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                      Act adiţional nr. 1 
la Contractul de management nr. 54/03.07.2014 

 
 

1. Denumirea instituţiei 
 
 CENTRUL NAŢIONAL AL DANSULUI BUCUREŞTI 
 Adresa: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti 
 Tel.: 021.318.86.76 
 Fax: 021.319.72.06 
 E-mail: office@cndb.ro 
 Web: www.cndb.ro 

CUI: 16755383 
Cont: RO84TREZ23G670304200109X 

 
2. PROGRAM MINIMAL PENTRU ANUL 20141 iulie –decembrie  
 

Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

1. 
Stagiunea„Stere 

Popescu” 

Stagiune alcătuită evenimenţial, 
compusă din spectacole producţii 

proprii, co-producţii sau spectacole 
invitate. 

11 

mic 
1. Este ceea ce este – Vlad 

Basalici 

25.000 

mic 
2. Out of Order Mihaela 

Dancs 

mic 
3. Institute of chance Paul 

Dunca 

mic 
4. Dance a playful body – 

Andreea Novac 

                                                 
1 În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C., la titlul II „Bunuri şi servicii“. 
2 Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat. 
3 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

mic 5. Layers – Cristina Lilienfeld 
 

mic 

6-9. Rezidenţe RAP (4) : Kata 
Bodoki-Halmen, Jean Lorin 

Sterian, Cristian Nănculescu, 
Maria Baroncea, Alison 

Peacock. 

mic 
10. Rezidenţe ArtistNest/ 

Emotional Bodies : Cristina 
Lilienfeld/ Irinel Anghel 

mic 
11. Delicate instruments 

handeled with care – 
Alexandra Pirici 

2. 
PROGRAMUL 

Birou permanent 
la Cluj 

Programul urmăreşte dezvoltarea 
regională a programelor CNDB 
(prezentări publice, spectacole, 
ateliere etc.) pentru domeniului 

coregrafic în patru puncte 
cardinale ale ţării, multiplicarea 

scenelor pentru dansul 
contemporan, atragerea de noi 

resurse, crearea de oportunităţi de 
colaborare cu liceele şi 

4 

mic 

Două ateliere de dans 
contemporan conduse de Atilla 

Bordas, Andreea Novac şi 
Istvan Teglas 

9.000 

mic 
Spectacol – Dance a playful 

Body  Despre Tandreţe - 
Andreea Novac (double bill) 
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Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

Universităţile de profil din ţară. 

Program desfăşurat în parteneriat 
cu Asociaţia Colectiv A. Toate 
activităţile se vor desfăşura în 
spaţiul închiriat în Fabrica de 
Pensule pentru programul de 

rezidenţe artistice RAP – rezidenţe, 
ateliere, public. (RAP nu face parte 

din proiectele minimale). 

mic 

Spectacol:  

Institute of chance Paul 
Dunca  

si   

Este ceea ce este – Vlad 
Basalici 

(in aceeasi seara) 

3. 
PROGRAMUL 

CONTEXT 

Programul CONTEXT este destinat 
unor proiecte (spectacole, vizionări 
de filme, ateliere, conferinţe) ce au 

loc înafara sediului CNDB, în 
Bucureşti şi în ţară. 

2 

mic Academia Itinerantă 

12.000 

mic „Hors Murs” 

4. 
PROGRAMUL 
CERCETARE 

DOCUMENTARE 

Program de documentare,  arhivare 
şi mediatizare a activităţii 

coregrafice istorice şi actuale. 
Programul vizează promovarea 
valorilor coregrafice şi  creşterea 

vizibilităţii CNDB şi a mişcării 
coregrafice contemporane. 

3 

mic 
Arhivele Dansului 

Românesc 

9.000 mic  „Scrie despre dans !” 

mic Filmul anului CNDB 2014 

5. 

PROGRAMUL 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

Se vor organiza sesiuni de cursuri 
pentru două categorii de 

benefificiari: neprofesionişti şi 
profesionişti. Pentru neprofesionişti 

3 mic 

Vârstele Dansului 

Spectacol cu copii, liceeni 
Spectacol cu persoane de  

vârsta a 3-a. 

14.000 
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Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

se vor organiza cursuri si 
evenimente educative pe categorii 

de vârstă. mic 

Cursuri de dans pentru 
neprofesionişti (sesiuni 

pentru copii, adolescenţi şi 
adulţi) 

mic 

„UP” - mentorat de durată 
pentru pentru creatorii 

profesionişti la început de 
carieră 

 

6. 

PREMIILE CNDB – 

(premiul Ioan 
Tugearu) 

Eveniment de acordare de  premii 
ce are ca scop promovarea valorilor 

dansului contemporan actual şi 
creşterea vizibilităţi CNDB. Premiul 

poartă numele coregrafului Ioan 
Tugearu, recunoscând astfel 

personalitatea artistică  majoră a 
coregrafului în cultura românească 

dar şi faptul că domnul Ioan 
Tugearu a avut un rol esenţial la 
înfiinţarea CNDB, susţinând de-a 

lungul timpului continuitatea 
activităţii acestei instituţii. Organizat 
cu sprijinul mediului de afaceri din 

România sau din străinătate. 

1 mic PREMIILE CNDB 4.000 
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Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

7. 
PROGRAMUL 

FESTIVAL, 
FESTIVALURI 

Program de cooperare şi parteneriat 
între CNDB şi Festivaluri de dans 

deja consacrate. Conform 
obiectivelor strategice ale acestui 
plan de management CNDB va 

conduce o politică culturală 
integratoare pentru dezvoltarea 

domeniului dansului contemporan 
românesc ce ia în considerare toţi 

actorii activi ce contribuie la 
devolatrea doemniului. De aceea, 
CNDB se va implica în susţinerea 

acelor Festivaluri care promovează 
aceleaşi valori şi împătăşesc 

obiective comune. 

1 mic 
Platforma Performativă din 
cadrul Festivalului Temps 

d’Image (Cluj) 
6.000 

8. 

PROGRAMUL 
GĂZDUIREA DE 
EVENIMENTE ÎN 
PARTENERIAT 

Ca instituţie gazdă, CNDB va 
găzdui evenimente de mare 

anvergură şi vizibilitate. 
6 

mic 
Alt Concurs de Coregrafie / 

Asociaţia „Secţia de 
coregrafie” 

4.000 

mic 
Dans şi Tehnologii - Dilmana 

Yordanova, Asociaţia 
„AV/motional” 

mic 
Inter@Faţa – Radu Berceanu 

/ Asociaţia DramAcum 

mic 

Platforma de reflecţie –
Emotional Bodies – Cosmin 
Manolescu/ Asociaţia Gabriela 

Tudor 
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Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)2 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program3 

(lei) 

mic 

Rezidenţe 
ArtistNest/Emotional – 

Ştefania Ferchedău / Asociaţia 
Gabriela Tudor 

mic 
Premieră Fragil – Cosmin  

Manolescu/ Asociaţia Gabriela 
Tudor 

     TOTAL 83.000 lei 

 

Menţiune: Managerul instituţiei a întocmit Programul minimal pentru anul 2014 asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a 
instituţiei pe tot parcursul exerciţiului financiar. 
 
 
 

Centrul Naţional al Dansului       Ministerul Culturii  
Varvara-Cătălina Ştefănescu       Kelemen Hunor 
Manager          Viceprim-ministru, Ministrul Culturii 
 
 
 

Mihaela Ioana Kaitor 
Secretar General 

 
 
 

Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane 
Director General 
 
 
 
Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură 


