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A.ANALIZA SOCIO-CULTURALĂ A MEDIULUI  ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA INSTITUŢIA ŞI PROPUNERI PRIVIND EVOLUŢIA 

ACESTEIA ÎN SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT 

 

A.1. COLABORAREA CU INSTITUŢII/ORGANIZAŢII CARE SE 

ADRESEAZĂ ACELEIAŞI COMUNITĂŢI 

 

Anul 2019 a reprezentat pentru Centrul Cultural Jean Bart Tulceacontinuarea colaborărilor 

cu alte instituții care se adresează comunității tulcene, urmărind mai multe direcții. 

Astfel, CCJBT a continuat colaborarea cu alte instituții de artele spectacolului: 

- Teatrul "Guliver" Galați (schimburi de spectacole) 

- Teatrul de Operă și Balet ”Oleg Danovshi” Constanța (schimburi de spectacole-

ochestră); 

- Teatrul de Stat Constanța; 

- Teatrul ”Ariel” Râmnicu Vâlcea(schimburi de spectacole); 

- Teatrul ”Alexandru Davila” Pitești; 

- Teatrul ”Tudor Vianu” Giurgiu; 

- Teatrul ”Elvira Godeanu” Târgu Jiu. 

De asemenea, în perioada de raportare se poate remarca o intensă colaborare cu instituții 

din domeniul educațional – atât instituții de profil, cât și instituții de învățământ pre-universitar și 

universitar (parteneriate cu școli gimnaziale, licee, facultăți). Astfel, s-au menținut  Contractele 

de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în cadrul Programului EduCULT 

pentru continuarea proiectului "Artele scenice - vehicule societale contemporane în educație", în 

vederea dezvoltării activităților culturale și educaționale:   

 Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea 

 Liceul Pedagogic 

 Colegiul Economic "Delta Dunării" 

 Liceul Teoretic "Grigore Moisil" 

 Colegiul Național Dobrogean "Spiru Haret" 

 Colegiul Tehnic "Henri Coandă " 
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 Colegiul "Brad Segal" 

 Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Ioan Casian" 

 Colegiul Agricol "Nicolae Cornățeanu" 

 Școala Generală nr. 8 "Constantin Găvenea" 

 Școala Generală nr 10 "Al. Ciucurencu" 

 Școala cu clasele I - VIII nr. 11 

 Școala "I.L.Caragiale" 

 Grădinițele din Muncipiul Tulcea 

 Universitatea ”Ovidius” Constanța  

Parteneriatele realizate cu alte instituții sau organizații au inclus fie acțiuni punctuale, în 

cadrul unor proiecte culturale, fie organizarea unor evenimente comune. Parteneriatele încheiate 

cu instituțiile culturale de tipul teatrelor, bibliotecilor sau muzeelor au urmărit promovarea 

bilaterală a activității specifice instituțiilor respective și adaptarea la nevoile comunității 

beneficiare : 

 Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea 

 Palatul Copiilor Tulcea 

 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea 

 Direcția Județeană pentru Tineret și Sport (susținere logistică bilaterală a diferitelor 

evenimente). 

În concluzie putem afirma că parteneriatele încheiate de CCJBT cu alți actori culturali și 

educaționali, precum și cu diferite organizații consumatoare de cultură confirmă capacitatea 

instituției  de a valorifica spectacolele de teatru și de folclor ca vectori de coeziune și de 

dezvoltare urbană și, în consecință, de a se poziționa în percepția locală ca unul din locurile 

importante de socializare și culturalizare. 

 În consecință, mediul extern al colaborărilor CCJBT este unul foarte bine proporționat cu 

misiunea și obiectivele de funcționare ale instituției noastre în anul 2019, parteneriate care 

reprezintă garanția unei colaborări foarte active și pe viitor. 

 

A.2. PARTICIPAREA INSTITUŢIEI ÎN/LA PROGRAME/PROIECTE 

EUROPENE/INTERNAŢIONALE 

Nu este cazul. 
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A.3. CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢIILOR INSTITUŢIEI ÎN/DE CĂTRE 

COMUNITATEA BENEFICIARĂA ACESTORA 

 

 Realizarea identității vizuale printr-un proces de branding, necesar comunicării publice a 

activității instituției și plasarea acesteia în conștiința beneficiarilor. 

 

 
 

 

 Tipărirea brandului pe flyere și materiale informative și s-a continuat diseminarea 

acestora în comunitatea de beneficiari. 

 

 Cele două site-uri ale CCJB, unul al teatrului (www.teatruljeanbart.ro), cealălalt al 

Școlii Populare de Arte și Meserii și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale (www.artl.ro), vin în sprijinul publicului spectator și beneficiar al 

serviciilor oferite de Centrul Cultural ”Jean Bart”, oferind înformațiide ultimă oră. 

 

 Dispunând de un design ușor, intuitiv, având o viteză de încărcare a imaginilor mult mai 

rapidă, pune la dispozițiautilizatorului internaut informații utile despre programul de activități, 

detalii despre spectacolele jucate în stagiune, precum și informații despre spectacolele jucate 

anterior, introduse deja în arhivă. 

 

 Cel de-al doilea site, oferă informații despre de cursurile Școlii Populare de Arte și 

Meserii, despre diversele programe educative şi culturale, despre revista ”Nord Dobrogea 

Cultural”, îngrijită de Centrul Cultural ”Jean Bart”,  despre galerii de fotografii, informații despre 

expoziții, lansări de carte etc.  

 Departamentul de pregătire şi perfectionare proiectează flyere, în vederea  în vederea 

promovării spectacolelor organizate la teatru.  

 Apariţii în presa scrisă – interviuri, cronici, buletine informative, etc. 

 Promovarea activităților Centrului Cultural  în mass-media regională şi naţională, la 

radiouri şi la televiziuni. 

 Pentru internauți, secretarul literar, Elena Orbocea, actualizează permanet site-ul 

Teatrului „Jean Bart” (teatruljeanbart.ro). Acesta cuprinde o serie de pagini precum: Despre noi, 

Stagiunea Stagiuni, Programul de spectacole, Bilete, Arhiva de spectacole, Regizori, Actori, 

Evenimente, Tehnic, Săli, Convenția Teatrală Europeană, Proiecte, Noutăți, Angajați, Declarații 

de avere, Contact, precum și programul de spectacole la zi, suplinind informațiile oferite de site. 

 

A.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media 

http://www.teatruljeanbart.ro/
http://www.artl.ro/
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 Panouri informative, în vitrina teatrului, cu afișe și fotografii color, din activitatea 

teatrului, a Școlii Populare de Arte și a Centrului de Creație. 

 În vitrina exterioară a teatrului este montat un ecran pe care  rulează programul lunar de 

manifestări al CCJBT, imagini din activitatea specifică. Avantajul acestui instrument este bună 

vizibiliate dinspre str. Babadag pe timpul serii și al nopții. 

 S-au menținut Contractele de parteneriat media, barter, cu reviste şi pubicaţii locale 

(Delta, Obiectiv Tulcea, etc.) precum şi reviste naţionale culturale (Revista ”Yorick”, Revista 

”Teatrul Azi”, ”Observatorul Cultural”, ”Metropolis”). 
 S-au păstrat Parteneriate media cu site-uri de cultură - www.port.ro, 

www.artactmagasine.ro, yorick.ro, ziarulmetropolis.ro, Accent TV - Tulcea, Radio Delta, 

RadioConstanța, Tulcea News, Tulcea Noastră. 

 S-au oferit premii „Invitaţii” la propriile producţii, participanţilor la diverse concursuri 

culturale, organizate de stakeholderii implicaţi în activităţi culturale. 

 S-a continuat completarea listei de „E-mail Contact” – utilizată la comunicarea cu 

publicul şi cu abonaţii prin intermediul mesajelor de informare despre activitatea curentă a 

CCJBT. 

 Platforma Facebook este o altă modalitate prin care  cei interesati pot urmări programul 

de activitați, pagina teatrului fiind actualizată permanent de către Mihai Gălățan 

(https://www.facebook.com/TeatrulJeanBartTulcea), iar cea a Școlii Populare de Arte și Meserii 

de către Liliana Caraignat (https://www.facebook.com/scoala.populara.de.arta.tulcea/). Cu 

ajutorul paginilor de Facebook,beneficiarul este rapid pus la curent cu noile servicii și 

spectacole și poate lua legatura lesne cu angajații instituției pentru noi informații.  

 

Activităţi de PR vizate în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2019: 

1. Cercetare, dezvoltare  şi evaluare a imaginii; 

2. Relaţiile cu mass-media şi monitorizare /evaluare; 

3. Comunicare permanentă și în timp real; 

4. Concepere și redactare a materialelorpublicitare; 

5. Promovare  evenimente pe diferite canale media; 

6. Gestionarea relaţiilor cu comunitatea de beneficiari; 

7. Comunicarea internă; 

8. Monitorizarea activităţilor de PR. 

 

A.5.REFLECTAREA INSTITUŢIEI ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

- Apariția unui articolîn Revista de teatru online ”Yorick”  a unui articol referitor la Festivalul 

Internațional de Teatru ”Tragos”  

- Cronică pe blog-ul BookHub.ro referitoare la Festivalul Internațional de Teatru ”Tragos”  

A.6 PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL: 

 În ultimile luni ale anului 2019, nu s-a realizat niciun studiu sociologic de specialitate 

pentru a stabili nivelul de consum cultural și  profilul beneficiarului.  Cu toate acestea, vă pot 

http://www.artactmagasine.ro/
https://www.facebook.com/TeatrulJeanBartTulcea
https://www.facebook.com/scoala.populara.de.arta.tulcea/
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oferi câteva date despre participarea la evenimentele importante, susținute în Teatrul ”Jean Bart”, 

pe categorii de spectacole (respectiv spectacol pentru copii, spectacol adulți, spectacol muzică 

clasică, spectacol folcloric), după cum urmează: 

- s-au susținut un număr de 77 reprezentații de teatru, producții ale Centrului Cultural ”Jean 

Bart” Tulcea; 

- 7 spectacole de muzică clasică; 

- 4 spectacole ale comunităților etnice; 

- 42 spectacole dramă, invitate și găzduite; 

- 4 spectacol al Scolii Populare de Arte și Meserii; 

- 19 spectacole de teatru în cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Tragos” 

Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari; 

o pentru compartimentul Teatru, prin programe de spectacole şi activităţi de educaţie 

culturală, destinate copiilor grupaţi pe categorii de vârstă, astfel: 1-5 ani, 5 – 8 ani, 9 – 12 ani, 

peste 12 ani, cu pondere de 50 % din total beneficiari; 

o pentru dezvoltarea compartimentului Școala Populară de Arte și Meserii, identificarea 

unor specialiști din domeniul educației vocaționale pentru înființarea de noi cursuri; 

o promovarea programe specifice  socio-culturale pentru beneficiari de vârsta a III-a, cu 

pondere de 10 % din numărul total de beneficiari; 

o va fi vizat şi publicul din festivaluri şi manifestări naţionale şi internaţionale. 

A.7.. BENEFICIARUL-ŢINTĂ AL ACTIVITĂŢILOR INSTITUŢIEI:  

 În anul 2019, nu s-a realizat nici un studiu sociologic de specialitate pentru a stabili 

nivelul de consum cultural și  profilul beneficiarului.   

 În urma analizelor preluate din alte surse de informare (platforma ”Facebook”, blog, site, 

mail), am preconizat următorul aspect: 

Beneficiarii țintă pe termen scurt ai ofertei instituției sunt copiii și adolescenții, având 

următoarele avantaje: 

- petrecerea timpului liber în mod plăcut; 

- relaționare în mod real (nemijlocită de tehnologie); 

- asimilarea de informații; 
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- dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și cultură generală; 

- dezvoltarea aptitudinilor vocaționale; 

- cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor. 

Beneficiarul țintă pe termen lung ai ofertei instituției va fi întreaga comunitateși se va reflecta 

prin: 

- creșterea nivelului de educație; 

- o societate cu repere morale bine definite; 

- comportament adecvat în societate; 

- capacitatea de comunicare elocventă; 

- respectarea și păstrarea identității naționale. 

 

A.8. DESCRIEREA MODULUI DE DOBÂNDIRE A CUNOAŞTERII 

CATEGORIILOR DE BENEFICIARI (TIPUL INFORMAŢIILOR: STUDII, 

CERCETĂRI, ALTE SURSE DE INFORMARE) 

 În vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari ai CCJBT  au fost realizate următoarele 

activități: 

 - realizarea și actualizarea bazelor de date ale beneficiarilor - rezultatul contribuie la 

cunoașterea dorințelor comunității beneficiare; 

 - implementarea unui sistem centralizat de monitorizare și stocare a informațiilor cu 

privire la  beneficiarii cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii; 

 - utilizarea rapoartelor oferite de Google Analytics și cele ale rețelelor de socializare 

pentru determinarea profilului beneficiarilor și a canalelor preferate/optime de comunicare 

publică. 

A.9. UTILIZAREA SPAŢIILOR  INSTITUŢIEI  

 

În perioada vizată, principala sarcină a managementului a fost să asigure gestionarea şi 

administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei. Din analiza realizată, 

utilizarea spaţiilor, mai ales a edificiilor în care se află Teatrul și cel în care își desfășoară 

activitatea Școala Populară de Arte, au fost valorificate la potenţial pentru a organiza activităţile 

specifice programelor educaţionale şi culturale.  
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Spaţiile destinate personalului vor face obiectul unei previziuni de ergonomizare, de 

sănătate şi de securitate ale procesului muncii şi al procesului de creaţie. Clădirea Școlii de Arte - 

este folosită la capacitatea maximă de cursuri de specialitate. 

În scopul obţinerii de venituri proprii suplimentare au fost puse la dispoziţie solicitanţilor 

spaţii ale instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-expoziţionale sau de organizare de 

activități de socializare sau de conferințe. În discuţie intră spaţiul de primire al spectatorilor care 

este folosit atât ca spaţiu expoziţional cultural, cât și ca spaţiu de organizare a diferitelor 

manifestări de genul târgurilor. În sălile teatrului (sala Studio, sala de expoziții, sala de dans) au 

fost și vor fi organizate: simpozioane pe teme diverse, lansări de carte, conferinţe de presă, 

colocvii literare, expoziţii de artă plastică sau fotografică.  

În Sala Mare de spectacole, pe lângă manifestările proprii, au avut loc spectacole 

organizate, precum şi prezentări de spectacole în regim de turneu ale unor teatre sau impresariate 

independente. 

Foaierele instituţiei precum şi sălile sau alte spaţii au fost folosite de terţi, fie în regim de 

închiriere, fie de prestări de servicii, fie aflate în parteneriat cu instituţia noastră. 

 

A.10. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI ALE SPAŢIILOR:  MODIFICĂRI, 

EXTINDERI, REPARAŢII , REABILITĂRI, DUPĂ CAZ  

- transformarea anexei sălii de expoziție, în sală de conferințe, utilarea cu mobilier și 

aparatură tehnică corespunzătoare; 

- investiții în aparatura sceno-tehnică; 

- reparație sistem de încălzire foaier; 

- subzidire, reutilare și izolare termică a Școlii Populare de Arte și Meserii (eficientizare 

energetică și creșterea gradului de confort a beneficiarului) 

- identificarea unui nou spațiu pentru desfășurarea cursului de dans folcloric al 

Ansablului de Copii ”Danubius”. 

 

A.11. ANALIZA SWOT (ANALIZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN, 

PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, OPORTUNITĂȚI,  RISCURI); 

PUNCTE TARI (mediu intern) 

a. Producții originale și moderne 

 b. O echipă consolidată care a  crescut 

ritmul de activitate, comparativ cu anul 

OPORTUNITĂȚI (mediu extern) 

a. Colaborare foarte bună cu autoritățile publice  

locale 

b. Colaborări cu artiști recunoscuți (actori, regizori, 
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2015 

 c. Capacitate de producție proprie 

 d. Existența unui spațiu de reprezentații, 

dotat cu două săli moderne 

 e. Dotare corespunzătoare cu tehnică de 

scenă  

 f. Existența unui sistem intern de 

organizare eficient și flexibil 

 g. Controlul documentelor și al 

înregistrărilor, control managerial 

intern 

 h. Analize de management 

 i. Personal calificat 

 j. Infrastructură corespunzătoare 

 k. Realizarea noii imagini identitare a 

CCJBT și promovarea acesteia în zona 

culturală din România 

l. Subvenție anuală din partea autorității 

publice locale 

m. Prinicipalul furnizor de spectacole de 

teatru pe piața culturală tulceană  

scenografi etc.) 

c. Interesul și investiția în CCJBT a autorității 

publice locale 

e. Interes major al publicului față de activitatea 

CCJBT 

 f. Disponibilitatea de colaborare cu persoane fizice 

și juridice specializate (din domeniul artistic, tehnic 

și administrativ), existente în plan local/național 

  g. Implicarea CCJBT în calitate de membru 

asociat în importante rețele teatrale și festivaliere 

europene (European Theatre Convention)  

h. Participarea la festivaluri naționale 

i. Parteneriate cu instiuții culturale și de învățământ  

tulcene 

 

 

PUNCTE SLABE (mediu intern) 

a. Schemă incompletă de personal – 

număr foarte mic de angajați  

 b. Lipsa unei trupe stabilede actori 

 c. Imposibilitatea de a acorda 

personalului angajat cu contract 

individual de muncă a stimulentelor 

financiare pentru performanță 

profesională  

d. Lipsa podului la scena mare și a unei 

fose la scenă, pentru găzduirea unor 

producții mari de teatru 

e. Lipsa unui mijloc transport propriu 

pentru deplasările externe 

RISCURI (mediu extern) 

a.Valoarea scăzută a salariilor 

 b. Lipsa prevederilor legale de promovare și de 

stimulare financiară a performanțelor individuale - 

afectează selectarea celor mai buni specialiști pe 

termen lung 

 c. Rigiditate legislativă  

d. Neplanificarea economică și legislativă pe 

termen mediu și lung la nivel național  

e. Instabilitate legislativă și politică 

 f. Îngreunarea procedurii de achiziție, ca urmare a 

legislației achizițiilor publice (SEAP)  - prelungirea 

perioadei de realizare a proiectului 

g.  Modificări legislative rapide, fără timp de 
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f. Lipsa  experților din cadrul 

compartimentului de Cercetare, 

Conservare și Promovare a Culturii  

g. Neparticiparea la programele cu 

finanțare guvernamentală 

h. Lipsa unui departament de marketing 

 

 

corelare cu aplicarea practică din sistemul legislativ 

existent 

 i. Lipsa planificării anticipate a programelor de 

spectacole în teatrele din România  

j. Fluctuația personalului colaborator 

 k. Legislația și actele normative impuse în 

desfășurarea procedurii de ocupare a posturilor 

vacante prin concurs 

l. Neaprobarea cheltuielilor de capital și, implicit, a 

investițiilor 

 

 

B) ANALIZA ACTIVITĂȚILOR PROFESIONALE ALE INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI 

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA 

B.1. ANALIZA PROGRAMELOR/PROIECTELOR INSTITUŢIEI;  

 

Conform prevederilor contractului de management, precum și a anexei cu proiectele 

proprii ale instituției, anexă ce o putem intitula "Program minimal", enumerăm  în tabelul de mai 

jos realizările și acțiunile întreprinse în lunile ianuarie - decembrie ale anului 2019: 

  Denumirea 

proiectului 

Acţiuni / Explicaţii Rezultate 

aşteptate 

Perioada 

de 

desfăşu-

rare 

Scop atins 

/OBS 

1 PRODUCȚIE 

SPECTACOL 

DIN 

DRAMATURGIA 

UNIVERSALĂ 

 

 

 

Activitate specifică 

a Secţiei Teatru, 

urmărind creşterea 

nivelului de confort 

cultural în rândul 

tinerelor generaţii, 

dar şi a generaţiilor 

adulte. 

 

Montarea 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie-

decembrie 

 

 

 

 

 

Premiera  

DA 
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În anul şcolar 2019-2020, la Şcoala Populară de Arte si Meserii numarul total de elevi care au 

frecventat cursurile sunt de 235, după cum reiese din tabelul de mai jos. Cursurile se desfăşoară 

în incinta Şcolii Populare sau în sălile Teatrului “Jean Bart”.  

spectacolului ”All 

inclusive”, regia  

Aurel PALADE 

 

 

 

11 

septembrie 

DA 

 

 

2. PRODUCȚIE 

SPECTACOL 

COPII 

Montarea 

spectacolului 

”Aventurile lui 

Pinocchio”, 

regia 

DanielSTANCIU 

 

 29 august  DA 

3. PRODUCȚIE 

”TINERI 

REGIZORI” 

Demararea 

proiectului ”Tineri 

regizori” ”Orașul”, 

regia Vlad 

Cristache 

 

 decembrie În desfășurare 

Nr. 

crt. 

Disciplină TAXĂ/ 

Sem. 

Durată 

curs 

Nr. 

ore/săptă

mână 

Profesor Locaţia  Număr 

elevi 

An2019 

Structură 

1.  ACORDEON  350 lei 3 ani 2 (1 

instrum. 

+1teorie) 

LUNGU  

Florian 

Şcoala 

Populară 

6 Individual 

2.  ACTORIE   

COPII 6-10 

100 

lei/luna  

2 ani 1 + 1  Teatrul Jean 

Bart 

19 Colectiv 

3.  CANTO 350 lei 3 ani 2   

(1 canto+ 

1 teorie ) 

CANAREICA 

Alexandra 

Şcoala 

Populară 

32 Anul I-curs 

special 2 

elevi/oră 

Anul II/III -

curs 

individual  

4.  CHITARĂ, 

MANDOLINĂ 

350 lei 3 ani 2 (1 chit.+ 

1 teorie) 

IFRIM  

Nicolae 

Şcoala 

populară 

13 Individual 

5.  DESIGN 

VESTIMENTAR 

300 lei 2 ani 2 + 2 MOCANU 

Cristina 

Teatrul Jean 

Bart 

30 Colectiv 

6.  DANSURI 

POPULARE 

30lei 

/luna  

2 ani 1,5 + 1,5 TĂNĂSUICĂ 

Cătălin 

Teatrul Jean 

Bart 

52 Colectiv 

7.  ORGĂ  350 lei 3 ani 2 (1 LUNGU  Şcoala 19 Individual 
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Raport acțiuni Compartiment Conservare 

 

Îndrumarea artistică a activității ansamblurilor folclorice de amatori din județ 

Cerința organismelor culturale neguvernamentale, cu specific etnic minoritar de a beneficia de 

asistență coregrafică, s-a aflat în atenția instituției noastre care, anul trecut, a răspuns afirmativ, sprijinind 

constituirea repertoriului coregrafic pentru mai multe formații artistice, aparținând minorităților etnice din 

județul nostru. 

Prin intermediul colaboratorului nostru, maestrul coregraf Roman Jora, a fost acordată asistență 

coregrafică în regim permanent formațiilor artistice ale Casei de Cultură Sulina, ale Casei de Cultură 

Isaccea, Centrului Cultural „Nicolae Bălășescu” Nifon, Babadag, Asociației Culturale Aromâne “Dor”, 

din Sarighiol de Deal, Căminului Cultural Mahmudia, Căminului Cultural Greci, iar în municipiu, atenția 

noastră s-a concentrat îndeosebi pe colaborarea cu Comunitatea Rușilor Lipoveni Tulcea, coregraful 

Roman Jora fiind principalul coordonator al ansamblurilor “Molodțî” și “Solovei”. 

Activitatea ansamblului “Danubius” al Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea 

Sub coordonarea tânărului coregraf Cătălin Tănăsuică, dansator profesionist, ansamblul 

“Danubius” își continuă activitatea în cadrul cursurilor de dans folcloric nord dobrogean oferite pe 

platforma Școlii Populare de Arte și Meserii Tulcea. 

Ansamblul se adresează îndeosebi tinerelor generații, copiilor până în pragul preadolescenței, 

cursurile efectuându-se săptămânal, cu un colectiv general de aproximativ 60 de membri. Prezența 

ansamblului s-a făcut remarcată la festivalurile de profil, organizate anul trecut la Casimcea, dar și în 

județul Constanța, precum și la București. 

Organizarea de târguri meșteșugărești 

Comunitatea meșteșugarilor și artizanilor tulceni, deși nu prea numeroasă, dată fiind vitregia 

condițiilor socio-economice,  s-a bucurat de fiecare dată când a fost prezentă cu manifestări specifice, de 

simpatia publicului larg. 

În acest sens, instituția noastră este membra unui parteneriat permanent cu Primăria Municipiului 

Tulcea pentru a organiza Târgul Meșterilor Populari cu prilejul Zilelor Municipiului Tulcea, 

manifestare deja tradițională unde meșterii populari tulceni sunt nelipsiți. 

instrum. 

+1teorie) 

Florian Populară 

8.  PIAN 350 lei 3 ani 2( 

1pian+1 

teorie) 

CARAGEA  

Rodica 

Şcoală 

Populară 

22 Individual 

9.  PICTURĂ 300 lei 3 ani 2 + 2 NEAŢĂ  

Gheorghe 

Şcoala 

Populară 

31 Colectiv 

10.  PICTURĂ 

ICOANE PE 

LEMN 

300 lei 1 an 1,5 + 1,5 CARAIGNAT  

Liliana 

Şcoala 

Populară 

11 Colectiv 

11.  Total elevi an 

şcolar 2019-2020 

     235  
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Tot în aceeași idee, CCJBT a organizat, periodic târguri meșteșugărești în foaierul instituției, 

unde meșterii populari tulceni și-au putut promova în siguranță produsele – de la sculptură în lemn la 

pictură și obiecte de artizanat, de la icoane la tablouri pictate sau realizate după tehnica colajului din 

material ecologice sau recondiționate, de la podoabe la impletituri și jucării realizate din material textile. 

Expozițiile dedicate meșterilor tulceni, se desfășoară în foaierul instituției în luna februarie – de 

Dragobete- Mărțișor, apoi cu prilejul Sărbătorilor Pascale, apoi cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în luna 

decembrie și reprezintă deja un reper permanent în activitatea instituției. 

Cercetarea –restaurarea patrimoniului cultural imaterial nord dobrogean 

O lucrare dedicată folclorului ucrainean se află în pregătire, sub coordonarea coregrafului Roman 

Jora, proiect la care a fost cooptat etnofolcloristul specializat pe particularitățile etniei ucrainene, domnul 

profesor Virgil Rico, din Măcin, membru al Uniunii Scriitorilor din România, secțiunea proză. Lucrările 

continuă cu sistematizarea informației privind istoria ucrainenilor, dansurile și cântecele acestora într-un 

volum care va avea sperăm un impact științific major în domeniu.Momentan lucrarea mai necesită doar 

ilustrare cu fotografii privind ansamblurile ucrainene din județ, precum și operațiuni de tehnoeditare și 

estimăm că va fi gata de tipar în anul 2020. 

Concursul Naţional de Poezie „Panait Cerna”, ediţia a XLV-a, 2019  

Cea de-a XLV-a ediție a Concursului Național de Poezie “Panait Cerna”, lansată în data de 16 

septembrie  și având ca termen de jurizare perioada 28-30 noiembrie a.c. și-a concluzionat lucrările, un 

prim anunț public cu privire la destinația premiilor fiind efectuat, în fața unui public restrâns, dar devotat 

poeziei și literaturii, sâmbătă, 30 noiembrie 2019, în cadrul unui eveniment desfășurat la Casa Avramide 

din municipiu. La eveniment au participat membrii juriului, adică domnul Ovidiu Dunăreanu, în calitate 

de președinte, membru al Uniunii Scriitorilor din România, alături de care s-au aflat doamnele Diana-

Dobrița Bîlea, critic literar și romancier, membră a U.S.R., dar și doamna drd. Elena Bălășanu, laureată a 

ediției trecute a concursului. 

Premiul “Panait Cerna”, în valoare de 1000 de lei a fost oferit unei participante din Ialomița, 

Slobozia, doamna Silvia-Ioana Sofineti, profesor de limba română. Toate celelalte distincții din cadrul 

concursului au fost, de data aceasta, meritul generațiilor tinere, fiind destinate de către membrii juriului 

unor participanți aflați în faza studiilor liceale. Un nume cunoscut pentru distincțiile primite la multe din 

concursurile naționale de poezie, Denisa-Paula Arcip, din Suceava, este câștigătoarea Premiului “Ars 

Poetica”, în valoare de 700 de lei. Premiul “Euterpe”, patronat de muza poeziei lirice, a fost oferit unui 

nou talent, remarcabil prin sensibilitate și conținut, este vorba de domnișoara Paula-Cristina Tecșilă, din 

Craiova, Dolj, premiul fiind în valoare de 700 de lei. Introdus pentru prima oară în regulamentul 

concursului, Premiul “Aegyssus”, dedicat cu precădere tulcenilor, dar și participanților care prezintă 

creații sugestive pentru specificul cultural, istoric și natural al județului Tulcea, a fost oferit domnișoarei 

Sara-Cristina Iordan, elevă a Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, clasa a X-a, premiul fiind în valoare de 

500 de lei. Cele două Mențiuni acordate în cadrul concursului nominalizează pe Vlad Berariu, Suceava – 

Mențiune I, în valoare de 400 de lei -, dar și pe tulceanca Irina Niculescu, elevă a Colegiului Dobrogean 

“Spiru Haret”, care a primit distincția Mențiune II, în valoare de 300 de lei. 

Ediția din acest an a concursului a înregistrat nu mai puțin de 104 participanți, de toate vârstele, 

dar în majoritatea lor –aproape două treimi- elevi de liceu. Forța creatoare a tinerelor generații este un 
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semn bun pentru viitorul poeziei românești, tinerii având o îndrăzneală necenzurată, vie și nestructurată 

formal. Ca o apreciere generală a juriului a fost constatarea că se simte lipsa unor mentori care să susțină 

și să îndrume acești tineri în demersul lor creator și, ca un efect general, juriul a putut observa un nivel 

mai ridicat la lucrărilor participante primite din partea unor elevi care activează pe lângă cercuri sau 

cenacluri literare, care, cel mai adesea funcționează în cadrul școlilor. Lucrările primite în concurs, dintre 

care două din afara granițelor țării, din Ucraina, respectiv Republica Moldova, au acoperit o mare gamă 

de stiluri și forme, participanții preferând totuși poezia în vers liber. 

Un tablou al evenimentului va apărea în revista literară de circulație națională „Ex Ponto”, 

Constanța, a cărei primă ediție pe anul 2020 este așteptată în luna martie. Vor fi publicate poeme ale 

laureatei ediției curente a concursului, Silvia Ioana Sofineti, dar și ale tulcencei câștigătoare a premiului 

“Aegyssus”, Sara-Cristina Iordan. 

Eveniment literar la Avramide. Lansare de carte 

Organizat initial de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Tulcea și preluat, în virtutea unei reorganizări administrative, de Centrul Cultural “Jean Bart” Tulcea, 

Concursul Național de Poezie “Panait Cerna” a fost inițiat de regretatul poet tulcean Olimpiu Vladimirov 

și s-a desfășurat neîntrerupt vreme de patruzeci și cinci de ediții. Pentru a sublinia importanța acestui 

concurs în viața culturală tulceană, anul acesta, Centrul Cultural “Jean Bart”, a organizat, cu sprijinul 

Institutului de Cercetări Eco Muzeale “Gavrilă Simion”, sâmbătă, 30 noiembrie 2019, cu începere de la 

ora 14.00 un eveniment intitulat “Poetice…și alte delicii”, desfășurat la Casa Avramide. Evenimentul a 

cuprins momente de lectură poetică susținute de Sara-Cristina Iordan, de actorul Mihai Gălățan, precum și 

de doamna drd. Elena Bălășanu,  dar a adus și vești din lumea vieții cărților – o nouă ediție a romanului 

“Lumina îndepărtată a fluviului” semnat de Ovidiu Dunăreanu, precum și lansarea romanului “Fântână în 

cer”, semnat de Diana-Dobrița Bîlea, dar și a volumului de versuri “Cântec promis”, volum semnat de 

Bogdan Pascal și apărut cu sprijinul Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea, ca un omagiu adus memoriei 

fondatorului Concursului Național de Poezie “Panait Cerna”, poetul Olimpiu Vladimirov. 

 

B.2. ANALIZA PARTICIPĂRII  LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, 

SALOANE, TÂRGURI ETC . (ÎN ŢARĂ, LA NIVEL  

NAŢIONAL/INTERNAŢIONAL, ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, DUPĂ CAZ, ÎN 

ALTE STATE); 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI  DE PIAN 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

I. CONCURSUL DE PIAN „PRO MUSICA”, ediţia a V-a,  4 iunie 2019  

Concurs adresat copiilor de la Şcolile de Artă – categoria A, a celor de la Şcolile Populare de 

Arte- categoria B  şi Şcolilor Particulare. 

S-au acordat Diplome de Merit şi Diplome de Excelenţă 
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Elevii participanţi de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Tulcea: 

1. Roşiu Voicu Amalia – preşcolar- Diploma de Excelenţă 

2. Chimbeschi Amalia – anul I - Diploma de Excelenţă 

3. Parfeonov Leon – anul I - Diploma de Excelenţă 

4. Şuteu Sebastian – an pregătitor- Diploma de Excelenţă 

5. Sultan Iosif- anul I - Diploma de Excelenţă 

6. Dudău Mara- anul II- Diploma de Excelenţă 

7. Paraschiv Irina – anul II - Diploma de Excelenţă 

8. Pavel Bianca- anul II- Diploma de Excelenţă 

9. Stamate Lara – anul I - Diploma de Excelenţă 

10. Trandafir Alexandru – anul II- Diploma de Excelenţă 

11. Constantin Teodora- anul III- Diploma de Excelenţă 

12. Năstase Xenia –anul III- Diploma de Excelenţă 

 

II. CONCURSUL FESTIVAL „YOUNG SPIRIT”  

          Ediţia a VI-a, 15 iunie 2019, organizat de Asociaţia de Promovare a Culturii Young 

2012.  

Participă copii cu vârste între 6 şi 20 ani. 

Concursul este structurat pe două categorii: vocal instrumentală şi instrumentală. 

Participanţi de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii: 

1. Roşiu Voicu Amalia – preşcolar- Premiul de Popularitate 

2. Stamate Lara – anul I – Premiul III 

3. Paraschiv Irina – anul II – Premiul Juriului 

4. Constantin Teodora- anul III- Premiul I 

5. Sultan Iosif- anul I – Trofeul Festivalului, pentru al patrulea an câştigat de un 

elev al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Tulcea. 

 

PARTICIPĂRI  LA CONCURSURI  DE CANTO 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

I. FESTIVALUL „STAR DE 5 STELE” BUCUREŞTI - 24 noiembrie 2018 

             Elevii participanţi de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Tulcea: 

1. GHEORGHIŢĂ IRINA       -    PREMIUL I –Pop internaţional 

-    PREMIUL I – Pop românesc 

                                                              Grupa de vârstă 11-12 ani.  
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2. LESCAI EMMA CRISTINA – Marele Trofeu Star De 5 stele 

                                 Grupa de vârstă 4-8 ani. 

 

3. STAMATE LARA-MARIA-Trofeul grupei 13 ani+Debut Pop internaţional 

- PREMIUL I -13 ani+Debur Pop românesc  

 

II. CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII 

„ARMONIILE DUNĂRII” BRĂILA, 12 aprilie 2019 

1. GHEORGHIŢĂ IRINA  - PREMIUL SPECIAL – Vezi anexa 1 

Au mai participat în concurs Goşa Maria, Stamate Lara-Maria şi Lescai Emma 

 

III. CONCURSUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII 

„INOCENŢĂ DE COPIL” FOCŞANI, 1 iunie 2019 

A PARTICIPAT Gheoreghiţă Irina.  

 

IV. FESTIVALUL CONCURS  NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ „FLORIN 

BOGARDO”, BUCUREŞTI, 23-25 noiembrie 2018 

A participat Moţ Emanuela –Gabriela. 

 

 

V. CONCURS  ORGANIZAT CU OCAZIA  TÂRGULUI  DE PRODUSE 

TRADIŢIONALE  ROMÂNEŞTI, pe data de 26 octombrie, 2019, de către Primăria 

Tulcea, unde au luat Premii de Participare Moţ Emanuela Gabriela, Gheorghiţă Irina –

aprofundare canto, Lescai Emma-anul III canto, Stamate Lara- aprofundare canto. 

 

VI. Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea a obţinut la ConcursulNAŢIONAL DE 

MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII „ARMONIILE DUNĂRII” BRĂILA, 12 

aprilie 2019, CERTIFICAT DE APRECIERE pentru contribuţia deosebită la 

organizarea şi desfăşurarea concursului de mai sus. Vezi anexa 2 

 

VII. Compartimentul  Şcoala Populară de arte şi Meserii a obţinut la FESTIVALUL 

„STAR DE 5 STELE” BUCUREŞTI – 16 noiembrie 2019, PREMIU DE 

EXCELENŢĂ pentru participarea în cadrul festivalului. Vezi anexa 7. 

 

VIII. FESTIVALUL „STAR DE 5 STELE” BUCUREŞTI – 16 noiembrie 2019, 

PREMIU TROFEU DE GRUPĂ –EMA CRISTINA LESCAI, MARIA ROXANA 

GOŞA şi ALEXANDRA NEDELCU, Vezi anexele 9,10,11,12. 

 

 

  Activitatea didactică a cursurilor presupune prezentarea pe scena Teatrului „Jean 

Bart” a unor spectacole cu o parte din elevii Şcolii Populare de Arte, de la cursul de 
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canto şi design vestimentar, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie şi de 8 

Martie. Vezi anexele 3, 4. 

   Obţienerea Diplomei de Absolvent al Şcolii de Arte implică din partea elevilor de la 

cursurile de muzică ( acordeon, canto, chitară, orgă, pian), arte plastice (pictură, 

pictură icoane, design vestimentar) actorie şi dansuri populare, să-şi susţină un recital 

pe scena Teatrului „Jean Bart”  şi în foaier (expoziţie), unde primesc din partea 

profesorului  nota finală pe Diplomă. Vezi anexele 5,6. 

 

 

B.3. INSTITUŢIA, CUM ESTE PERCEPUTĂ, FACTORI DE SUCCES ŞI 

ELEMENTE DE VALORIZARE SOCIALĂ, AŞTEPTĂRI ALE 

BENEFICIARILOR ETC 

 

Centrul Cultural ”Jean Bart” Tulcea a devenit în ultimii ani de existență un reper cultural-

educativ important, atât prin unicitatea celor trei compartimente, care se adresează unei plaje 

largi de existenți și  potențiali beneficiari, cât și prin programele culturale desfășurate.  

Datorită realizării programelor pe termen lung propuse, instituția indeplinește misiunea    

pentru care a fost înființată. Feedback-ul pozitiv din partea beneficiarilor locali, dar și naționali 

(a se vedea invitațiile la festivaluri, alături de trupe de importanță națională și internațonală), 

denotă o dezvoltare constantă a competențelor și beneficiază de o vizibilitate favorabilă (articole 

în presa națională de specialitate). 

 

Nr 

crt. 

Spectacol Festival Perioada Premii și 

nominalizări 

Observatii 

1.  HOTEL MIMOZA 

Regia Aurel 

PALADE 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
TEATRU 

”ZILELE ELVIRA GODEANU” 

2019   

2.  AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE 

Regia Nicolae 
POGHIRC 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 

TEATRU  „MITURILE CETĂȚII”, 

EDIȚIA A IV-A, CONSTANȚA  

2019   

3.  AMERICAN 
BUFFALO 

Regia Vlad 

CRISTACHE 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 

TEATRU  „MITURILE CETĂȚII”, 

EDIȚIA A IV-A, CONSTANȚA  

2019 
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B.4. CONCLUZII 

Pe fondul resurselor limitate este necesară o abordare sistematică, susținută de un 

management participativ,  aplecat asupra necesităților comunității beneficiare și crearea unei 

strategii culturale la nivel de județ, împreună cu celelalte instituții de cultură. 

 

 

C.ANALIZA ORGANIZĂRII INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE 

RESTRUCTURARE ŞI/SAU  DE REORGANIZARE, DUPĂ CAZ 

 

C.1.ANALIZA REGLEMENTĂRILOR INTERNE ALE INSTITUŢIEI ŞI ALE 

ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE 

 

- se continuă și se îmbunătățește implementarea Managementului Calităţii, conform 

standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008, prin întocmirea standardelor specifice fiecărui 

compartiment şi serviciul instituţiei ; 

- s-a realizat instruirea salariaţilor instituţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi 

simularea unui exerciţiu de evacuare din clădire; 

- implementarea Programelor instituţiei şi Programelor culturale şi artistice ce decurg din 

acestea, prin asumarea “Programului minimal” semnat de managerul instituţiei cu ordonatorul 

principal de credite, a determinat demararea procedurii de ocuparea  unor posturi vacante unice, 

conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.78/18.04.2011. 

- crearea Comisiei de Etică; 

- declarația de aderare Strategia Națională de Anticorupție 2016 -2020; 

-implementarea procedurilor. 

 

C.2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE 

ŞI/SAU ALE ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE 

PERIOADA EVALUATĂ LA  ÎNCEPUTUL ANULUI 2020 ESTE CUPRINSĂ 

ÎNTRE 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2019.  ÎNTOCMIREA FIȘELOR DE 
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EVALUARE A FOST EFECTUATĂ DE CĂTRE ȘEFII  DE COMPARTIMENTE 

ȘI APROBATE DE CĂTRE MANAGERUL INSTITUȚIEI.  

 

        În anul 2019, s-a  modificat Ștatul de funcții al instituţiei prin Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea  şi s-au organizat două concursuri pentru ocuparea postului de inspector de 

specialitate și a postului de maestru lumini cu avizul ordonatorului principal de credit, după cum 

urmează: 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 50  din 19 aprilie 2019 s-a aprobat 

modificarea Ștatului de funcţii a Centrului Cultural ,,Jean Bart” Tulcea în sensul 

transformării următoarelor posturi: 

1. postul de Secretar literar Gr.I poziţia II.1.4. din cadrul Compartimentului Cercetarea, 

Conservarea și Promovarea Culturii în Secretar literar Gr.IA poziţia II.1.4. din cadrul 

Compartimentului Cercetarea, Conservarea și Promovarea Culturii;  

2. postul de Impresar artistic Gr. II poziția II.1.6 din cadrul Compartimentului Cercetarea, 

Conservarea și Promovarea Culturii în  Impresar artistic Gr. I poziția II.1.6 din cadrul 

Compartimentului Cercetarea, Conservarea și Promovarea Culturii;  

3.  postul de Referent Gr.I poziția II.1.8 din cadrul Compartimentului Cercetarea, 

Conservarea și Promovarea Culturii în  Referent Gr. IA poziția II.1.8 din cadrul 

Compartimentului Cercetarea, Conservarea și Promovarea Culturii;  

4. postul de Artist plastic Gr.I poziția II.2.9 din cadrul Compartimentului Pregătire și 

Perfecționare Artistică Școala Populară de Arte și Meserii în Artist plastic Gr.IA poziția 

II.2.9 din cadrul Compartimentului Pregătire și Perfecționare Artistică Școala Populară de 

Arte și Meserii; 

5. postul de Maestru de studii muzicale Gr.I poziția II.2.10 din cadrul Compartimentului 

Pregătire și Perfecționare Artistică Școala Populară de Arte și Meserii în Maestru de 

studii muzicale Gr.IA poziția II.2.10 din cadrul Compartimentului Pregătire și 

Perfecționare Artistică Școala Populară de Arte și Meserii; 

6. postul de Grafician Gr.I poziția II.3.13 din cadrul Compartimentului Artistic, Producție, 

Scenă și Regizorat Teatrul ,,Jean Bart” în Grafician Gr.IA II.3.13 din cadrul 

Compartimentului Artistic, Producție, Scenă și Regizorat Teatrul ,,Jean Bart”; 

7. postul de Asistent regie debutant poziția II.3.15 din cadrul Compartimentului Artistic, 

Producție, Scenă și Regizorat Teatrul ,,Jean Bart” în Asistent regie Gr.II poziția II.3.15 

din cadrul Compartimentului Artistic, Producție, Scenă și Regizorat Teatrul ,,Jean Bart”. 

 De asemenea începând cu data de 08 ianuarie 2019 , având avizul Consiliului Judeţean 

Tulcea în calitate de ordonator principal de credite, a fost ocupat prin concurs, pe 

perioadă determinată postul de Inspector de specialitate Gr. I  Compartiment Resurse 

Umane Salarizare. 
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 Tot în anul 2019,  începând cu data de 12 iunie 2019 , având avizul Consiliului Judeţean 

Tulcea în calitate de ordonator principal de credite, a fost ocupat prin concurs, pe 

perioadă nedeterminată postul de Maestru lumini Tr. I  Compartiment Artistic, Producție, 

Scenă și Regizorat – Teatrul ,,Jean Bart”. 

C.3. FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DELEGĂRII 

RESPONSABILITĂŢILOR:  ANALIZA ACTIVITĂŢII CONSILIILOR DE 

CONDUCERE, DUPĂ CAZ,  ALE CELORLALTE ORGANE COLEGIALE, 

PROPUNERI DE MODIFICARE A LIMITELOR DE COMPETENŢE ÎN 

CADRUL CONDUCERII INSTITUŢIEI;  

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019 au avut loc un număr de 6 şedinţe ale 

Consiliului de Administraţie. 

În fiecare primă marți din lună, din ianuarie până în decembrie, au avut loc Ședințe 

operative de lucru la care au participat toți angajații CCJBT. 

Consiliului de Administraţie: 

Președinte CA:   Ionuţ Paul ŞTEFAN - Manager 

Membri:  1. Alina MUNTEANU - Reprezentant autoritate 

   2. Lăcrămioara CRISTU - Șef serviciu contabilitate 

   3. Cristian NAUM - Șef serviciu artistic 

   4. Liliana CARAIGNAT - Secretar PR  

Secretar: 5. Lăcrămioara Monica ACCELEANU – Consilier Juridic 

C.4.ANALIZA NIVELULUI DE PERFECŢIONARE A  PERSONALULUI 

ANGAJAT – PROPUNERI PRIVIND CURSURI DE PERFECŢIONARE 

PENTRU CONDUCERE ŞI RESTUL PERSONALULUI 

- evaluarea personalului din instituţie;  

- promovarea personalului din instituţie; 

- angajare de personal. 

Din perspectiva tipologiei de management am îmbrățișat încă de la început 

următoarea opinie: 

Investiţiile în resursele umane din acest sector constituie o cheie pentru dezvoltarea 

artelor spectacolului în România. Cultura şi artele – prin definiţie – reprezintă unul din domeniile 

de bază în care resursa umană prin capacitatea sa de creaţie, de conservare/dezvoltare a valorilor 

culturale sau cea de diseminare a acestora, de mobilizare în jurul valorilor amintite a unor 

segmente importante ale societăţii contribuie nu numai la propria sa dezvoltare, ci, prin efectele 
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de antrenare şi diseminare devine factor major de susţinere a dezvoltării societăţii în ansamblul 

său. 

Evaluarea performanţelor profesionale este un proces complex care se bazează pe 

aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului muncii, comportamentului, a iniţiativei, 

a eficienţei şi creativităţii, pentru fiecare salariat şi are ca obiectiv pricipal asigurarea unui sistem 

motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale, în vederea 

promovării în gradele ori treptele profesionale imediat superioare. 

 

D.2. ANALIZA COMPARATIVĂ A CHELTUIELILOR  (ESTIMATE ŞI, 

DUPĂ CAZ, REALIZATE)  ÎN PERIOADA/PERIOADELE 

INDICATĂ/INDICATE ÎN  CAIETUL DE OBIECTIVE , DUPĂ CAZ, 

COMPLETATE CU INFORMAŢII SOLICITATE/OBŢINUTE DE LA 

INSTITUŢIE:  

După cum se poate remarca din tabelul de mai jos, devizele destinate pentru proiectele 

propuse nu au depășit valoarea estimată:                                                - mii lei- 

NR. 

CRT. 

PROIECT TIP PROIECT REALI

ZARE 

DEVIZ 

ESTIMAT 

DEVIZ 

REALIZAT 2018 

0 1 2 3 4 5 

1. FESTIVAL 

TRAGOS 2019 

MARE 1 Da  180,00 177,00 

       

2. REVISTA 

,,NordDobrogea 

Cultural’’ 

MEDIU 3 Da  90,00 89,00 

       

3. "INTÂLNIRI 

METODICE’’ 

MIC 3 Nu  0,00 0,00 

       

4. "RESTAORAREA 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

IMATERIAL 

NORD-

DOBROGEAN" 

MEDIU 1 Da   65,00 16,00 
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5. " TÂRGUL 

MEŞTERILOR 

POPULARI " 

MIC 5 Da   5,00 2,00 

       

6. " CENACLUL 

AGORA " 

MIC 2 Nu  0,00 0,00 

       

7. " CONCURS 

NAŢIONAL DE 

POEZIE PANAIT 

CERNA’’ 

MIC 1 Da  10,00 7,00 

       

8. "ZIUA 

MINORITĂŢULIR 

NAŢIONALE" 

MIC 1 Da  0,00 0,00 

       

9. PRODUCŢIE 

SPECTACOL 

COPII  

IN PADUREA CU 

ALUNE 

MEDIU 1 Da  100,00 97,00 

       

10. PRODUCŢIE 

SPECTACOL DIN 

DRAMATURGIA 

UNIVERSALA 

POCHE 

MARE 1 DA 130,00 109,00 

       

11. ZILELE 

TEATRULUI JEAN 

BART 

   00,00 00,00 

12. ALTE ACȚIUNI 

 

MIC 1 DA 60,00 53,00 
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13. PROIECT TINERI 

REGIZORI  

AMERICAN 

BUFFALO 

MARE 

MIC 

 Da  

Da  

60,00 24,00 

       

14. RELUARI 

SPECTACOLE DIN 

REPERTORIUL 

TEATRULUI DIN 

ULTIMII 10 ANI 

MIC 1 DA 25,00 7,00 

15. PORTO-FRANCO 

SULINA 2019 

   22,00 20,00 

16. FESTIVALUL DE 

MUZICA BUNA 

   50,00 45,00 

 TOTAL  21  797,00 646,00 

 

D.3. ANALIZA GRADULUI DE ACOPERIRE DIN SURSE 

ATRASE/VENITURI PROPRII A CHELTUIELILOR INSTITUŢIEI  

N
r.

 c
r
t Denumire indicator  2019 

Plan Realizat  

0 1 2 3 

d.3 Gradul de acoperire din venituri proprii 

a cheltuielilor instituţiei 

14,19 % 13,06 

A. Venituri proprii din activitatea de bază* 300.000 lei 

 

263.366 lei 

B. Venituri proprii din alte activităţi chirii 0 lei 

 

0 lei 

C. Venituri din prestări servicii culturale 50.000 24.600 lei 

D. Alte transferuri voluntare ( CL Tulcea) 80.000 80.000 lei 

 Total A+B+C 430.000 lei 367.966 lei 

 

Legendă 1: 
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*   Vânzare de bilete + taxe de școlarizare 

Legendă 2:   

A. veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 

bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/ abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

B.veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei -  chirii ; 

C. venituri realizate din prestări de servicii culturale (festivaluri- în afara celor de timp 

concurs, spectacole susținute în afara sediului. 

D. venituri realizate pe baza unui acord de parteneriat cu Primaria Tulcea pentru anumite 

actiuni culturale 

 

 

D.4. ANALIZA GRADULUI DE CREŞTERE A SURSELOR 

ATRASE/VENITURILOR PROPRII ÎN TOTALUL VENITURILOR 

 

Nr. crt. 

Denumire indicator 2019 

Plan Realizat 2019 

0 1 2 3 

1. 

  

Gradul de creştere a veniturilor 

proprii în totalul veniturilor  

100,00 % * 85,57 % 

* Nu a existat valoare preconizată la acest indicator, iar modalitatea de calcul este incertă. 

Dar, modalitatea de calcul a fost realizată astfel:  suma planificată de venituri pe 2019  

430.000 lei, atingerea acestui plafon la finele anului 2019 ar reprezenta 100%, iar suma 

realizată a fost de 367.966 lei. 

D.5. ANALIZA PONDERII CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN 

TOTALUL CHELTUIELILOR 

 

Se constată o preponderenţă a cheltuielilor de personal  pentru 2019, reprezentând 72,77% 

din totalul cheltuielilor, din care cheltuielile de colaboratori fiind în sumă de 16,21 % din 

total cheltuieli. 
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D.6. ANALIZA PONDERII CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL 

TOTAL  

   A reprezentat 2,97% din total buget. 

   S-a achiziționat în anul 2019 echipament lumini, echipament sunet si doua centrale termice 

pe gaz. 

D.7. ANALIZA GRADULUI DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN 

SUBVENŢIE/ALOCAŢIE  

 

Gradul de acoperire a fost de 100%. 

D.8, CHELTUIELI PE BENEFICIAR, DIN CARE/DIN SUBVENȚIE ȘI DIN 

VENITURI PROPRII 

Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenție 

- din venituri proprii 

Total beneficiari pe anul 2019 au fost 14.722 spectatori 

 Estimat 2019 Realizat 2019 

Cheltuieli pe beneficiar TOTAL, 

din care: 

199,69 195,48 

Din subvenție 170,49 170,49 

Din venituri proprii 29,20 24,99 

 

E) STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII 

SPECIFICE A INSTITUȚIEI CONFORM SARCINILOR FORMULATE DE AUTORITATE 

Propuneri pentru întreaga perioadă de management 

1. Viziune 

Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale 

unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură 

etc. şi elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi credinţa respectivului 

grup. (UNESCO 2002)  

 

4 Cheltuieli de personal, din care: 

- salarii de baza, delegatii, contributii 

2.038.000 

1.442.000 

2.026.284 

1.435.907 
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Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau naţiuni. 

Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un 

indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. 

2.  Misiune 

 Managementul Centrului Cultural „Jean Bart” va susţine programe de valorificare a moştenirii 

culturale, de stimulare a creativităţii contemporane, prin activităţi specifice, gândite într-o concepţie 

integratoare, pluridisciplinară. Astfel, o sarcină permanentă trebuie să fie provocarea şi întreţinerea 

unui dialog permanent şi viu, între cele mai diverse genuri ale creaţiei, reunind în jurul său personalităţi 

marcante, atât din ţară cât si din străinătate, ale literaturii şi artei româneşti contemporane, cercetători 

în domeniile artei si esteticii, creaţiei populare, artişti independenţi, personalităţi din lumea teatrului, 

dansului, muzicii şi artelor plastice contemporane. 

 De asemenea, se vor coopta colaboratori în persoana unor importanţi oameni de afaceri, directori 

de bănci, societăţi comerciale, firme de succes, pentru a participa şi a susţine manifestările şi 

evenimentele ce decurg din programele instituţiei, colocvii culturale sau de învăţământ. Un rol deosebit în 

strategia managerială va fi sprijinirea asociaţiilor nonguvernamentale în vederea accentuării laturii 

educative a tineretului şi a lărgirii orizontului cultural, precum şi a stimulării artelor spectacolului 

independent. 

3. Obiective generale și specifice 

Eforturile managementului Centrului Cultural „Jean Bart” în perioada 2017 – 2020 trebuie 

reunite în sensul ideii că Soarele culturii europene răsare din Dobrogea. Accesarea unor programe 

culturale europene constituie posibilităţi de concretizare a unor acţiuni culturale de producere, 

coproducere, participare sau organizare la proiecte europene sau internaţionale. 

De asemenea,  se vor continua Festivalul de Teatru „Tragos”, Festivalul de Muzică 

Bună, devenite deja internaționale. 

 Continuarea editării revistei Nord Dobrogea Cultural, publicaţie de cultură, atitudine 

şi informaţie cultural artistică a Centrului Cultural „Jean Bart”, ajunsă la numărul 18 și a revistei 

”Etnos”, ajuns la numărul 5. 

 Îmbunățirea web-site-urilor teatruljeanbart.ro și www.artl.ro și realizarea blogului 

Centrului Cultural „Jean Bart”, să fie mai modern şi uşor accesibil, actualizat cu informaţii utile, 

programul ofertei de programe educative şi culturale, actualizat la zi, proiecte viitoare, şi 

posibilitatea rezervării on-line de bilete, în limba română, engleză, franceză şi rusă. 

 Conceperea şi tipărirea de flyere publicitare, privind oferta repertorială şi oferta de 

abonamente pentru spectatorii din judeţul Tulcea şi regiunea Dobrogea, difuzate prin cutiile 

poştale ale locuitorilor din Tulcea. 

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

pe site-uri de specialiate. 

 Crearea unei colaborări cu Societatea Română de Radio Difuziune; 

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

informative, etc. 
 Organizare de activităţi cu caracter informativ: conferinţe de presă, apariţii, concursuri 

interactive, reprezenzaţii stradale în oraşele şi comunele judeţului, şi promvarea acestora în mass media 

regională şi naţională, la radiouri şi la televiziuni. 

Un rol important în promovarea culturii regionale îl presupune realizarea unui 

festival de folclor, ce își propune să conservare și să valorifice a patrimoniului imaterial din zona 

Dobrogei și nu numai. Prin prezentarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice 

http://www.artl.ro/
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minorităților naționale, regiunea Dobrogea de Nord ar fi gazda ideală a unui astfel de eveniment,  

renumită prin numărul impresionant de etnii ce coabitează de secole în acest spațiu. 

În scopul creșterii vizibilității mișcării cultural-teatrale tulcene se impune invitarea 

personalităților marcante ale culturii naționale și internaționale la Tulcea.  

Având în vedere caracterul programelor Centrului, ţinta activităţilor educaţionale şi 

culturale este tineretul 18 – 25 ani şi adolescenţii 12 – 17 ani din judeţul Tulcea. Subliniem 

caracterul pluridisciplinar al concepţiei programelor dezvoltate de Centru, plaja de adresabilitate, 

este mult mai largă, ea cuprinzând practic, un modul mult mai mare de public consumator de 

fenomen cultural – artistic. Astfel, toate activităţile întreprinse de Centru, ca acestea să fie 

îndreptate către cetăţean, într-un dialog în care creativitatea să fie asociată tradiţiei si inovaţiei, 

principiu ce leagă trecutul (tradiţia) de viitor (inovaţia). Centrul, trebuie să câştige imaginea unui 

spaţiu al întâlnirilor culturale si artistice pe diferite paliere de exprimare:  

a) Arte vizuale 

- moderne şi contemporane (pictura, sculptura, artă video, fotografia, arhitectură, arta grafică, 

artele decorative şi meşteşugurile), precum si alte forme de exprimare artistică non-

convenţionale. 

b) Arte ale spectacolului 

- teatrul, dansul, muzica – într-un dialog ce a născut profunde momente de trăire şi expresie 

artistică. Teatrul – dans, ca expresie a dimensiunii artei conceptuale, va face obiectul unui 

program îndrăzneţ în cadrul rezidenţelor artistice programate pentru anii următori. 

c) Carte, lectură, traduceri 

- dialogul artelor nu poate fi complet fără permanenţa cărţilor şi a autorilor, acesta constituindu-

se în memorabile momente de relaţie cu un public de toate vârstele. 

d) Patrimoniul cultural 

- se va urmării îmbogăţirea patrimoniului instituţiei cu opere de artă (materiale sau imateriale) 

aparţinând unor valoroşi artişti, din ţară si străinătate, realizate în simpozioanele internaţionale de 

sculptură şi pictură sau participante la diverse manifestări artistice de marcă sau festivaluri de 

prestigiu – în calitate de invitate. 

e) Educaţie culturală populară 

- va fi elaborată o nouă strategie privind conjugarea eforturilor  de formare a tinerilor şi al 

programelor de formare oferite de şcoala populară de artă, extinzându-se oferta de formare către 

cadrele didactice din grădiniţe, şcoli şi liceele din judeţul Tulcea, cu programe de specific 

cultural-artistic acreditate CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor). 

 
 

4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management 

Centrul Cultural „Jean Bart”  ca unică instituţie publică de cultură din judeţul Tulcea, 

trebuie să producă o bună parte a ofertei culturale şi, pe cale de consecinţă, modelează în mod 

semnificativ cererea de cultură. Mesajul managementului din perioada 2017-2020 trebuie 

afirmat, nu doar ca fapt geofizic pragmatic, ci faptic la nivel internaţional, având în vedere 

potenţialul turistic şi cultural al judeţului Tulcea. 

Managementul insituţiei va avea ca principale obiective strategice în perioada 2017-

2020: 

o Proiectarea ofertei culturale  în funcţie de aceşti indicatori de consum 



28 

 

o Identificarea celor mai adecvate şi eficiente căi de difuzare a bunurilor şi serviciilor 

culturale 

o Stimularea comunicării dintre creatori şi publicul consumator tulcean 

o Promovarea creativităţii artistice 

o Realizarea unor programe şi proiecte care au un impact direct în spaţiile regionale din 

Nordul Dobrogei 

o Identificarea elementelor importante şi utilizarea reţelelor sociale în vederea diseminării 

complexe a bunurilor şi serviciilor în toate zonele de interes, apropierea actului cultural 

de comunităţile umane, mai ales în localităţile din Delta Dunării 

o Afirmarea mesajului Mangementului cultural enunţat şi al tuturor standardelor precizate 

în Caietul de obiective. 

 
 

5. Strategie de marketing  

Principala sarcină a managementului va fi să asigure gestionarea şi administrarea, în 

condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei. Din constatările preliminare, utilizarea 

spaţiilor, mai ales a edificiului în care se află Teatrul, vor fi valorificate la potenţialul maximal 

pentru a organiza activităţile specifice programelor educaţionale şi culturale. Spaţiile destinate 

personalului vor face obiectul unei strategii de ergonomizare, de sănătate şi de securitate ale 

procesului muncii şi al procesului de creaţie. 

În scopul obţinerii de venituri proprii suplimentare se vor pune la dispoziţie 

solicitanţilor spaţii ale instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-expoziţionale sau 

comerciale. În discuţie intră spaţiul de primire al spectatorilor care este folosit şi ca spaţiu 

expoziţional cultural, dar şi ca spaţiu de organizare a diferitelor manifestări de genul târgurilor. 

În acest spaţiu pot fi organizate şi diferite simpozioane pe teme diverse, lansări de carte, 

conferinţe de presă, colocvii literare, expoziţii de artă plastică sau fotografică. În sălile de 

spectacole pot avea loc congrese, simpozioane sau adunări festive, precum şi prezentări de 

spectacole în regim de turneu ale unor teatre sau impresariate independente. 

Foayerul instituţiei precum şi sălile sau alte spaţii vor fi folosite de terţi, fie în regim 

de închiriere, fie de prestări de servicii, fie în parteneriat cu Centrul. Aşadar, prin exploatarea 

acestor spaţii s-ar putea obţine venituri suplimentare în perioada viitoare. 
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6. Proiecte din cadrul programelor 

  Denumire Acţiuni / Explicaţii Perioada de desfăşurare 

1. REVISTA ”NORD-DOBROGEA 

CULTURAL” 

 

Revistă trimestrială în care este ilustrată 

activitătea şi viaţa culturală  ce au implicat 
poersonalităși din spațiul nord-dobrogean. 

martie iunie-decembrie 

 

2. TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI Târg de meşteri populari, caracter 
naţional, ediţie estivală. 

ianuarie-decembrie 

3. CENACLUL ”AGORA” Cenaclu literar, poetic, filosofic, civic şi 

artistic, urmărind creşterea participării 

generaţiilor tinere la actul cultural 

creator, dar şi oferirea de diversitate 

culturală persoanelor adulte, întâlniri cu 

scriitori, oameni de cultură, artişti, 

editarea unui jurnal a activităţii. 

ianuarie-decembrie 

4. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE 

”PANAIT CERNA” 

Concurs naţional octombrie - noiembrie 

5. FESTIVALUL DE MUZICĂ BUNĂ Manifestare culturală ce  urmărește 

diversificarea ofertei culturale, atragerea 

tinerilor către actul creator decent, 

promovarea excelenţei. 

august 

6. ZIUA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE Spectacol pandant al minorităţilor 
naţionale din judeţ 

decembrie 

7. PRODUCȚIE SPECTACOL DIN 

DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ 

 

Activitate specifică a SECȚIEI TEATRU, 

ce urmărește creşterea nivelului de 

percepere și importanța culturii  în rândul 

tinerei generaţii, dar şi a generaţiilor 
adulte. 

ianuarie-decembrie 

 

 

8. PRODUCȚIE SPECTACOL DIN 

DRAMATURGIA ROMÂNEASCA SAU 

UNIVERSALĂ 

Activitate specifică a Secţiei Teatru, 

urmărind creşterea nivelului de confort 

cultural în rândul tinerelor generaţii, dar 
şi a generaţiilor adulte 

ianuarie-decembrie 

 

 

9. PRODUCTIE SPECTACOL 

DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ 

Activitate specifică a Secţiei Teatru, 

urmărind creşterea nivelului de confort 

cultural în rândul tinerelor generaţii, dar 
şi a generaţiilor adulte. 

noiembrie-decembrie 

 

 

10.  FESTIVALUL DE TEATRU 

”TRAGOS” 2019 

Cu participarea teatrelor din țară și 
străinătate 

 

Ianuarie -octombrie  
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11. SPECTACOL PENTRU ABSOLVENȚI 

REGIE ÎN ULTIMII 5 ANI 

Activitate ce vine în sprijinul tinerilor 
absolvenți ai Facultății de Regie Teatru 

 

12. ZIUA CULTURII NAȚIONALE Spectacol dedicat culturii naționale Ianuarie 

13. ZILELE TEATRULUI ”JEAN BART” Spectacol de Gală, dedicat împlinirii a 10 

ani de existenta a teatrului în spațiul 
Nord-Dobrogean 

Februarie-octombrie 

14. UNDERGROUND Parteneriate cu structuri teatrale 
independente 

Ianuarie - decembrie 

15. ALTE ACȚIUNI  Actiune 1 iunie 

 

 

 Recital Pian 

 

 Pianul călător  

 

 Concert de muzică clasică  

 

 

 

7. Alte evenimente specifice intituției, planificate pentru perioada de management 

 spectacole de teatru, operă și balet 

 expoziții 

 lansări de carte 

 

F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI,  CU 

MENŢIONAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESAR A FI ALOCATE DE CĂTRE 

AUTORITATE: 

 

1 PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI PUBLICE DE 

CULTURĂ, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE 

CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ȘI A VENITURILOR INSTITUȚIEI CE POT  FI ATRASE DIN 

ALTE SURSE 

 

1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli din perioada managementului 

Nr.crt. Categorii 2018 

(mii lei) 

2019 

(mii lei) 

2020 

(miilei) 

1. Cheltuieli de personal, din care:  1900 2185 3280 

2. chelt. cu colaboratori 450 500 550 

3. Venituri proprii 380 370 390 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Anul 2019: 

 

Nr. 
crt. 

 

Denumire indicator 

2019 

Previzionat Resurse financiare  

Venituri proprii Subvenții CJT 

 Cheltuieli de personal: Total cheltuieli 2.185 mii lei - 2.185 mii lei 

Cheltuieli cu 

colaboratorii 

500 mii lei - 500 mii lei 

  Bunuri şi servicii  1100 mii lei 370 mii lei 730 mii lei 

 Cheltuieli de capital din care: 120 mii lei -   120 mii lei 

 Total  3.405 mii lei 370 mii lei 3.035 mii lei 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului 

2.1. La sediu - 10.000 beneficiari 

2.2. În afara sediului - 10.00 beneficiari 

 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
 

  Denumirea proiectului Acţiuni / Explicaţii Perioada de 

desfăşurare 

Buget 2019 

Mii lei 

1. REVISTA ”NORD-DOBROGEA 

CULTURAL” 

 

Revistă bianuală în care este ilustrată 

activitătea şi viaţa culturală  tulcenă, plus 
ultimul număr, dedicat folclorului. 

martie iunie-
decembrie 

 

35 

2. TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI Târg de meşteri populari, caracter 

naţional, ediţie estivală. 

ianuarie-

decembrie 

3 

3. CENACLUL ”AGORA” Cenaclu literar, poetic, filosofic, civic şi 

artistic, urmărind creşterea participării 

generaţiilor tinere la actul cultural 

creator, dar şi oferirea de diversitate 

culturală persoanelor adulte, întâlniri cu 

scriitori, oameni de cultură, artişti, 
editarea unui jurnal a activităţii. 

ianuarie-
decembrie 

3 

4. CONCURSUL NAȚIONAL DE 

POEZIE ” CERNA” 

Concurs naţional octombrie - 

noiembrie 

5 

5. FESTIVALUL DE MUZICĂ BUNĂ Manifestare culturală ce  urmărește 

diversificarea ofertei culturale, atragerea 

tinerilor către actul creator decent, 
promovarea excelenţei. 

august 150 

6. ZIUA MINORITĂȚILOR 

NAȚIONALE 

Spectacol pandant al minorităţilor 
naţionale din judeţ 

decembrie 4 
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7. PRODUCȚIE SPECTACOL DE 

TEATRU ÎN VEDEREA 

PARTICIPARII LA FESTIVALURI 

 

Activitate specifică a SECȚIEI TEATRU, 

ce urmărește promovarea culturii Nord-

dobrogene prin selecționarea 
spectacolului la festivalurile de gen. 

ianuarie-
decembrie 

 

 

80 

8. PRODUCȚIE SPECTACOL DIN 

DRAMATURGIA ROMÂNEASCA 

SAU UNIVERSALĂ 

Activitate specifică a Secţiei Teatru, 

urmărind creşterea nivelului de confort 

cultural în rândul tinerelor generaţii, dar 
şi a generaţiilor adulte 

ianuarie-

decembrie 

 

 

100 

9. PRODUCTIE SPECTACOL 

DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ 

Activitate specifică a Secţiei Teatru, 

urmărind creşterea nivelului de confort 

cultural în rândul tinerelor generaţii, dar 
şi a generaţiilor adulte. 

noiembrie-

decembrie 

 

 

100 

10.  FESTIVALUL DE TEATRU 

”TRAGOS” 2019 

Cu participarea teatrelor din țară și 

străinătate 

 

Ianuarie -

octombrie  

200 

11. SPECTACOL PENTRU 

ABSOLVENȚI REGIE ÎN ULTIMII 5 

ANI 

Activitate ce vine în sprijinul tinerilor 
absolvenți ai Facultății de Regie Teatru 

ianuarie-
decembrie 

40 

12. ZIUA CULTURII NAȚIONALE Spectacol dedicat culturii naționale Ianuarie 30 

13. ZILELE TEATRULUI ”JEAN BART” Spectacol de Gală, dedicat împlinirii a 

10 ani de existenta a teatrului în spațiul 
Nord-Dobrogean 

Februarie-

octombrie 

100 

14. UNDERGROUND Parteneriate cu structuri teatrale 
independente 

Ianuarie - 
decembrie 

60 

15 FESTIVALUL CETĂȚILOR 

DOBROGENE ENISALA CASTEL 

FEST 

Promovarea turismului cultural în 

Dobrogea de Nord 

 200 

16. ALTE ACȚIUNI  Actiune 1 iunie 

 

 Recital Pian 

 

 Pianul călător  

 

 Concert de muzică clasică  

 

 100 

TOTAL 1175 

 


