiştilor 
Ansamblului „Maria Tănase” 

scoaterea la 
suprafaţă din lada 
de zestre a 
neamului 
românesc a celor 
mai vechi melodii 
ce se cântau în 
hanurile de 
altădată pentru a le 
face cunoscute 
atât tinerilor cât şi 
a celor mai în 
vârstă. 
Cunoaşterea 
valorii artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” de 
către publicul din 
Slatina şi Judeţul 
Olt. 

12. Spectacol extraordinar cu 
ocazia ZILEI NA ŢIONALE 
A ROMÂNIEI 
Spectacol „PE DUNGHI ŢA 
JIULUI”   
 
 Spectacol de sărbători: „AM 
VENIT SĂ COLINDĂM!”  
Spectacol cu ocazia 
SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ  pentru bătrânii de la 

Aceste spectacole 
vor fi prezentate 
în municipiul 
Craiova 
 
 
 
 
 
 
 

Conţine cântece şi dansuri 
populare dar şi obiceiuri şi 
colinde tradiţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecierea 
marelui public a 
valorii artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” şi 
aducerea bucuriei 
sărbătorilor de 
iarnă în sufletele 
celor de la 
Căminul de 
Bătrâni din 

6.000 
lei 

DECEMBRIE  



Căminul de Bătrâni din 
Craiova 
Filmări cu ocazia Sărbătorilor 
de Iarnă  
 
Spectacol caritabil „LUMINA 
LUI CRĂCIUN”  

 
 
Filmările se vor 
realiza la diverite 
posturi de 
televiziuni locale 
şi naţionale 
Spectacolul va fi 
susţinut la Teatrul 
Naţional „Marin 
Sorescu” în 
colaborare cu 
Mitropolia 
Olteniei. 

 
 
Spectacolele vor conţine 
cântece şi dansuri populare 
specifice acestor sărbători 
 
 
Conţine cântece tradiţionale 
specifice sărbătorilor de 
iarnă. 

Craiova 
 
Creşterea imaginii 
Ansamblului 
„Maria Tănase” 
din Craiova 
 
 
Strângerea de 
fonduri pentru 
ajutorarea 
familiilor nevoiaşe 

 
N O T Ă: 
Premiera: „Stai cu mine omule, să-ţi cânt”: 4 reprezentaţii 
Premiera: „La hanul cu veselie”: 6 reprezentaţii 
Refacere: „Târgul din Bănie”: 30 spectacole 
Refacere: „Pe dunghiţa Jiului”: 40 spectacole 
Participări festivaluri: 4 
Spectacole pentru copii: 20 
Spectacole în folosul comunităţii: 16 
Număr estimat de spectacole a se realiza: 120 
Venituri proprii: 205.000 lei  
 
 

M A N A G E R, 
 

CONSTANTIN ENCEANU 
 



         ANEXA 1b LA PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 

L I S T A 
Programelor şi proiectelor culturale minimale proprii 

prevăzute pentru anul 2011 
În anul 2011 se vor prezenta două  premiere:       
- „DE LA JIU ÎN TOAT Ă ŢARA                                           şi două refaceri: 
- „FLORI DE CÂNTEC ROMÂNESC”                               - „STAI CU MINE OMULE, S Ă-ŢI CÂNT 
               - „LA HANUL CU VESELIE”              
                               

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului/proiectului 
cultural 

Nivelul de 
interes/grupuri 
ţintă 

Descrierea sumară a 
programului/proiectului şi a  
co-organizatorilor 

Rezultate 
aşteptate 

Suma 
estima
tă (lei) 

Perioada de 
desfăşurare 
    2011 

1. 
 
 
 
 
 

Spectacolul „ Pentru tine măi 
Ionele” 
 
.................................................. 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
............................................... 
Spectacolul „De drag şi de 
voie bună” 
.............................................. 
Spectacolul „Hai să-ntindem 
hora mare” 
 
................................................. 
Participarea la emisiunea „O 
seara favorită” 
 
 

Spectacolul se va 
desfăşura pe data de 
6 şi 7 Ianuarie,  în 
Craiova, cu ocazia 
Sf. Ion. 
Vor fi prezentate  8 
spectacole copiilor 
de la cls I-IV din 
Craiova. 
Vor fi prezentate  2 
spectacole adresate 
publicului de toate 
varstele 
Spectacolul se va 
desfăşura cu ocazia 
Zilei de 24 Ianuarie, 
„Ziua Unirii”, în 
Craiova 
Emisiunea se va 
transmite la TV 
Favorit 

Cuprinde cântece de joc şi voie 
bună în care numele Ion este 
amintit ca personaj pricipal. 
 
 
Spectacole fac parte din programul 
educaţional „Copii şi valorile 
folclorice ale neamului” 
 
Cuprinde cântece de dragoste şi 
voie bună din lada de zestre a 
neamului românesc. 
 
Spectacolul cuprinde cântece de 
joc şi voie bună şi, în special, 
dedicate „Zilei Unirii”, sub 
coordonarea Primăriei Craiova 
 
Programul va cuprinde cele mai 
valoroase cântece ale artiştilor 
ansamblului 

Punerea în scenă a 
cântecelor vechi şi 
noi ce au ca temă 
numele Ion. 
 
Educarea şi  
familiarizarea 
copiilor cu folclorul 
autentic 
Atragerea publicului 
spectator spre 
cântecul popular. 
 
Aducerea la 
cunoştinţa publicului 
spectator a cântecelor 
dedicat Zilei Unirii 
 
Emisiunea va 
contribui la creşterea 
imaginii ansamblului 

3.000  
3.000  
 
 
 
4.000  
 
 
 
1.000  
1.000  
 

6 IAN   
 
7 IAN   
 
 
 
 
 
 
19 IAN   
21 IAN   
 
 
24 IAN 
 
 
 
 
 
 
30 IAN 



2. 
 
 
 
 

Spectacolul „ STAI CU MINE 
OMULE SA-ŢI CÂNT” 
............................................... 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
............................................... 
Spectacolul „LA HANUL CU 
VESELIE” 
 
............................................... 
Spectacolul  
„De Dragobete se sărut ă 
fetele” 
 

Spectacolul va fi 
prezentat la Segarcea 
cu ocazia Sărbătorii 
„Trifonului”  
Se vor prezenta  6 
spectacole copiilor 
din Filiaşi, Răcari, 
Malu Mare şi 
Cârcea. 
 
Se vor prezenta 4 
spectacole la Hanul 
„Carul din stele”, în 
fiecare zi de vineri a 
lunii februarie, 
Se va prezenta un 
spectacol la Casa 
Armatei din Craiova 

Va cuprinde cântece de joc şi voie 
bună. 
 
 
În cadrul spectacolelor copii vor 
descoperi cele mai frumoase 
ritmuri şi cântece populare 
româneşti. 
 
 
Va cuprinde cântece de joc şi voie 
bună, precum şi cele mai frumoasă 
dansuri populare olteneşti. 
 
 
 
Programul va cuprinde cântece de 
dragoste din lada de zestre a 
neamului românesc. 

Cunoşterea de către 
publicul spectator a 
valorii folclorului 
oltenesc. 
Cunoşterea bogăţiei 
folclorului românesc 
dar şi a ritmurilor din 
alte zone folclorice 
de către elevi. 
Creşterea interesului 
spectatorilor pentru 
cântecele de petrecere 
şi punerea în valoare 
a artiştilor ansambl. 
Cunoşterea de către 
publicul larg a 
cântecelor de 
dragoste. 
 

5.000 
 
 
 
3.000  
 
 
 
 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
 
 
 
1.000 

01 FEBR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 FEBR. 
11 FEBR. 
18 FEBR. 
25 FEBR. 
 
 
 
24 FEBR. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacolul: „DE ZIUA TA” 
 
 
 
............................................. 
Refacerea spectacolului „LA 
HANUL CU VESELIE” 
 
 
................................................. 
Spectacol  „De Ziua 
Basarabiei” 
 
................................................ 
Spectacol cu piesa „Prin ţesa 
bosumflată” 
 

Se va prezenta la 
Sala Teatrului 
„Elena Teodorini” 
din Craiova cu 
ocazia zilei de 1 şi 8 
Martie  
Vor avea loc în 
fiecare zi de vineri a 
lunii martie la Hanul 
„Carul din stele”. 
Va avea loc la 
Teatrul National şi 
va fi oferit 
basarabenilor din 
Craiova şi fraţilor de 
peste Prut. 
Vor fi 3 spectacole 
în Segarcea (2) şi 
Calopăr. 
 

Cuprinde cântece de primăvară şi 
pentru ziua de 8 martie - cântece 
dedicate „mamelor”.  
 
 
 
Cântece de petrecere de ieri şi de 
azi pentru toţi românii. 
 
 
 
Va cuprinde cântece şi dansuri 
populare din Basarabia şi 
Bucovina. 
 
 
Copii vor descoperi cele mai 
frumoase cântece şi ritmuri 
populare puse în valoare de 
dansatorii ansamblului. 

Dragostea şi respectul 
ce-l purtăm celor care 
ne-au dat viaţă. 
 
 
 
Atragerea unui număr 
cât mai mare de 
oamenii către muzica 
populară. 
 
Punerea în valoare  
a potenţialului artistic 
a Ansamblului Maria 
Tanase 
 
Atragerea publicului 
tânăr către folclor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
 
2.000 
 
 
 
 
3.000 
 
 
 

1 MARTIE 
6 MARTIE 
7 MARTIE 
8 MARTIE 
 
 
4 MARTIE 
11 MARTIE 
18 MARTIE 
25 MARTIE 
 
23 MARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiera: „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA”   
 
 
 
................................................. 
Refacerea spectacolului 
„CÂNT ŞI JOC LA 
SĂRBĂTOARE” 
................................................ 
Spectacol cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
 
................................................ 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI”  

 
Premiera va fi 
prezentata la 
inceputul lunii 
aprilie apoi alte 4 
spectacole in 
Craiova, Băileşti, 
Maglavid şi Turceni. 
Va fi prezentat a II-a 
zi de Paşte şi a III-a 
zi de Paşte la 
Işalniţa. 
Va fi prezentată la 4 
şcoli unde s-a 
prezentat deja 
„Prinţesa 
bosumflată” 
Va fi prezentat în 
fiecare zi de vineri la 
Carul din stele. 
 

 
Cuprinde cântece din toate zonele 
folclorice şi  jocuri din Oltenia, 
Moldova şi Ardeal prezentate intr-
o nouă formă artistică. 
 
 
 
Cântece de joc şi voie bună la ceas 
de sărbătoare pentru toţi românii. 
 
 
Cele mai frumoase obiceiuri 
populare de nuntă puse in valoare 
de dansatorii ansamblului. 
 
 
Cuprinde cântece de petrecere şi 
voie bună din lada de zestre a 
neamului românesc. 
 

 
Punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului 
 
 
 
 
 
Creşterea interesului 
publicului pentru 
folclorul românesc. 
 
Atragerea celor mici 
către folclor. 
 
 
 
Punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului. 
 
 

 
3.000 
2.000 
1.500 
2.000 
 
 
 
2.000 
5.000 
 
 
2.000 
 
 
 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
 

 
2 APRILIE 
5 APRILIE 
7 APRILIE 
8 APRILIE 
 
 
11 APRILIE 
12 APRILIE 
 
 
 
 
 
8 APRILIE 
15APRILIE 
22 APRILIE 
29 APRILIE 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacolul „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA” 
................................................ 
Spectacolul „STAI CU MINE 
OMULE SA-ŢI CÂNT” 
 
............................................... 
Spectacol cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
 
............................................... 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 
 
 
 

Va fi prezentat cu 
ocazia zile de 1 Mai 
 
Vor fi prezentate 2 
spectacole la Babiciu 
şi Sprâncenata. 
 
Va fi prezentată în 4 
localitaţi unde s-a 
prezentat deja 
„Prinţesa 
bosumflată” 
 
Vor fi prezentate 2 
spectacole la Filiaşi 
şi Brădeşti. 
 
 

Cuprinde cântece de dragoste şi 
voie bună specifice unei sărbători 
câmpeneşti. 
 
Cuprinde cântece de la suflet 
pentru suflet. 
 
 
Cuprinde obiceiuri populare de 
nuntă puse in valoare de dansatorii 
ansamblului. 
 
 
Melodii şi jocuri populare din 
Oltenia. 
 
 
 

Atragerea tuturor 
categoriilor de 
oameni către folclor. 
 
Punerea în scenă a 
celor mai frumoase 
melodii de suflet. 
 
Atragerea elevilor 
către folclor. 
 
 
 
Punerea în scenă a 
celor mai frumoase 
cântece şi jocuri 
populare olteneşti. 
 

5.000 
 
 
 
3.000 
3.000 
 
 
2.000 
 
 
 
4.000 
3.000 
 
 

1 MAI 
 
 
 
6 MAI 
13 MAI 
 
 
 
 
 
 
18 MAI 
29 MAI 
 
 



6. Spectacol de ”ZIUA 
INTERNA ŢIONAL Ă  A 
COPILULUI” 
................................................ 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
................................................ 
Spectacolul „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA” 
 
 
................................................ 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 
 
 

Va fi prezentat un 
spectacol pe 
esplanada TNC. 
 
Vor fi prezentate  4 
spectacole copiilor 
de la cls I-IV din 
localităţile limitrofe 
Craiovei. 
 
Va fi prezentat 
tuturor iubitorilor de 
folclor din Segarcea; 
Calafat, Băileşti şi 
Maglavid. 
 
Va fi prezentat în 
fiecare zi de vineri la 
Carul din stele. 
 

Melodii dedicat copiilor. 
 
 
 
Spectacolele fac parte din 
programul educaţional: Copii şi 
valorile folclorice ale neamului 
românesc. 
 
 
Cuprinde cântece şi jocuri 
populare din toate zonele 
folclorice ale ţării. 
 
 
 
Cântece de petrecere şi dansuri din 
Oltenia. 
 

Familiarizarea 
copiilor cu folclorul. 
 
 
Atragerea celor mici 
către folclor. 
 
 
 
 
Atragerea publicului 
spectator către 
folclor. 
 
 
 
Punerea în valoare a 
cântecelor de 
petrecere şi a 
artiştilor ansamblului. 

 
 
 
 
2.000 
 
 
 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 

01 IUNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 IUNIE 
16 IUNIE 
24 IUNIE 
29 IUNIE 
 
3 IUNIE 
10 IUNIE 
17 IUNIE 
26 IUNIE 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacolul „STAI CU MINE 
OMULE SA-ŢI CÂNT” 
 
................................................. 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 
 
................................................. 
Spectacolul „DE DRAG ŞI 
DE VOIE BUNĂ” 
................................................ 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
 

Va fi prezentat la  
TV Favorit în cadrul 
emisiunii „Seara 
favorită” 
Vor fi prezentate 2 
spectacole în cadrul 
Festivalului Mamaia 
2011 
 
Festivalul Painii – 
Scornicesti  2011 
 
7 spectacole la 
Vi şina Nouă, Vişina 
Veche, Deveselu, 
Studina 

Programul va conţine cele mai 
frumoase cîntece şi jocuri ale 
artiştilor ansamblului 
 
Cuprinde cântece şi jocuri 
populare din Oltenia. 
 
 
Cuprinde cântece de joc şi voie 
bună prezentate într-un mod aparte 
 
 
În cadrul spectacolelor copiii vor 
descoperii adevăratele comori din 
zestrea folclorică 

Creşterea imaginii 
ansamblului 
 
 
Cuprinde cântece de 
joc şi voie bună 
prezentate intr-un 
mod aparte de artiştii 
ansamblului. 
Punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului 
 
 
Educarea şi 
failiarizarea celor 
mici cu ritmurile 
populare. 
 

 
 
 
 
5.000 
3.000 
 
 
5.000 
 
 
3.500 

6 IULIE 
 
 
 
16 IULIE 
17 IULIE 
 
 
30 IULIE 
 
 
 
 
 
 
AUGUST 



8. CONCEDIU DE ODIHNA 
AFERENT ANULUI 2011 
 

 
 

9. Participarea la FESTIVALUL 
INTERNA ŢIONAL DE LA 
OTOPENI   
.................................................. 
Spectacolul  „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA ” 
 
................................................ 
Spectacolul  „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 
 
 
............................................... 
 
Spectacol cu piesa „Prin ţesa 
bosumflată” 
 

Festivalul de la 
Otopeni la Bucureşti;  
 
 
4 spectacole 
prezentate în Piaţa 
„Mihai Viteazul” în 
fiecare joi. 
 
Spectacole la Carul 
din stele, în fiecare zi 
de  vineri. 
 
 
 
Vor fi prezentate 
4 spectacole la 
gradiniţele din 
Craiova 

În spectacole vor fi prezentate  
cele mai frumoase cantece si jocuri 
populare romanesti ale artiştilor 
Ansamblului „Maria Tănase”. 
 
Repertoriu din toate zonele 
foclorice ale ţării. 
 
 
Cântece de petrecere 
 
 
 
 
 
Ritmuri populare din toate zonele 
folclorice ale ţării. 

Cunoaşterea artiştilor 
ansamblului şi 
valoarea acestora de 
către publicul larg. 
 
Atragerea publicului 
către muzica populară 
 
 
Punerea în valoare a 
potenţialului artistic 
al ansamblului. 
 
 
 
Atragerea copiilor 
către jocurile 
populare 

8.000  
 
 
 
 
 
 
 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
 
2.000 

7  SEPT. 
 
 
 1  SEPT. 
 8  SEPT. 
15  SEPT. 
22  SEPT. 
 
2 SEPT. 
9 SEPT. 
16 SEPT. 
23 SEPT. 

10. Premiera : „FLORI DE 
CÂNTEC OLTENESC” 
 
 
 
 
.................................................. 
Spectacolul „LA HANUL CU 
VESELIE” 
 
 
 
 

Vor avea loc 6 
spectacole în judeţ şi 
în Craiova.  
 
 
 
 
 
 
Vor fi prezentate  
spectacole la Carul 
din stele în fiecare zi 
de vineri 
 
 
 

Premiera aduce în prim plan 
cântece şi jocuri din lada de zestre 
a oltenilor. 
 
 
 
 
 
 
Cântece de joc şi de voie bună, de 
petrecere şi de inimă albastră. 
 
 
 
 
 

Aducerea în faţa 
publicului spectator a 
celor mai frumoase 
cântece pentru  
punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului  
 
 
 
Atragerea publiciului 
către folclor. 
 
 
 
 
 

3.000  
3.000 
2.500 
2.500 
3.000 
3.000 
 
 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
 

3 OCT. 
5 OCT. 
12 OCT. 
14 OCT. 
24 OCT. 
25 OCT 
 
 
7 OCT 
14 OCT 
21 OCT 
28 OCT 
 



Spectacole cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
............................................... 
ZILELE  MUNICIPIULUI 
CRAIOVA 

Spectacole pentru 
copii. 
 
 

Ritmuri populare româneşti. 
 
 
 

Atragerea celor mici 
către folclor. 
 
 

 800 
 
 
 
 

23-26 OCT. 

11. Participarea la FESTIVALUL 
„MARIA T ĂNASE” 
 
................................................. 
 Spectacolul „LA HANUL CU 
VESELIE” 
 
„CA LA NOI, CA LA 
OLTENI” 
 
Dialog muzical între artiştii 
Ansamblurilor „Maria 
Tănase” şi „Plaiurile 
Oltului”  

Vom prezenta 2 
spectacole la Teatrul 
Marin Sorescu din 
Craiova 
 
 
 
 
Se vor prezenta  4 
spectacole la 
Hanul „Carul din 
stele” în fiecare zi 
de vineri a lunii 
noiembrie 
 
Se vor prezenta 
două spectacole la 
Slatina şi Craiova 

Cele mai valoroase cântece şi 
dansuri ale artiştilor ansamblului 
 
 
 
 
 
Programul va cuprinde 
cântece de petrecere de ieri şi 
de azi şi cântece de voie 
bună. 
 
 
 
Programul va cuprinde 
cântece şi jocuri din 
repertoriul valoros al artiştilor 
Ansamblului „Maria Tănase” 

Creşterea imaginii 
ansamblului. 
 
 
 
 
Promovarea 
cântecelor de 
petrece şi 
scoaterea la 
suprafaţă din lada 
de zestre a 
neamului 
românesc a celor 
mai vechi melodii 
ce se cântau în 
hanurile de 
altădată pentru a le 
face cunoscute 
atât tinerilor cât şi 
a celor mai în 
vârstă. 
Cunoaşterea 
valorii artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” de 
către publicul din 
Slatina şi Judeţul 
Olt. 

10.000 
 

11-12 
NOIEMB. 



12. Spectacol extraordinar cu 
ocazia ZILEI NA ŢIONALE 
A ROMÂNIEI 
Spectacol „PE DUNGHI ŢA 
JIULUI”   
 
 Spectacol de sărbători: „AM 
VENIT SĂ COLINDĂM!”  
Spectacol cu ocazia 
SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ  pentru bătrânii de la 
Căminul de Bătrâni din 
Craiova 
Filmări cu ocazia Sărbătorilor 
de Iarnă  
 
Spectacol caritabil „LUMINA 
DE CRĂCIUN”  

Aceste spectacole 
vor fi prezentate 
în municipiul 
Craiova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacolul va fi 
susţinut la Teatrul 
Naţional „Marin 
Sorescu” în 
colaborare cu 
Mitropolia Olteniei. 

Conţine cântece şi dansuri 
populare dar şi obiceiuri şi 
colinde tradiţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacolele vor conţine 
cântece şi dansuri populare 
specifice acestor sărbători 
 
 
Conţine cântece, dansuri populare, 
obiceiuri şi colinde tradiţionale. 

Aprecierea 
marelui public a 
valorii artiştilor 
Ansamblului 
„Maria Tănase” şi 
aducerea bucuriei 
sărbătorilor de 
iarnă în sufletele 
celor de la 
Căminul de 
Bătrâni din 
Craiova 
 
Creşterea imaginii 
Ansamblului 
„Maria Tănase” 
din Craiova 
 
 
Strângerea de fonduri 
pentru ajutorarea 
familiilor nevoiaşe 

6.000 
lei 

DECEM- 
BRIE 2010 

N O T Ă: 
Premiera: „De la Jiu in toata tara”: 5 reprezentaţii 
Premiera: „Flori de cantec romanesc”: 6 reprezentaţii 
Refacere: „Stai cu mine omule sa-ti cant”: 30 spectacole 
Refacere: „La hanul cu veselie”: 40 spectacole 
Participări festivaluri: 3 
Spectacole pentru copii: 24 
Spectacole în folosul comunităţii: 18 
Număr estimat de spectacole a se realiza: 120 
Venituri proprii: 210.000 lei  
 

M A N A G E R, 
CONSTANTIN ENCEANU 

 



ANEXA 1 c PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

L I S T A 
Programelor şi proiectelor culturale minimale proprii 

prevăzute pentru anul 2012 
 
 
 
 
În anul 2012 se vor prezenta două  premiere:       
- „DE LA LUME ADUNATE SI-NAPOI LA LUME DATE”              şi două refaceri: 
- „NEIC Ă, SUFLET DE OLTEAN”                                                  - „DE LA JIU ÎN TOATĂ ŢARA” 
                           - „FLORI DE CÂNTEC ROMÂNESC”                                       

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului/proiectului 
cultural 

Nivelul de 
interes/grupuri 
ţintă 

Descrierea sumară a 
programului/proiectului şi a  
co-organizatorilor 

Rezultate 
aşteptate 

Suma 
estima
tă (lei) 

Perioada de 
desfăşurare 
    2011 

1. 
 
 
 
 
 

Spectacolul „Hai să dăm 
mână cu mână” 
.............................................. 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
............................................... 
Spectacolul „De la Jiu în 
toată ţara” 

Spectacolele se vor 
desfăşura cu ocazia 
Zilei de 24 Ianuarie, 
„Ziua Unirii”, în 
Craiova şi Segarcea 
 
Vor fi prezentate   
spectacole copiilor 
preşcolari din 
Craiova. 
 

Spectacolul cuprinde cântece 
dedicate „Zilei Unirii”, sub 
coordonarea Primăriei Craiova şi 
Primăriei Segarcea. 
 
Spectacolele fac parte din 
programul educaţional „Copii şi 
valorile folclorice ale neamului” 
 

Aducerea la 
cunoştinţa publicului 
spectator a cântecelor 
dedicat Zilei Unirii 
 
Educarea şi  
familiarizarea 
copiilor cu folclorul 
autentic 
Atragerea publicului 
spectator spre 
cântecul popular. 

15.000  
  
 
 
 
  
 
   
 

 IANUARIE   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Spectacolul „ CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 

Spectacolul va fi 
prezentat la Segarcea 

Va cuprinde cântece de joc şi voie 
bună, precum şi cele mai frumoasă 

Cunoşterea de către 
publicul spectator a 

20.000 
 

 FEBRUARIE. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
............................................... 
Spectacolul „Dragobetele 
sărut ă fetele” 
Spectacolul: „DE ZIUA TA” 
 
 
 
................................................. 
 
Spectacol  „De Ziua 
Basarabiei” 
................................................ 
 
Spectacol cu piesa „Prin ţesa 
bosumflată” 
................................................ 
Premiera: „DE LA LUME 
ADUNATE ŞI-NAPOI LA 
LUME DATE”   
 

cu ocazia Sărbătorii 
„Trifonului”  
Se vor prezenta   
spectacole copiilor 
din Podari, Livezi şi 
Vârâţi. 
Se va prezenta un 
spectacol la Teatrul 
Liric din Craiova 
 
Se va prezenta la 
Sala Teatrului 
„Elena Teodorini” 
din Craiova cu 
ocazia zilelor de 1 şi 
8 Martie  
Spectacolul oferit 
fraţilor de peste Prut, 
va avea loc la 
Teatrul Marin 
Sorescu 
 
Vor fi  spectacole în 
Simnic şi Carcea. 
 
 
 
Premiera va fi 
prezentata la sfârşitul 
lunii martie la 
Teatrul Marin 
Sorescu. 
 

dansuri populare olteneşti. 
În cadrul spectacolelor copii vor 
descoperi cele mai frumoase 
ritmuri şi cântece populare 
româneşti. 
Programul va cuprinde cântece de 
dragoste din lada de zestre a 
neamului românesc. 
 
 
Se va prezenta la Sala Teatrului 
„Elena Teodorini” din Craiova cu 
ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie  
 
 
 
 
Spectacolul oferit fraţilor de peste 
Prut, va avea loc la Teatrul Marin 
Sorescu 
 
 
Vor fi prezentate  spectacole la 
Şimnic şi Carcea. 
 
 
 
Va cuprinde cântece vechi 
interpretate intr-un stil aparte de 
către fiecare solist al ansamblului 
dar şi jocuri puse în scenă în 
varianta lor originala. 
 

valorii folclorului 
oltenesc. 
Cunoşterea bogăţiei 
folclorului românesc 
de către copii. 
 
Punerea în valoare  
a cântecelor de 
dragoste. 
 
Punerea în valoare  
a cântecelor dedicate 
femeilor. 
 
Atragerea unui număr 
cât mai mare de 
oamenii către muzica 
populară. 
 
 
 
 
Atragerea publicului 
tânăr către folclor. 
 
Punerea în valoare  
a cântecelor vechi şi 
aducerea la 
cunoştinţa publicului 
spectator demostrând 
cât de valoroasă este 
zestrea neamului 
românesc. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
18.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIE 



4. Se va reface spectacolului 
„FLORI DE CÂNTEC 
ROMÂNESC” 
................................................ 
 
Spectacol cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
................................................ 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 

Se va desfăşura a II-
a şi a III-a zi de 
Paşte la Işalniţa. 
 
 
Va fi prezentată la 
şcolile unde s-a 
prezentat deja 
„Prinţesa 
bosumflată” 
 
 

Va cuprinde cele mai frumoase 
cântece de primăvară, dar şi jocuri 
olteneşti. 
 
Cele mai frumoase obiceiuri 
populare de nuntă puse in valoare 
de dansatorii ansamblului. 
 
 
Cuprinde cântece de petrecere şi 
voie bună din lada de zestre a 
neamului românesc. 

Creşterea interesului 
publicului pentru 
folclorul românesc.  
 
Atragerea celor mici 
către folclor. 
 
 
 
Punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului. 

17.000  APRILIE 
 

5. Spectacolul „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA” 
........................................... 
Spectacol cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
 
 

Vor fi prezentate 3 
spectacole cu ocazia 
zile de 1 Mai 
Vor fi prezentate  
spectacole în 
localităţile limitrofe 
Craiovei. 
 

Cuprinde cântece de joc şi voie 
bună specifice unei sărbători 
câmpeneşti. 
 

Atragerea tuturor 
categoriilor de 
oameni către folclor. 
 

10.000 MAI 

6. Spectacol de ”ZIUA 
INTERNA ŢIONAL Ă  A 
COPILULUI” 
................................................ 
Spectacolele pentru copii 
„Prin ţesa Bosumflată” şi 
„Nunta Prinţesei 
Bosumflate” 
............................................... 
Spectacolul „DE LA LUME 
ADUNATE ŞI-NAPOI LA 
LUME DATE”   
 

Spectacolul se va 
prezenta pe 
esplanada Teatrului 
Marin Sorescu. 
 
Vor fi prezentate  4 
spectacole copiilor 
de la cls I-IV din 
localităţile limitrofe 
Craiovei. 
Spectacolele se vor 
prezenta în 
localităţile la. 
 

Melodii dedicate copiilor. 
 
 
 
 
Spectacolele fac parte din 
programul educaţional: 
„Educaţie prin folclor”. 
 
 
Cuprinde cântece de joc şi voie 
bună prezentate într-un mod aparte 
 

Atragerea celor mici 
către folclor. 
 
 
 
Familiarizarea 
copiilor cu folclorul. 
 
 
 
Punerea în scenă a 
celor mai frumoase 
melodii şi jocuri 
populare. 

20.000 IUNIE 



7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se va reface spectacolul 
„STAI CU MINE OMULE 
SA-ŢI CÂNT” 
............................................... 
 
Spectacolul „DE LA LUME 
ADUNATE ŞI-NAPOI LA 
LUME DATE”   
.................................................. 
Spectacolul  „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA ” 
 

 
Se vor prezenta 
spectacole în judeţ 
cu ocazia  
manifestărilor 
organizate de 
primarii cu diverse 
ocazii. 
 
 
Festivalul Painii – 
Scornicesti  2012 
 

 
 
 
Cuprinde cântece şi jocuri de pe 
întreg cuprinsul ţării, abordând în 
special zona Olteniei. 
 
 
 
 
Cuprinde cântece şi jocuri 
populare din Oltenia. 
 

 
Punerea în valoare a 
artiştilor ansamblului 
şi atragerea tuturor 
categoriilor de 
spectatori către 
muzica populară. 
 
 
 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 

15.000 IULIE 

8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEDIU DE ODIHNA 
AFERENT ANULUI 2012 
 
Participarea la FESTIVALUL 
INTERNA ŢIONAL DE LA 
OTOPENI   
............................................... 
 
Spectacol cu piesa „Prin ţesa 
bosumflată” 
 
.................................................. 
Spectacolul  „DE LA JIU ÎN 
TOATĂ ŢARA ” 
 

 
 
Spectacolele se vor 
prezenta in cadrul 
Festivalului de la 
Otopeni  
 
Vor fi prezentate 
4 spectacole la 
gradiniţele din 
Craiova 
 
4 spectacole 
prezentate în Piaţa 
„Mihai Viteazul” în 
fiecare joi. 
 

 
 
În spectacole vor fi prezentate  
cele mai frumoase cantece si jocuri 
populare romanesti ale artiştilor 
Ansamblului „Maria Tănase”. 
 
În cadrul spectacolelor copiii vor 
descoperi adevăratele comori din 
zestrea folclorică 
 
 
Cuprinde cântece şi jocuri 
populare din Oltenia. 
 
 

. 
 
 Cunoaşterea artiştilor 
ansamblului şi 
valoarea acestora de 
către publicul larg. 
 
Educarea şi 
familiarizarea celor 
mici cu ritmurile 
populare. 
 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 

 
 
25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST 
 
SEPTEMBRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

Premiera : „NEICĂ 
SUFLET DE OLTEAN” 
 
 
............................................. 
Spectacolul „DE LA LUME 
ADUNATE ŞI-NAPOI LA 
LUME DATE”   

Va avea loc în prima 
jumatate a lunii 
octombrie la Teatrul 
Marin Sorescu 
Craiova şi 6 
spectacole în judeţ.  
 
Spectacolele vor fi 
susţinute în localităţi 

Cuprinde cele mai frumoase 
melodii şi jocuri de dragoste puse 
în scenă cu mare atenţie de artiştii 
ansamblului. 
 
 
 
Cântece de petrecere şi dansuri din 
Oltenia. 

Atragerea publicului 
spectator către 
folclor; punerea în 
valoare a artiştilor 
ansamblului 
 
Cuprinde cântece de 
joc şi voie bună 
prezentate intr-un 

30.000 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOMBRIE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
............................................... 
Spectacole cu piesa „Nunta 
prin ţesei bosumflate” 
 
 
............................................... 
ZILELE  MUNICIPIULUI 
CRAIOVA  
 
 
 
 
Spectacolul „STAI CU MINE 
OMULE SA-ŢI CÂNT” 
 
 
................................................. 
Spectacolul „CA LA NOI CA 
LA OLTENI” 
 
 
................................................ 
Participarea la FESTIVALUL 
„IOANA RADU” 
 
 

din judeţ şi din ţară 
 
 
 
Vor fi prezentate 2 
spectacole la Craiova 
 
 
 
Spectacolele vor fi 
prezentate in cadrul 
manifestarilor zilelor 
Craiovei. 
 
 
 
 
Va fi prezentat 
tuturor iubitorilor de 
folclor din Segarcea; 
Calafat, Băileşti şi 
Maglavid. 
 
Va fi prezentat la  
TV Favorit în cadrul 
emisiunii „Seara 
favorită” 
 
Vom prezenta 2 
spectacole la Teatrul 
Marin Sorescu din 
Craiova 
 

 
 
 
 
Cuprinde obiceiuri populare de 
nuntă puse in valoare de dansatorii 
ansamblului. 
 
 
Programul va cuprinde cântece şi 
jocuri din repertoriul valoros al 
artiştilor Ansamblului „Maria 
Tănase” 
 
 
 
 
Cuprinde cântece de joc şi voie 
bună prezentate într-un mod aparte 
 
 
 
 
Programul va conţine cele mai 
frumoase cîntece şi jocuri ale 
artiştilor ansamblului 
 
 
Cele mai valoroase romanţe şi 
cântece de inimă albastră. 
 

mod aparte de artiştii 
ansamblului. 
 
 
Educarea şi 
familiarizarea celor 
mici cu ritmurile 
populare. 
 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 
 
 
 
 
 
Punerea în scenă a 
celor mai frumoase 
cântece şi jocuri 
populare olteneşti. 
 
 
Creşterea imaginii 
ansamblului 
 
 
 
Promovarea 
ansamblului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOIEMBRIE 

12. 
 
 
 
 
 

Spectacol extraordinar cu 
ocazia ZILEI NA ŢIONALE 
A ROMÂNIEI 
.............................................. 
Spectacolul „LA HANUL CU 
VESELIE” 

Spectacolul va fi 
prezentat în 
municipiul Craiova 
 
 
Va fi prezentat la  
TV  în cadrul 

Conţine cântece şi dansuri 
autentice şi patriotice 
 
 
 
Programul va cuprinde cântece de 
petrecere de ieri şi de azi. 

Menţinerea în 
memoria colectivăa 
datelor istorice 
importante pentru 
poporul român.  
Promovarea 
ansamblului. 

25.000 DECEMBRIE 



 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
Spectacol de sărbători: „O 
BRAD FRUMOS” 
................................................. 
Spectacolul „CRACIUN DE 
POVESTE” 
................................................ 
Spectacol caritabil „AM 
PLECAT SA COLINDAM” 
Spectacol oferit bătrânilor de la 
Căminul de Bătrâni din 
Craiova 
 

emisiunii „La 
hanu’lu’Tatu” 
Spectacol susţinut la 
Teatrul Elena 
Teodorini 
 
Spectacol organizat 
de Primaria Craiova 
 
Spectacolul va fi 
susţinut la Teatrul 
Naţional „Marin 
Sorescu” în 
colaborare cu 
Mitropolia Olteniei. 

 
 
Conţine cântece şi dansuri 
populare dar şi obiceiuri şi colinde 
tradiţionale. 
 
 
Spectacolele vor conţine cântece şi 
dansuri populare specifice acestor 
sărbători 
 
 
Conţine cântece tradiţionale 
specifice sărbătorilor de iarnă. 

 
 
Aducerea în sufletul 
oamenilor a spiritului 
sărbătorilor de iarnă. 
 
 
 
Aducerea bucuriei 
sărbătorilor de iarnă 
în sufletele celor de la 
Căminul de Bătrâni 
din Craiova 
 

 
 
 
N O T Ă: 
Premiera: „DE LA LUME ADUNATE SI-NAPOI LA LUME DATE”:    6 reprezentaţii 
Premiera: : „NEIC Ă, SUFLET DE OLTEAN” :    6 reprezentaţii 
Refacere: „DE LA JIU ÎN TOAT Ă ŢARA”:   25   spectacole 
Refacere: „FLORI DE CÂNTEC ROMÂNESC”:  35   spectacole 
Participări festivaluri: 2 
Spectacole pentru copii: 28 
Spectacole în folosul comunităţii: 20 
Număr estimat de spectacole a se realiza: 122 
Venituri proprii: 210.000 lei  
 
 
 

M A N A G E R, 
 

CONSTANTIN ENCEANU 
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A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia 

şi propuneri privind evolu ţia acesteia în sistemul instituţional existent 

 

Folclorul desemnează totalitatea creaţiilor artistice ale unei culturi spirituale 

populare, asociate unei etnii sau unui grup de etnii.  

Folclorul  reprezintă cartea de identitate a neamului.  

Folclorul românesc, fiind deosebit de bogat, constituie una din mândriile 

noastre naţionale. Prin mesajul său, trezeşte în sufletul copilului sentimente de 

adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut. 

Folclorul  reflectă o anumită viziune despre lume, viaţă, exprimă noianul de 

idei, sentimente, convingeri pe care poporul le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a 

luptat în decursul istoriei sale milenare. 

Folclorul  reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii. El oglindeşte, în forme 

multiple şi variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele poporului român, exprimate 

în diverse forme artistice, literare, muzicale, coregrafice, mimice, etc. 

Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" este o instituţie singulară în Oltenia, a 

cărei menire este să promoveze şi să transmită valorile culturii tradiţionale nu numai 

la nivel local, ci şi  la nivel naţional. 

Înfiin ţat în 1992 prin Decizia nr. 14/17.01.1992 a Prefecturii Judeţului Dolj, ca 

succesor direct al marelui ansamblu "Nicolae Bălcescu" din Craiova, Ansamblul 

Folcloric "Maria Tănase" şi-a îndeplinit cu succes rolul de promotor al culturii 

tradiţionale, devenind unul dintre cele mai apreciate ansambluri din România. 

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” din Craiova promovează valorile 

culturale autohtone, încurajează tinerele talente, asigură realizarea si exploatarea 

bunurilor culturale, a spectacolelor folclorice, precum si susţinerea culturii craiovene. 

Activitatea instituţiei se adresează publicului local cu scop de serviciu cultural şi 

educaţional permanent, precum şi unui public potenţial extern (din ţară şi din 

străinătate). 

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” işi desfăşoară activitatea în Craiova, un 

oraş cu vechi tradiţii cultural artisitice, cu oameni iubitori de artă, de folclor, doritori 
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să li se prezinte de fiecare dată lucruri inedite în ceea ce priveşte lada de zestre a 

neamului. 

Alături de celelalte instituţii de cultură din judeţul Dolj (Filarmonica Craiova, 

Teatrul de Operă şi Operetă „Elena Teodorini”, Teatrul de păpuşi „Colibri”, Centrul 

judeţean pentru promovarea şi conservarea culturii tradiţionale), lucrăm pentru 

atragerea tinerei generaţii către valorile spirituale ale zonei şi nu numai. 

Mediul economic propice dezvoltării oraşului ajută la efectuarea de schimburi 

culturale cu instituţii de acelaşi gen din ţară şi străinătate, fapt ce duce la cunoaşterea 

obiceiurilor şi tradiţiilor din zona Olteniei.  

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” din Craiova, funcţionează în prezent în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova conform Hotărârii nr. 

32/09.04.1998 ca instituţie de spectacole, cu deplină autonomie în stabilirea şi 

realizarea producţiilor artistice şi a programelor, în conformitate cu prevederile O.G. 

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

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări de Legea 

353/2007. Finanţarea Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova se realizează 

din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local al municipiului Craiova, 

precum şi din alte surse. 

La ora actuală se pune din ce în ce mai acut problema “rentabilizării” culturii 

indiferent de formele de manifestare ale acesteia. Şi dacă pentru organizaţiile non-

guvernamentale, pentru artiştii independenţi sau pentru micii meşteşugari organizaţi 

sau nu în forme asociative, aceasta este forma definitorie a existenţei lor, în cazul 

majorităţii instituţiilor bugetare care îşi primesc, cel mai adesea, în mod ritmic, 

resursele necesare (prin bugetele aprobate de ordonatorul principal de credite), ideea 

de “rentabilizare” a actului cultural şi-a găsit mai greu adepţi. Trecerea de la 

finanţarea sigură la căutarea unor resurse alternative alocaţiilor bugetare se face 

treptat, sub acţiunea simultană a trei factori principali:  

- publicul, care a devenit din ce în ce mai familiarizat cu ce se întâmplă în 

acest sector (datorită presei, a Internet-ului, a ofertei culturale din ce în ce mai 

diversificate şi mai bine prezentate etc.) şi prin urmare, mai pretenţios; 
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- presiunea factorilor politici şi administrativi de decizie (şi, în fond, a 

comunităţii căreia organizaţiile culturale i se adresează) care au impus ca sumele 

cheltuite pentru a obţine produse şi servicii culturale să fie cât mai mici, cu efecte cât 

mai “vizibile”; 

- apariţia organizaţiilor non-guvernamentale pe piaţa culturală românească, 

determinând creşterea concurenţei şi în acest domeniu. Competiţia pentru atragerea 

de fonduri interne şi, mai ales, internaţionale a devenit din ce în ce mai puternică iar 

un efect pozitiv al acestei stări de fapt a fost lărgirea segmentului cultural al 

societăţii. Iar fără cultură, dezvoltarea unei ţări nu poate avea loc.  

Cântecul nostru popular este un chip frumos, cu multă măiestrie alcătuit din 

prisosul sufletului unui neam la care, oricât de mare ar fi lipsa materială şi durerea, 

îndemnul către o viaţă înaltă şi armonioasă nu-i lipseşte niciodată, deci publicul 

căruia ne adresăm este un public stăpânit de o sensibilitate şi o frumuseţe interioară 

pregătit să primească toate aceste daruri. Tineri sau bătrâni, intelectuali sau oameni 

simpli, trăiesc într-un larg orizont spiritual pe calea căruia întreaga rânduială a lumii 

apare vie, diversă şi îmbogăţită de cântec.  

 În acest context, consider că nu trebuie avută în vedere doar ideea de a scoate 

pe piaţa culturală un nou produs ori serviciu, indiferent de costurile realizării 

acestuia. Devin reale preocupările pentru a găsi răspunsurile la întrebări de tipul: 

“Produsul sau serviciul cultural pe care vreau să-l realizez este aşteptat de publicul–

ţintă?”, “Cum pot fi reduse cheltuielile de realizare?”, “Se pot îmbunătăţi calitatea, 

fiabilitatea precum şi promovarea actului final?”. Răspunzând unor astfel de 

întrebări, vom “rentabiliza” actul cultural, înţelegându-se prin aceasta, folosirea de 

minime resurse materiale, financiare şi umane pentru realizarea 

produsului/serviciului final, cu maxim de efect pozitiv. Cât despre condiţiile pe care 

produsul final trebuie să le îndeplinescă, acestea diferă de la caz la caz, existând 

totuşi trei reguli pe care le socotesc de bază:  

- să fie diversificat – pentru că astăzi consumatorul de cultură, supus unui 

bombardament de informaţii venite din toate mediile, îşi schimbă rapid gusturile şi, 

în consecinţă, produsele şi serviciile culturale se perimează mai repede.  
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- să fie inovator - pentru că spectatorul aşteaptă produse şi servicii perfect 

adaptate noilor sale nevoi manifeste sau latente. Uneori, consumatorul de cultură nici 

nu este conştient de necesitatea unui anume produs cultural decât atunci când se află 

în faţa acestuia, când se simte atras de ceea ce vede sau aude. Este rolul managerului 

cultural de a identifica dorinţele neexprimate ale publicului şi de a ieşi în 

întâmpinarea acestora cu produse culturale de calitate, inovatoare.    

Un rol important în acest sens îl au astăzi efectele vizuale şi auditive 

multimedia şi suporturile electronice folosite în prezentarea produsului sau 

serviciului final obţinut precum şi calitatea actului de promovare publicitară a 

acestuia. Cu cât promovarea este mai “agresivă”, cu atât produsul final este mai 

căutat şi mai apreciat.  

- să fie obţinute cu un preţ rezonabil - pentru că, în general, cultura este 

subvenţionată de stat sau de colectivităţile locale. Chiar şi în cazul proiectelor 

culturale finanţate de organismele internaţionale sau de sponsori, analiza bugetului 

este hotărâtoare. Pentru noi, depăşirea unui anumit buget rezonabil impune 

identificarea unor surse suplimentare de atragere de fondurilor necesare. În acest fel, 

nu ne este deloc indiferent cu ce costuri ne realizăm producţiile, pentru că trebuie să 

fim competitivi pe o piaţă aflată în continuă mişcare. 

 

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia. 

 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” are ca obiect principal de activitate 

susţinerea, dezvoltarea şi promovarea folclorului românesc în ţară şi peste hotare, 

urmărind în acest sens: 

- atragerea unui număr cât mai mare de iubitori ai folclorului; 

- impresarierea tuturor producţiilor artistice proprii; 

 În acest sens iniţiază şi desfaşoară proiecte şi programe culturale, urmărind 

cu consecvenţă: 
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- valorificarea creaţiilor populare specifice zonei folclorice Oltenia; 

-   păstrarea şi cultivarea specificului zonal şi naţional; 

-   elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie folclorică; 

- stimularea perpetuării şi valorificării tradiţiilor şi obiceiurilor în viaţa 

culturală; 

- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor cetăţenilor, 

de petrecere a timpului liber, valorificând obiceiurile tradiţionale; 

         - antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere şi întreţinere a tradiţiilor; 

         - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional şi internaţional, cu 

instituţii şi organisme de specialitate; 

- susţinerea pentru micul spectator (preşcolar şi şcolar) a unor spectacole 

folclorice cu tentă umoristică, încercând să-i pună în temă pe aceştia atât cu tradiţiile 

româneşti cât şi cu dansul folcloric din diverse zone şi care pot constitui o bază 

extrem de preţioasă pentru educaţie la vârsta lor. 

Prin spectacolele noastre încercăm să aducem lumină în suflet, să dăm aripi 

imaginaţiei şi entuziasmului şi acestea să rămână ca momente de neuitat în viaţa 

fiecărui spectator, indiferent de vârstă. 

 

C. Analiza organizării/sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri 

de restructurare şi/sau reorganizare. 

 

Resursele umane reprezintă zona sensibilă a oricărei instituţii de cultură şi în 

mod special al unui ansamblu folcloric, unde talentul nativ primează. Tot ce sper eu, 

spunând aceste lucruri, este să încerc să-i conving pe oameni că a fi folclorist, 

înseamnă a asculta, a culege, a reda şi a ajunge la sufletul spectatorului, talent pe care 

îl înveţi în mulţi ani. Greu aş putea asimila pe cineva acestui domeniu înainte de 5-7 

ani de studiu exclusiv în zona folclorică. Ceea ce fac iubitorii de cultură în general şi 

iubitorii de folclor în special, este o meserie şi un har. Spectacolul folcloric este ceea 

ce se „arată” publicului, având dincolo de scenă o muncă ce foarte puţini o bănuiesc.  
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Resursa umană este singura depozitară a talentului nativ, este cel mai 

important principiu al dezvoltării şi anume inovarea, fără de care competitivitatea 

actuală este de neconceput. Mai mult, ea se transformă  în principalul vector al unei 

instituţii, pe măsură ce independenţa de mişcare a acesteia a devenit deja o obligaţie. 

Relevanţa sa creşte exponenţial în cadrul unei instituţii de folclor unde motorul 

afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual, unde deschiderea unor noi  căi 

de afirmare şi ambiţia personală duc la creşterea performanţei şi respectabilităţii 

fiecărui artist. Obiectivul major al unităţii noastre fiind excelenţa în educaţie, 

formare şi culegerea frumosului, principalul factor ce poate asigura atingerea lui este 

resursa umană. Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces 

necesar, complex, continuu şi de mare responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi 

de selecţie de personal nou şi de formare şi perfecţionare a celui existent. Desigur, el 

trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socio-economici 

şi instituţionali, materiali şi umani.  

Unul din obiectivele principale ca manager în viitorii trei ani va fi atragerea şi 

menţinerea în colectiv a unor artişti de valoare, angajaţi sau colaboratori din rândul 

artiştilor consacraţi. 

Analizând ştatul de funcţii al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, consider 

că funcţionarea se va asigura în continuare de către personalul de conducere, 

personalul de specialitate artistică şi personalul auxiliar, organizat pe secţii. 

Totalul posturilor în cadrul instituţiei este de 82 cu posibilitate de mărire în 

viitorii ani, mai ales la secţia muzicală prin atragerea unor instrumentişti violonişti de 

renume, întrucât acest compartiment este deficitar. Structura ştatului de funcţii se 

prezintă astfel : funcţii de conducere:  5 posturi : manager, contabil şef, şef secţie 

orchestră, şef secţie dansuri, şef formaţie muncitori; personalul de specialitate 

artistică include 63 posturi, din care: orchestra - 19 posturi, solişti vocali - 10, 

dansatori – 34; personal administrativ 14 posturi: administrare, corp deservire – 3 

posturi, sector sonorizare – 4 posturi, financiar contabilitate, personal, organizare 

spectacole – 7 posturi. 



 9

În prezent, sunt vacante 12 posturi, toate la personalul artistic, din care 9 

posturi de dansatori pe studii superioare, care doresc să fie ocupate de dansatori ai 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, care vor primi derogări de studii de la 

Ministerul Culturii si Cultelor, ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul acestei 

instituţii. 

 Personalul artistic şi administrativ al instituţiei îşi va desfăşura activitatea în 

continuare pe baza : 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de către Consiliul Local 

Craiova; 

- Regulamentului intern aprobat de Consiliul Administrativ al instituţiei. 

-  Proiectului de programe pe anul 2010-2011 

-  Proiectului de management, care va sta la baza întocmirii planului anual de 

activităţi. 

În vederea ocupării posturilor vacante, voi urmări să soluţionez următoarele 

aspecte: 

- identificarea calificărilor sau a aptitudinilor şi alegerea candidaţilor care 

corespund cel mai bine cerinţelor posturilor vacante; 

- identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate 

metode, surse sau medii de recrutare; 

- respectarea legislaţiei în domeniu – Codul Muncii, legea 8/1996 privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe, legea 353/2007 privind instituţiile de 

spectacole şi concerte -  referitor la oportunităţi egale de angajare şi corectarea 

practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre. 

Soluţionarea favorabilă a acestor probleme înseamnă succesul întregului proces 

de recrutare a personalului, proces foarte important în manegementul resurselor 

umane, având în vedere efectele unor posibile greşeli sau erori de angajare. 

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante şi pentru 

promovarea în grade sau trepte superioare se va face conform legii şi ţinând cont de 

activitatea fiecărui salariat în parte. 
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Strategia de evaluare a performanţelor interpretative a angajaţilor este un 

proces complex care trebuie înţeles în cel puţin două perspective majore: 

- ca proces de motivare şi dezvoltare a angajaţilor; 

- ca o reflectare a culturii organizaţionale. 

Activitatea de evaluare a performanţelor urmăreşte să răspundă la patru 

întrebări distincte, formulate în tabelul următor: 

Întrebare 
Etapa corespunzătoare din cadrul  

procesului de evaluare a performanţelor 

1. Ce trebuie evaluat (care sunt 

rezultatele şi comportamentele 

angajatului ce trebuie observate şi 

apreciate) 

Realizarea descrierii posturilor, stabilirea 

standardelor de performanţă pentru fiecare post. 

2. Cine trebuie să realizeze evaluarea? Desemnarea persoanei care va efectua evaluările 

3. Ce modalităţi de evaluare se folosesc? Alegerea metodei de evaluare a performanţei 

4. Cum este comunicat rezultatul 

evaluării? 
Susţinerea interviului de evaluare 

Evaluarea începe, de obicei, cu stabilirea, pe baza descrierii posturilor, a 

standardelor de performanţă pentru fiecare angajat şi post. Evaluarea trebuie să aibă 

în vedere acele atribute (ale postului şi ale angajatului) care determină îndeplinirea 

obiectivelor postului. 

Reuşita evaluării depinde, mai ales, de modul în care au fost formulate 

standardele de performanţă. Dacă acestea nu sunt clar precizate, aprecierea 

superiorului nu poate fi decât o simplă estimare subiectivă a realizărilor unui angajat. 

În consecinţă, este foarte important ca în managementul resurselor umane, toţi 

angajaţii să înţeleagă sensul evaluării performanţelor, şi anume faptul că este o 

activitate cu o finalitate pozitivă şi constructivă. 

Gradul de implicare a tuturor salariaţilor în desfăşurarea activităţii artistice şi 

administrative a instituţiei, preocuparea pentru autoperfecţionare vor fi apreciate la 

adevărata lor valoare. 
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Ca instituţie de spectacole suntem o unitate prestatoare de servicii culturale şi 

ne dorim o creştere substanţială a încasărilor rezultate din activitatea artistică a 

Ansamblului. 

 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei şi previzionarea evoluţiei 

economico-financiare a acesteia pe următorii 3 ani. 

 

Analiza economico-financiară poate avea ca obiect nu numai o activitate 

economică, ci şi una tehnică, socială, administrativă, culturală, financiară, 

concurenţială, aspecte care sunt în directă legătură cu rezultatele finale obţinute de  

unitate şi care pot explica şi completa concluziile rezultate în urma analizei.  

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, 

procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în 

vederea:  

- formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico - 

financiară a unei unităţi; 

- identificării factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat acea situaţie 

economică a unităţii; 

- identificării rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii acesteia, din punct 

de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.  

Analiza economico - financiară se realizează în sensul invers evoluţiei reale a 

fenomenului cercetat şi anume de la rezultatele activităţii economice către elemente 

şi factori. În funcţie de raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi 

momentul desfăşurării fenomenului se distinge analiza realizării obiectivelor.  

Aceasta analiză furnizează informaţii privind gradul de realizare a obiectivelor 

programate. Analiza previzională sau prospectivă presupune determinarea evoluţiei 

viitoare a unui fenomen  pe baza cercetării factorilor de influenţă a acţiunii lor în 

perspectivă. Prin această metodă se stabilesc obiectivele ce trebuie realizate în 

perioada viitoare. 
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Din punct de vedere al determinării cantitative sau al caracteristicilor calitative 

ale fenomenelor se poate evidenţia: analiza calitativă prin care se abordează sistemic 

desfăşurarea fenomenelor. Rolul acestei analize este de a elabora modele în care sunt 

cuprinse elementele esenţiale ale fenomenului cercetat.  

Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenelor prin determinări 

cantitative: suprafaţă, volum, număr, durată, etc. După nivelul la care se aplică 

analiza economico - financiară, aceasta studiază comportamentul individual sau cel al 

unităţilor şi rezultatelor obţinute, relevă factorii care determină orientarea în 

investirea capitalurilor, în utilizarea resurselor şi a rezultatelor obţinute, analiza având  

ca scop să evidenţieze poziţia unităţii pe piaţă şi capacitatea concurenţială a acesteia. 

Analiza studiază starea economică a unei unităţi şi are drept scop evidenţierea 

conjuncturii interne a factorilor demografici, de cultură, probleme sociale, nivel de 

dezvoltare, rezultatele acesteia fiind necesare în luarea unor decizii privind activitatea 

curentă a unităţii. 

După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul: analiza pe termen 

scurt operează cu date ce nu depăşesc 1 an şi servesc managementului unităţii  

pentru conducerea operativă a activităţii; analiza pe termen lung operează cu date 

pe mai mulţi ani, folosind modele de tip statistic, rezultatele acestea putând 

determina decizii, în aşa fel încât anumite fenomene ce au dezavantajat unitatea să 

nu se mai repete. 

Finanţarea Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” se realizează din venituri 

proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local, precum şi din alte surse (donaţii şi 

sponsorizări).  

Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole se 

realizează astfel: 

- cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în 

contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul 

local; 
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- cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul 

minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul local, 

precum şi din alte surse; 

- cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul local, 

precum şi din venituri proprii; 

- cheltuielile necesare cu întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei 

materiale se acoperă din subvenţii de la bugetul local, venituri proprii şi din alte 

surse. 

Corelând programul de activitate al Ansamblului cu nivelul fondurilor de 

finanţare (indiferent de sursă), unitatea şi-a propus un program ce va presupune 

cheltuieli în funcţie de bugetul construit pe program (anexa 2). 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice 

locale pot susţine, material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor 

programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate, ale instituţiilor 

de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora. Instituţiile de 

spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite 

sub formă de servicii, donaţii şi sponsorizări. Liberalităţile de orice fel pot fi 

acceptate numai dacă sunt grevate de condiţii sau sarcini care ar afecta autonomia 

culturală a instituţiei. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, cheltuielile aferente programelor 

Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” vor fi cele strict necesare, iar sursele de 

finanţare, pe lângă Primăria Craiova şi Consiliul Local Craiova, vor fi cât mai 

numeroase. 

Orice fonduri pe care putem să le atragem vor ajuta la realizarea programelor 

culturale şi la mărirea bazei materiale a instituţiei.  
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E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice a instituţiei conform sarcinilor şi obiectivelor managementului  

concurenţei în domeniul ofertei culturale. 

  

Cunoscând importanţa folclorului şi iubind mult muzica şi dansul popular, am 

considerat ca o datorie de suflet pentru mine transmiterea fondului de valori al 

creaţiei populare, ştiut fiind faptul că un popor care nu păstrează şi nu îşi cultivă 

tradiţiile, îşi va pierde identitatea. Cunoaşterea, valorificarea şi transmiterea 

folclorului local şi nu numai va fi unul din obiectivele activităţii mele. 

Programul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi proiectele culturale pentru 

anul 2010 pot fi sintetizate după cum urmează: 

două  premiere:  - „STAI CU MINE OMULE, S Ă-ŢI CÂNT!                                          

                -   „LA HANUL CU VESELIE    ” 

şi două refaceri: - „TÂRGUL DIN B ĂNIE” 

           - „PE DUNGHIŢA JIULUI”  

Pe lângă aceste spectacole îmi propun o serie de proiecte culturale, parteneriate 

şi alte activităţi prin care să promovez activitatea instituţiei din punct de vedere al 

eficienţei şi eficacităţii. 

Pentru perioada 2010-2012, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” va avea 

următoarele obiective: 

- Dezvoltarea programului „Educa ţie prin folclor”,  ce se va realiza prin 

prezentarea pieselor folclorice „Prinţesa bosumflată” şi „Nunta prinţesei bosumflate”. 

Se ştie că muzica este mai productivă decât alte ştiinţe şi arte în declanşarea stărilor 

afective, a sentimentelor care îl fac pe copil să vibreze în faţa unor manifestări 

morale. Are valenţe cognitive, raţionale, voliţionale şi conţine esenţe virtuale 

nelimitate în modelarea şi tonificarea fiinţei umane. 

 Frumuseţea folclorului trebuie simţită şi preţuită de copii de la o vârstă cât mai 

fragedă. Cele două piese folclorice mai sus amintite se adresează atât copiilor 

preşcolari cât şi celor din ciclul primar, menţinându-le treaz interesul pentru cântecul 

popular şi pentru dansurile din diferite regiuni ale ţării. 
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- Participarea la cât mai multe festivaluri naţionale. Pentru anul 2010 avem 

invitaţii pentru a participa la Festivalul Pâinii ce va avea loc la Scorniceşti, judeţul 

Olt, în luna iulie, la Festivalul Callatis ce se va desfăşura la Mangalia în luna august, 

dar şi la festivaluri internaţionale precum Festivalul de la Otopeni programat pentru 

luna septembrie şi, nu în ultimul rând, Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur” de la 

Braşov. Prin prezenţa virtuoşilor interpreţi ai Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” 

urmărim: 

 - să readucem în atenţia publicului cântecele şi jocurile olteneşti precum şi 

atmosfera de altădată a târgurilor săptămânale;  

-  punerea în evidenţă a personalităţii artistice a membrilor Ansamblului; 

  -  cunoaşterea bogăţiei folclorului românesc, dar şi a ritmurilor folclorice din 

alte ţări. 

- Prezenţa la cât mai multe festivaluri în străinătate este o modalitate foarte 

eficientă de a îmbunătăţi imaginea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi implicit, 

de a promova folclorul autentic românesc, care, din punctul meu de vedere, este cel 

mai valoros, cel mai frumos, cel ce cucereşte orice ascultător din orice colţ al lumii şi 

spun acest lucru având în vedere turneele la care am participat cu întreg personalul 

artistic al Ansamblului.  

Prin spectacolele noastre ne dorim să redăm importanţa cuvenită spectacolului 

folcloric deoarece un spectacol rămâne un spectacol; aşa cum se montează un 

spectacol shakespearian, se interpretează Mozart sau Beethoven, tot aşa se montează 

şi spectacolul folcloric, care înseamnă alt tip de creaţie, alt tip de interpret. În 

contextul actual când globalizarea îşi pune amprenta pe cultura fiecărui popor, 

trebuie să oferim oamenilor posibilitatea de a alege folclorul autentic în detrimentul 

kitch-ulului care invadează piaţa. 

- Am în vedere, de asemenea, dialoguri muzicale şi parteneriate culturale  

cu alte ansambluri profesioniste din ţară, obiectivul meu fiind aducerea în faţa 

publicului spectator a celor mai frumoase cântece şi dansuri din zone etnofolclorice 

diferite. 
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Poporul român şi-a păstrat folclorul în formă originală, cu obiceiurile, datinile, 

cântecele şi dansurile care l-au însoţit de la naştere până la moarte, toate acestea 

constituindu-se într-un patrimoniu naţional pe care profesioniştii din folclor au 

obligaţia să-l păstreze viu în atenţia publicului.    

- Realizarea unor spectacole în folosul comunităţii în parteneriat cu Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Primăria Municipiului Craiova pentru omagierea 

unor date de importanţă naţională, ca de exemplu:   

o de ziua Unirii – spectacolul „Hai să dăm mână cu mână” , 

o de Dragobete – spectacolul ” Dragobetele sărut ă fetele”,  

o pentru 8 Martie - spectacolul ”Azi e ziua mamei mele”,  

o de ziua Basarabiei – spectacolul ” Să dăm mâna peste Prut”,  

o Sărbătorile Pascale, - „Hai cu toţi la hora mare” 

o Concert extraordinar de 1 Iunie „Ziua internaţională a 

copilului ”, 

o 1 Decembrie – ziua naţională a României - spectacolul cu titlul 

„Pe dunghiţa Jiului”,  

o spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru bătrânii din 

Căminul de bătrâni din Craiova – „Am venit să colindăm”, 

o magia sărbătorilor de iarnă aduce pentru comunitatea locală 

spectacolul „Lumina lui Cr ăciun”.  

obiectivul nostru fiind obţinerea aprecierii marelui public, valorificarea 

artiştilor Ansamblului, promovarea cântecelor de petrecere şi menţinerea în memoria 

colectivă a datelor istorice importante pentru neamul românesc. 

Datinile şi tradiţiile sunt păstrate şi respectate de mii de ani, deoarece sunt 

parte integrantă a identităţii poporului român. Dansurile populare româneşti ocupă un 

loc aparte în folclorul nostru, diversitatea lor fiind dată de multitudinea laitmotivelor. 

Impresionant este faptul că, în Oltenia, jocul popular a fost şi a rămas o întrecere 

acerbă între satele şi comunele acestei zone. Firea mândră a olteanului se reflectă şi 

în folclor, unde, dacă în cântece mai găsim asemănări, dansurile sunt foarte diferite 

de la localitate la localitate, tocmai pentru a se evidenţia şi a-şi expune jocul cu 
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mândria comunităţii din care provin: Alunelul, Galaonul, Rustemul, Brâuleţul, 

Trandafirul. 

 În plus, fiecare dans este legat de o anumită perioadă din an sau chiar de o zi 

cu însemnătate aparte în calendarul creştin ortodox. Participarea dansatorilor 

profesionişti ai Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” la cât mai multe emisiuni 

televizate de gen: „O dată în viaţă”, „Tezaur folcloric”, „O seară favorită”, urmăreşte 

prezentarea jocurilor populare olteneşti din mediul rural, culese de la nunţi, botezuri, 

sărbători de peste an.  

Pentru a contribui la formarea unor consumatori de folclor, educaţia muzicală 

trebuie începută cât mai timpuriu. Copiii de vârstă preşcolară sunt cei mai receptivi, 

de aceea sensibilizarea lor cu folclorul autentic este cea mai eficientă formă de 

educaţie. Pe lângă programul educaţional care se află deja în desfăşurare, propun 

diversificarea ofertei noastre cu activităţi special concepute pentru dezvoltarea 

culturală a preşcolarilor. 

Mediatizarea şi organizarea unor „zile deschise” în cadrul grădiniţelor şi a 

şcolilor unde copiii vor face cunoştinţă cu zonele folclorice, diferite costume 

populare şi instrumente folclorice este un alt obiectiv pe care năzuiesc să-l ating în 

cursul mandatului meu de manager. 

Promovarea excelenţei, experimentului şi inovaţiei    

Oricât de cinică ar părea ideea de rentabilizare a unor produse folclorice, în 

condiţiile economiei de piaţă, acest proces devine inerent. În orice ţară dezvoltată din 

lume, fondurile pentru instituţiile de cultură sunt alocate şi pe baza unor proiecte de 

finanţare culturale. 

În acest sens, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” va depune la Institutul 

Cultural Român în cadrul Programului ”Cantemir” 2010-2012, secţiunea festival, un 

proiect care va contribui la schimbul de experienţă transfrontalieră. 

Pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine 

am următoarele obiective: 

- formarea şi menţinerea unui colectiv artistic de valoare ridicată, capabil să 

asigure pretenţiile publicului spectator la cele mai înalte cote de exigenţă; 
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- stimularea unor absolvenţi de valoare de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” 

din Craiova, dar şi de la alte licee din întreaga ţară, de la şcolile populare de artă, sau 

de la Facultăţile de Muzică pentru a se prezenta la concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

- munca în echipă atât în interiorul cât şi în exteriorul secţiilor pentru obţinerea 

de performanţe; 

- pregătirea şi instruirea periodică a personalului; schimburi de experienţă; 

- promovarea autocontrolului şi disciplinei;  

- organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

- perfecţionarea continuă atât a personalului cât şi a conducerii prin 

participarea la cursuri de pregătire şi formare (cursuri de pregătire în utilizarea 

calculatorului, cursuri de comunicare, management); 

- aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea 

mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale instituţiei; 

- atragerea de resurse financiare şi resurse umane cât şi utilizarea eficientă a 

acestora; 

- sprijinirea preocupărilor pentru îmbunătaţirea condiţiilor de studiu individual 

intens la fiecare secţie, promovarea excelenţei în interpretare, prin punerea în valoare 

a potenţialului fiecărui artist (dansator, instrumentist sau solist vocal) al Ansamblului; 

- colaborarea Ansamblului cu autorităţile locale, cu celelalte instituţii de 

cultură, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

  

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea 
resurselor financiare necesar de alocat de către autoritate 

 

O abordare  corectă în previzionarea evoluţiei economico-financiară a 

instituţiei trebuie concentrată pe conceptul de patrimoniu. Determinarea, structura şi 

cunoaşterea patrimoniului se realizează cu ajutorul managementului contabil, 

management ce trebuie să ofere informaţii despre ansamblul bunurilor (corporale şi 

necorporale), al drepturilor şi obligaţiilor ce caracterizează situaţia unei entităţi 

patrimoniale la un moment dat. 
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Din punct de vedere economic, o analiză corectă prezintă capitalurile 

titularului de patrimoniu. Capitalurile sunt reprezentate atât sub aspectul originii lor, 

respectiv resursele, cât şi al modului de utilizare. Acest mod de interpretare 

generează ecuaţia bilanţieră de tip economic:  

Utiliz ări = Resurse 

Pe plan procedural, forma cea mai simplă de regăsire a ecuaţiei bilanţiere este: 

Active = Pasive 

Analiza economico-financiară permite să se răspundă la întrebări ca: „De unde 

vin fondurile necesare finanţării unităţii sau, altfel spus, de cine este ea finanţată?”; 

„Care sunt necesităţile unităţii sau, altfel spus, care a fost utilizarea dată resurselor de 

care aceasta dispune?”. 

Potrivit concepţiei patrimoniale privind unitatea, aceasta apare ca o entitate 

juridico-economică ce posedă un patrimoniu inventariat în activul bilanţier (bunuri şi 

creanţe), datorii şi capitaluri proprii. 

Dacă analiza financiară pe baza bilanţului patrimonial poate fi considerată ca 

având un caracter static, care nu permite evidenţierea legăturilor semnificative dintre 

resurse şi nevoi, concepţia funcţională a bilanţului răspunde exigenţelor unei analize 

dinamice, deoarece se bazează pe ipoteza continuităţii activităţii. 

Analiza bilanţului funcţional îşi propune să investigheze nevoile unităţii şi 

modul de finanţare al acesteia, pentru realizarea unui program sau pentru 

previzionarea resurselor necesare derulării în condiţii f ără risc a activităţii. La 

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase“, evoluţia veniturilor (anexa 3) va fi corelată cu 

asigurarea cheltuielilor în vederea acoperirii devizelor de cheltuieli pentru derularea  

normala  a programelor de spectacole în perioada 2010-2012, având ca an de 

referinţă anul 2009. Previzionarea evoluţiei veniturilor este strâns legată, în acelaşi 

timp, de  o fundamentare  minuţioasă a  subvenţiilor aprobate de ordonatorul 

principal de credite, asigurându-se, în acest fel, realizarea actului artistic în contextul 

evoluţiei socio-culturale pe plan local şi naţional. Previzionarea veniturilor şi 

cheltuielilor nu se poate să nu o “legăm“ de necesitatea imperioasă ca unitatea 

noastră să obţină după 18 ani de la înfiinţare, un sediu şi un autocar pentru deplasări 
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în judeţ şi în ţară, pentru a face cunoscut frumosul cânt şi dans oltenesc. Atragerea de 

surse de venituri alternative (sponzorizări, turnee, proiecte cu finanţare mixtă), sunt 

surse ce cred că pot duce la eficientizarea financiară a unităţii şi implicit la un 

management cultural centrat pe profit. Ca manager, îmi propun să păstrez şi să 

depăşesc reputaţia câştigată, să pun în valoare patrimoniul tradiţiei folclorice şi să 

promovez, alături de alte instituţii, cultura craioveană în plan naţional şi internaţional 

şi, nu în ultimul rând, să promovez tinerele talente, căci fără a te folosi de resursa 

umană nu poţi să faci dintr-o unitate una din cele mai bune instituţii de cultură. 

Muzica, în general, şi cea folclorică, în special, este un fenomen care se diversifică 

rapid, iar sarcina pe care  cred că o am este redarea formelor prin care se exprimă şi 

se creează astăzi folclorul, pentru că folclorul respectă dincolo de variantele locale, 

nişte legi care sunt universale ca şi legile limbajului.  

În final, nu pot să nu consemnez gândurile unui mare compozitor, George 

Enescu  - “folclorul nostru ….nu  numai că este sublim, dar te face să înţelegi 

totul. E mai savant decât toată muzica aşa-zis savantă. E mai melodic decât 

orice melodie, dar asta fără să vrea. E duios, ironic, trist, vesel şi grav“.  

 

G. Anexe 

Anexa 1. Lista cu propunerile Programelor şi Proiectelor Culturale Minimale 

Proprii prevăzute pentru anul 2010, care se vor materializa în funcţie de alocaţiile 

bugetare. 

Anexa 2.  Cheltuieli aferente programelor Ansamblului Folcloric „Maria 

Tănase”. 

Anexa 3.  Evoluţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază. 

 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                   DAN IULIUS MAGLA 
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                                                                                             ANEXA nr. 2 LA PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 
 

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR  
ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA T ĂNASE” 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Programe/ 
Surse de finanţare 

Categorii de 
investiţii în 
proiecte 

Nr. de 
proiecte 
în anul 
2010 

Investiţie în 
proiecte în 
anul 2010 

Nr. de 
proiecte 
în anul 
2011 

Investiţie în 
proiecte în 
anul 2011 

Nr. de 
proiecte 
în anul 
2012 

Investiţie în 
proiecte în 
anul 2012 

Total investiţie în programe 

2010 2011 2012 

1. a.Premieră 
b. Premieră 
c. Refacere 
d. Refacere 
e. Spect. în folosul 
comunităţii şi 
festivaluri 
f. Spectacole pentru 
copii 

(Mici) 5.000 lei 
(Mici) 5.000 lei 
(Mici) 2.000 lei 
(Mici) 1.500 lei 
(Mici) 100 lei 
 
 
(Mici) 150 lei 

6 
6 
30 
40 
20 
 
 

20 

30.000 lei 
30.000 lei 
60.000 lei 
60.000 lei 
2.000 lei 

 
 

3.000 lei 

7 
8 
35 
40 
20 
 
 

20 

35.000 lei 
40.000 lei 
70.000 lei 
60.000 lei 
2.000 lei 

 
 

3.000 lei 

8 
9 
37 
41 
25 
 
 

20 

40.000 lei 
45.000 lei 
74.000 lei 
61.500 lei 
2.500 lei 

 
 

3.000 lei 

185.000 
lei 

210.000 
lei 

226.000 
lei 

2. TOTAL din care : - 122 185.000 lei 130 210.000lei 140 226.000 lei - - - 
3. Surse atrase - - 145.000 lei  165.000 lei  176.000 lei - - - 
4.  Bugetul instituţiei 

(local) 
  40.000 lei  45.000 lei  50.000 lei - - - 

 



ANEXA nr. 3 LA PROIECTUL DE MANAGEMET 
 
 

EVOLUŢIA VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN  
ACTIVITATEA DE BAZĂ 

 
 

Perioada Nr. de proiecte proprii 
(spectacole) 

Nr. de 
beneficiari 
Spectatori 

Nr. de bilete Venituri propuse 
Mii lei 

Anul de referinţă 
2009 

117 40.950 3.217 200 

2010 122 52.250 4,850 200 
2011 130 54.100 5.900 220 
2012 140 58.000 6.100 230 
Total    850 

 


