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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, denumit în continuare autoritatea, pentru Centru 
Național al Dansului București (CNDB), denumită în continuare instituţia, aflată în 
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.   

În conformitate cu prevederile contractului de management nr.89 din 20.10.2017, datele şi 
informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: din ianuarie – decembrie 2018, 
reprezentând a doua evaluare din perioada contractuală de management.  
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INTRODUCERE 
Cuvânt al managerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitându-ne înapoi cu mândrie putem afirma, fără pic de îndoială, că CNDB este 
Excepția Culturală a României; e singura instituție care găsește mereu soluții pentru a 
continua, pentru a pune în operă ceea ce are de împlinit, în virtutea unei strategii pe termen 
lung. Putem afirma că CNDB este o Instituție Fantastică, așa cum și-ar găsi sensul evocat în 
seria de conferințe inițiate de Bojana Kunst asupra temei Instituția Fantastică). 

Cred că toți cei care citesc acest cuvânt introductiv știu deja despre CNDB că este 
singura instituție pe teritoriul României care se (pre)ocupă de dezvoltarea dansului 
contemporan, dar poate, nu știu că e singura structură guvernamentală de acest tip în tot estul 
Europei. 

Aproape toată lumea știe deja că CNDB este o intituție de stat. Dar marea majoritate (a 
beneficiarilor) crede că este o organizație independentă.  

Aproape toată lumea care citește aceste rânduri știe că CNDB este o instituție 
„națională” – căci, nu-i așa, titulatura zice clar: centrul Național al dansului... 
Dar ce poate face o instituție unică în România cu un buget echivalent a 3% din bugetul celui 
mai sărac teatru din subordinea MCIN din țară?  

Domeniul dansului contemporan nu are numărul instituțiilor teatrale-dramatice – CNDB 
este singura instituție căreia îi revin multiplele sarcini de a regenera istoria, de a pune bazele 
unui sistem de formare profesională, de a genera spectacole de actualitate, de a forma un 
public, de a conecta coerent și reprezentativ la scenele internaționale, de asigura un sistem de 
producție și difuzare… Adică, cu alte cuvinte, de a construi ceea ce teatrele dramatice 
folosesc deja de 100 de ani cu eficiență simbolică  capitalizată și nu se îngrijesc nici de 
sistem de formare, nici de critică sau istorie. In plus, dansul contemporan, de la artiști 
la producția propriu-zisă, este mai ieftin, în consecință, în economia culturii, ar merita 
investiția. 

Atât coregraful cât și dansatorul de dans contemporan nu au loc stabil de muncă. Ei 
sunt toți independenți. Deducem astfel că CNDB, singura instituție care se (pre)ocupă de 
dans contemporan, are în grijă  dezvoltarea întregii creații coregrafice independente. CNDB 
este nevoit să (se) substituie astfel unui întreg sistem teatral sau muzical, fără să aibă 
aceleași resurse.  CNDB trebuie să creeze condiții pentru strălucirea dansului 
contemporan în țară și peste hotare.  Acest lucru deși este imposibil în condițiile bugetare 
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actuale, este pus pe umerii unei echipe de 20 de angajați, să rezolve această complexă 
problemă fără să deranjeze nici sistemele, nici persoanele care iau decizii.   

De aceea, dacă citiți până la capăt aceste rânduri, sunteți rugați de către 
subsemnata, să deveniți un ambasador al Centrului Național al Dansului, și, de câte ori 
aveți ocazia, să spuneți aceste lucruri mai ales persoanelor care temporar au puterea de 
decizie. Vă mulțumesc cu umilitate. 
 
 
Context instituțional-administrativ 
 

Apărut în 2004 din nevoia de a da coerență unor resurse cu un puternic conținut 
creativ, care se cerea profesionalizat și formalizat în structuri funcționale deja exersate în 
centrele de dans contemporan europene, CNDB acordă în mod autentic sprijin sectorului 
independent (neexistând precedent instituțional dedicat dansului contemporan), asumându-și 
rolul de instituție gazdă, de producător, de formator (pentru artiștii profesioniști, cât și pentru 
neprofesioniști), concepând programe de cercetare concentrate asupra recuperării istoriei 
recente a dansului și documentării dansului în România, de dezvoltator de programe 
complexe de teorie și practică, în acord cu tendințele actuale europene. 

În martie 2011, CNDB a trebuit să părăsească locația atribuită prin Hotărârea  nr. 530 
din 9 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului 
Naţional al Dansului Bucureşti, Art.5, din Bulevardul N. Bălcescu nr. 2, când Teatrul Național 
București a intrat în lucrări de reabilitare, pierzând cei 3.000 mp de spații de repetiții și 
spectacol, reducându-și la un nivel drastic imaginea, activitatea și notorietatea. 

În 2016, prin HG 651/2016, Centrului  i se atribuie sala Omnia, pentru care, prin 
consultare publică, au elaborate conceptul și tema de proiectare, adaptată nevoilor și 
funcțiunilor unei case a dansului, potrivit viziunii și exigențelor comunității artistice și 
standardelor unor instituții similare europene. 

Din 2011 și până la finalizarea reabilitării sălii Omnia, CNDB închiriază pentru 
desfășurarea activității de bază un spațiu în blv. Mărășești nr.80-82, sector 4, activitățile 
administrative având ca sediu Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, Sector 1, București 
Clădirea Centrului Național al Cinematografiei. 

Prin HG 34/2017, Bucureștiul, România, are finalmente o casă a dansului, cu adresa 
în str. Cristian Popișteanu nr.3, sector 1, București. 

Dacă ar fi să dăm o temă anuală a fiecărui an din perioada iulie 2014 – februarie 
2018,  anul 2014 a stat sub semnul dezvoltării instituționale; 2015 a pus accent pe 
patrimonializarea capitalului dansului contemporan prin valorificarea istoriei prin 
documentare și cercetare, anul 2016, care a marcat și centenarul DADA, a oferit un context 
cultural favorabil spargerii canoanelor, pentru noi abordări artistice. 

Perioada 2017-2022, prin deschiderea proiectului de reabilitare a sălii Omnia, 
presupune coerență atât în desfășurarea activităților de management instituțional, 
administrativ și artistic, o bună comunicare cu cei abilitați să edifice casa dansului (Unitatea 
de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale), articulate 
pe grija deosebită pentru conținutul unic oferit publicului iubitor de dans contemporan 
românesc. 

Anul 2017 este gândit sub semnul dezvoltării de public specializat, al dialogului inter 
și trans comunități: a artiștilor cu publicul, în interiorul comunității artistice, între profesioniștii 
români și cei străini, anul rețelelor și proiectelor de cooperare care au ca numitor comun 
inovativitatea, originalitatea, autenticul. 

Anul 2018, an dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, s-a desfășurat sub 
conceptul „Tu ești contextul”, activitățile desfășurate de CNDB punând accent pe 
identificarea, susținerea și promovarea intereselor artiștilor independenti, ale instituției și mai 
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ales al publicului.viitoarea casă a dansului, viitorul unei instituții  modeme, flexibile, acordate 
la ritmul dinamicii rapide pe care Ie cunoaște dansul contemporan și arta contemporană 
actuală. 

Considerăm că asigurarea unui management coerent, eficient și realist,  într-o 
perioadă de schimbări instituționale, economice și sociale, consolidează credibilitatea pe 
care CNDB a reușit, cu eforturi considerabile, să și-o recupereze și să o mențină, după 
prejudiciul imagine din 2011, când a trebuit să părăsească spațiul generos din TNB și să își 
dezvolte o filosofie și mecanisme unice la început de supraviețuire și mai apoi de dezvoltare 
într-un context mai larg, al lumii culturale. 

 
Sintetizând, la 15 ani de la înființarea CNDB, se pot rezuma următoarele: 
 

 CNDB este o instituție unică în România, între instituțiile de spectacol; 
 este  singura  instituție de stat de pe teritoriul României care are ca activitate 
dezvoltarea domeniului dansului contemporan românesc; 
 este o instituție  gazdă și producător de spectacole de dans și artă contemporană, 
nonrepertorială și fără artiști angajați; 
 este o instituție dedicată cu precădere susținerii creației independente pe palierele de 
producție, cercetare și educație artistică pentru profesioniștii domeniului și public; 
 este finanțator  pentru domeniul coregrafic contemporan; 
 are un personal redus (20 de  angajați + 1 manager) în raport cu anvergura 
programelor si proiectelor derulate; 
 deține, din 2016, un spațiu propriu aflat actualmente în proces de reabilitare, închiriind 
spații pentru desfășurarea  activităților de bază și  pentru împlinirea misiunii sale. 
 
 
 
 
Context cultural național pentru dansul contemporan 
 
Organizațiile care au o ofertă de dans contemporan în București sunt Fundația Gabriela 
Tudor (rezidențe artistice naționale și internaționale, burse de management în domeniul 
dansului, producție spectacole și evenimente dedicate dansului contemporan), 4Culture 
(Festivalul Explore Dance, rezidențe naționale și internaționale), Secția de coregrafie (Alt 
Concurs de Coregrafie, revista ADN online, Cartierul de dans), Tangaj Dance (producție de 
spectacole, Festival de film de dans, cursuri specializate dans contemporan, programe 
pentru tineri). 
Alături de scenele tradiționale bucureștene dedicate artelor spectacolului, o serie de 
organizații independente s-au  constituit în scene de promovare a artelor performative, în 
ultimii ani, precum Teatrul Green Hours, Godot Cafe, Lorgean Theatre, Teatrul Apropo, 
Point, UnTeatru, Rezidența Scena9-BRD. Componenta independentă este esențială în 
contextual mai larg al pulsului cultural local și national datorită infuziei de inovație, 
creativitate și mobilitate a resurselor pe care le implică propunerile artiștilor. 
La nivel național, inițiativele independente sunt relative puține. În Cluj Napoca, în cadrul 
Federației Fabrica de Pensule, activează două organizații importante în dansul contemporan: 
Asociația Colectiv A, care a încheiat 10 ani de Festival Temps d’Images în cadrul unei 
importante rețele internaționale de tradiție europeană, producție și difuzare de spectacol, 
Fondul Colectiv de Creație, reciproc Performativ,  Asociația GroundFloor Group, care are o 
activitate de peste 6 ani în domeniul dansului: Festivalul Trans-Contact, educație artistică, 
producție și difuzare spectacol de dans contemporan, ateliere specializate de dans 
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contemporan (contact improvisation). În Cluj Napoca, scena de dans în formele lui noi a luat 
amploare în ultimii ani. 
În ultimii 5-7 ani asistăm la o perioadă de multiplicare a spațiilor culturale care se pot împărți 
în „spații specializate” (Linotip, Wasp) și spații cu caracter sporadic (teatre care programează 
în mod sporadic spectacole de dans contemporan. Această multiplicare a spațiilor și a 
prezenței spectacolului de dans contemporan în spațiul cultural, este totuși un aparent trend 
pozitiv al dansului contemporan. Oferta de spectacol sau cursuri de dans contemporan este 
formată exclusiv din inițiative private (eroice sau curajoase) ale sectorului independent, 
menite efemerului acut, dependente de finanțările precare existente. 
Deși în ultimii ani prezența dansului contemporan este mai intensă, s-a constatat, din 
analizele efectuate în ultimii ani și din observația directă, că educația pentru corp, mișcare și 
creație coregrafică la nivel național este minimă indiferent de clasa socială sau venit, 
indiferent de pregătirea profesională. 
 
 
 
1. colaborarea cu alte instituții, organizații, grupuri informale care se adresează 
aceleiași comunități 
 Colaborarea cu instituțiile și organizațiile culturale locale, naționale și 
internaționale, face parte din liniile strategice de dezvoltare și consolidare instituțională. 
 Fiecare dintre proiectele și activitățile desfășurate de CNDB sunt construite și 
organizate prin intermediul parteneriatelor instituționale și cele media. 
 În viziunea managerială parteneriatul este un mod eficient de a atrage resurse, de 
a difuza producțiile de dans contemporan, de a crește vizibilitatea artiștilor și proiectelor lor, 
de a promova activitățile curente ale CNDB, de a contura premisele unei strategii de 
comunicare și marketing care să dea o mai mare accesibilitate, flexibilitate și interactivitate 
proiectelor și programelor propuse publicului. 

 În 2018, sub motto-ul You are the context, la Centrul Național al Dansului București 
au avut loc 89 de reprezentații, (performance și dans contemporan), dintre care 5 
internaționale, 35 de evenimente in parteneriat, 4 premiere, 3 producții noi, 2 co-producții, 2 
festivaluri,  dezbateri cu publicul, 4 conferințe pe tema istoriei și a arhivelor dansului 
contemporan românesc, 2 consultări cu comunitatea artistică din domeniul dansului 
contemporan și peste 2000 de ore de dans contemporan pentru profesioniști și amatori, copii 
și adulți, cu un total de 6000 de spectatori în București și în țară și 1500 de spectatori în 
Europa. 

Accentul a căzut pe colaborare, iar strategia de comunicare a fost formulată în acord cu 
nevoile instituției și ale partenerilor săi. Astfel, CNDB a putut realiza evenimentele alături de 
26 parteneri instituționali și 7 parteneri internaționali. 

Parteneri Naționali: Institutul Francez București, Institutul Polonez din București, Institutul 
Cultural Român de la Bruxelles, Institutul Cultural Român de la Paris, Centrul Ceh din 
București,  Teatrul Ion Creangă, Teatrul Odeon, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, 
Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB, Muzeul Național al Țăranului Român , 
Liceul de Coregrafie „Floria Capsali ” din București , Liceul de Coregrafie „Octavian Stroe” 
din Cluj, Universitatea Națională de Muzică București ,  Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, 
Asociația Colectiv A Cluj, Asociația Tangaj Dance, Asociaţia pentru Teatru şi Carte - Petec, 
Asociația Developing Art, Asociația Unda,  Asociația Performing Arts, Fabrica de Pensule 
Cluj, Fundația Gabriela Tudor, Feeder - Save or Cancel, New Europe College 
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Parteneri Internaționali: Aerowaves, BOZAR (Palais des Beaux-Arts) din Bruxelles, La 
Briqueterie (Centre de Développement Choregraphique Nationale du Val-de-Marne - CDC), 
Czech ITI Centre, Czech Centre Brussels, IETM  - International network for contemporary 
performing arts, University of Leipzig , Salzburg University. 

Datorită parteneriatelor fost marcată prezența dansului contemporan la București, Cluj și 
Craiova, dar și în Europa.  

Sub semnul Centenarului 1918 a fost prezentat performance-ul Ciocanul fără stăpân 
(reenactment după Stere Popescu de Florin Flueraș & Brynjar Åbel Bandlien) la Bozar-
Bruxelles, în cadrul Too Soon, too late – Performative Dialogue,  eveniment dedicat 
comemorării anului 1918, care a întrunit 10 parteneri din 5 țări europene: Institutul și Muzeul 
Teatrului Maghiar, Budapesta, Ungaria, Institutul Balassi Bruxelles-Serviciul Cultural al 
Ambasadei Maghiare la Bruxelles, Institutul de teatru , Bratislava, Slovacia, Forumul Cultural 
Austriac, Viena, Austria, Institutul Cultural Lituania, ICR Buruxelles, Institutul Teatral 
Zbigniew Raszewski Varșovia, Polonia, Institutul Polonez - Serviciul Cultural al Ambasadei 
Poloniei la Bruxeles, BOZAR - The Center for Fine Arts, Bruxelles, Belgia, Institutul de teatru 
și Arte Praga. Cehia. 

 

Co-producțiile CNDB Counterbody (Simona Deaconescu), Delicate Instruments of 
Engagement (Alexandra Pirici) au fost prezentate în Europa la prestigioase festivaluri și 
evenimente dedicate dansului contemporan și artei performative. 

 

🔺 Stagiunea Națională „Stere Popescu” a sprijinit producția și difuzarea spectacolelor de 

dans contemporan la nivel național și internațional și a asigurat vizibilitate coregrafilor și 
dansatorilor. Stagiunea a cuprins o selecție de 19 de titluri, diverse ca gen și tematică, atât 
titluri mai vechi, cât și premiere,  producții și coproducții CNDB sau spectacole invitate, pe 
care CNDB le-a adus în fața publicului pentru că aceste spectacole nu au avut ocazia să fie 
prezentate cu aceeași frecvență în contextul cultural local.  

 

🔺 Festivalul Like CNDB 2018 a cuprins: 

-  trei spectacole internaționale în premieră în România: „Dans for Satan” (de Hilde 
Ingeborg Sandvold - Compania Dansehallerne), „Homo Furens” (de Filipe Lourenço - 
Compania Plan K - Franța), „Ohne Nix” (de Luke Baio & Dominik Grünbühel - Compania 
Pufferfish Kunstverein - Austria). Spectacolele internaționale fac parte din rețeaua europeană 
Aerowaves, care își propune să construiască multiple oportunități de colaborare 
transfrontalieră în Europa. 
- Focus România care a inclus unele dintre cele mai apreciate producții de dans 
contemporan din România, realizate în anii precedenți (focusul a avut ca scop promovarea 
producțiilor de dans contemporan din România într-un context în care au participat numeroși 
profesioniști ai artelor spectacolului din Franța - curatori, directori de festival, critici etc.). 
Acest showcase a avut ca rezultat invitarea spectacolului „Mothers of Steel” (Mădălina Dan 
și Agata Siniarska) la Théâtre de Vanves, Franța și oferirea unei rezidențe artistice 
coregrafei Simona Deaconescu de către La Briqueterie, Franța. 
Răspunsuri performative – CNDB – Omnia 2020 - o serie de evenimente în care diverși 
artiști, arhitecți, profesioniști ai artelor spectacolului, manageri culturali, operatori culturali au 
prezentat perspective proprii, performative, despre viitorul dansului contemporan și despre 
viitoarea „Casă a dansului”, Sala Omnia. 
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🔺 Amprenta – artistul anului 

În cadrul acestui proiect, artiștii Paul Dunca, Farid Fairuz, Maria Mora şi Cristian Nanculescu 
au iniţiat o serie de evenimente, intitulate Descentrat - o serie de întâlniri indisciplinate. 
Descentrat a deschis dialogul cu mai multe zone de manifestare şi practici diferite, care 
provin sau nu din mediul artistic. Fără să stabilizeze aria de interes într-o anumită zonă 
ideatică sau estetică, Descentrat a adus împreună oameni care au împărtăţit diverse practici, 
devenind un nod de intersecție pentru conținuturi generate de către participanți. Fiecare 
întâlnire a propus un nou format cu un alt specific și a deschis spațiul performativ tuturor 
celor interesați și indisciplinați. 

 

🔺 Premiile CNDB 

Ediţia 2018 a Premiilor CNDB  a avut ca temă parteneriatul. Într-o perioadă marcată de 
incertitudini și incoerențe politice la nivel mondial, parteneriatul s-a dovedit a fi soluția care 
oferă continuitate, încredere, responsabilizare reciprocă, grija comună pentru calitatea 
rezultatelor și bucuria de a împărtăși succesele. Parteneriatul cu Institutul Francez București 
a făcut posibilă realizarea acestui mult așteptat eveniment. 

Premiile CNDB sunt o modalitate de a recunoaște și mulțumi celor care prin activitate 
susținută au contribuit și confirmat valoarea pe care arta dansului contemporan o are în 
societate, celor care o sprijină și fără de care CNDB nu ar fi reușit să devină o instituție de 
impact cultural. În 2018 a recunoscut contribuțiile esențiale la crearea contextului critic din 
dansul contemporan românesc aduse de Mihaela Michailov, Cristina Modreanu, Iulia 
Popovici, Oana Stoica și Gina Șerbănescu. De asemenea, tânărul coregraf Cosmin Vasile, 
care și-a finalizat spectacolul de debut în cadrul programului RAP 2018, a primit din partea 
Institutului Francez din București un premiu special: o bursă de studii profesionale la L'Atelier 
de Paris - CDCN cu Dominique Mercy și Malou Airaudo. 

 

🔺 Camping de dans contemporan program internațional de formare pentru tineri dansatori 

și coregrafi la Craiova organizat în parteneriat cu Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova la 
care au participat 12 artiști și 4 mentori din România și străinătate. 
 

🔺 RAP - Rezidențe, ateliere, public, a șasea ediție a programului de rezidențe în 

parteneriat cu Liceul de coregrafie din Cluj-Napoca și Asociația Colectiv A, în cadrul căreia 
au avut loc 3 premiere de dans contemporan create de cei 3 rezidenți.  
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 2. Analiza SWOT 
 

Puncte tari 
 instituție unică, la nivel national;  
 spectacole originale, competitive, diverse, 
contemporane; 
 strategie de comunicare (site, campanie de 
promovare în mediul online, facebook, 
newsletter, materiale informative și de 
promovare), parteneriate strategice și 
media; 
 sistem de vânzare de bilete online; 
 parteneriate care asigură multiplicarea 
scenelor și promovarea artiștilor independenți și 
a proiectelor lor; 
 participare în proiecte naționale și 
internaționale; 
 atribuirea unui spațiu (sala Omnia -2016) 
aflată actualmente în process de reabilitare la 
standardele de funcționare specifice unei săli 
moderne și adaptate dansului contemporan; 
 personal angajat dedicat și profesionist 
care îndeplinește obiectivele de dezvoltare și 
misiunea CNDB; 

Puncte slabe 
 lipsa unui spațiu adecvat pentru spectacole 
și repetiții; 
 personal subdimensionat și lipsa 
personalului de specialitate (regizor tehnic, 
personal specializat în scenotehnică); 
 discrepanța de dinamică dntre ritmul de 
dezvoltare administrativă, juridică și financiară, 
în raport cu dinamica de dezvoltare a instituției 
și a domeniului; 
 subfinanțarea programelor și proiectelor; 
 ritm încetinit de dezvoltare instituțională 
pentru că o bună parte a resurselor sunt alocate 
chiriei spațiilor pentru activitățile de bază și 
pentru îndeplinirea misiunii instituției; 
  insuficientă dotare scenotehnică și audio-
video a spațiilor de spectacol și de repetiții; 
 renumerația precară a artiștilor asociați  

Oportunități  
 unul dintre cele mai dinamice domenii 
artistice contemporane; 
 realizarea unui studiu profesionist asupra 
domeniului, de modalități de dezvoltare de 
public, marketing cultural și comunicare publică; 
 realizarea de parteneriate naționale și 
internaționale, intrarea în rețele prestigioase 
europene de profil (DanceRoad, Aerowaves); 
 existența unui sediu propriu, conform 
nevoilor unei institutții de spectacol de rang 
national, care guvernează un domeniu întreg; 
 public divers și numeros, interesat de 
oferta artistică, chiar dacă eterogen și încă 
neformat; 
Bucureștiul este un oraș-creuzet care își educă 
și formulează gusturile în materie de dans 
contemporan și ale cărui cereri CNDB le poate 
satisfice, cu o finanțare calibrată. 

Amenințări 
 Insuficienta dezvoltare a publicului 
consummator de artă și dans contemporan  
 Insuficienta conștientizare a autorității 
finanțatoare în alocarea bugetelor care se 
răsfrâng asupra finanțării programelor minimale; 
 Propunerea de a excepta instituțiile publice 
de cultură de la accesarea finanțărilor 
nerambursabile; 
 Lipsa de garanție și certitudine în susținerea 
cofinanțării în proiectele europene; 
 Lipsa de aplicare a politicilor publice care 
recunosc rolul culturii ca generator de 
dezvoltare comunitară, a rolului economiei 
culturii și a potențialului socio-economic pe care 
îl implică un domeniu de avangardă ca cel al 
dansului contemporan. 

 
Câteva concluzii după analiza SWOT 
 Anul 2016 a fost de bun augur pentru Centru, artiști, domeniu, în contextul în care 
prin HG 651/2016 s-a alocat CNDB sala Omnia; bugetul pentru realizarea programelor 
minimale a fost de 646.000 lei, considerat rezonabil pentru anvergura și complexitatea 
programelor și proiectelor asumate, în special pentru reluarea rolului CNBD de finanțator al 
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proiectelor coregrafice la nivel național; În mod logic și necesar, ne-am fi așteptat ca bugetul 
pentru 2017 să fie cel puțin egal cu cel al anului precedent.  
 Bugetul pentru 2017 a fost diminuat la 470.000 lei pentru Bunuri și servicii, în codițiile 
în care ascensiunea dezvoltării calitative și cantitative a instituției cerea în mod firesc o 
previziune bugetară echilibrată cel puțin la nivelul anului precedent. A fost primul an în care 
Programul Minimal în faza inițială a avut un singur program cu trei proiecte. 
  
 Anul anul 2018 a fost un an, care, conform planului de management aprobat dar și 
confrom unei strategii de dezvoltare asumate la nivel instituțional, este un an de tranziție 
spre noul statut al CNDB – și totodată pentru domeniul dansului contemporan prin 
reprezentativitatea instituției – odată cu intrarea în 2021 în noul sediu - Sala Omnia.  
Programul Minimal desfășurat pe cele trei axe de acțiune (1. Producție și difuzare, 
2.Educație și formare, 3. Documentare, arhivă și mediatecă), pe lângă rolul de finanțator 
pentru domeniul dansului contemporan, a fost realizat în limita de buget alocat a 300.000 lei. 
Considerăm că nu putem să adăugăm nici un alt comentariu, cifrele în raport cu activitățile 
expuse mai sus vorbesc de la sine. Putem adăuga doar că s-au făcut 9 cereri de rectificare 
pozitivă a bugetului la care nu s-a primit nici un răspuns, iar suplimentarea bugetară mult-
așteptată a venit în data de 4 decembrie 2018. Suplimentarea a fost de 200.000 lei.      
   
 
3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia; 
 

Obiectivele specifice stabilite prin contractul de management ce fac referire la acest capitol, 
sunt:  

 crearea de noi produse personalizate de promovare; 

 formularea unei strategii pentru crearea unei noi identități în raport cu statutul și 
importanța acestei instituții, cu luarea în considerare a statutului de instituție națională; 

 actualizarea informațiilor de pe website-ul instituției și pentru varianta în limba engleză 
a acestuia; 

Aceste obiective au fost împlinite cu succes datorită faptului că CNDB a reușit să atragă în 
echipa sa colaboratori valoroși care au adus o plus valoare pe componenta de comunicare și 
relații publice, ceea ce a contribuit la capitalizarea imaginii CNDB în rândul publicului și 
artiștilor din România și străinătate.  

 
Comunicarea a fost făcută atât câtre segmentul de public național (vârste între 18 – 

50 de ani, București, Cluj, Iași, Craiova, Suceava,etc.), cât și câtre publicul internațional, 
respectiv audiența generată prin evenimentele Facebook și prin comunicatele de presă, 
newsletters și invitații dedicate.  

În 2018 au fost trimise 43 newsletters trimise la un total de  82.238 contacte naționale și 
internaționale cu  24.112 vizualizări față de 12.321 in 2017 și 1042 clicks - față de 307 în 
2017. 
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Finalul anului înregistra 166 de persoane dezabonate, în mare parte în urma reglementărilor 
europene de protecție a datelor și a campaniei GDPR pentru contactele naționale și 
internaționale, dar și o compensare cu alte 100 de contacte re-actualizare a bazei de date de 
presă și de cursanți prin trimiterea de disclaimere individuale. Colectarea noilor contacte a 
fost făcută, în continuare, cu acordul scris al persoanelor (de ex. rezervări spectacole), 
precum și cu ocazia evenimentelor internaționale (Festivalul Spring Forward - Aerowaves – 
Sofia, BG, Festivalul Antistatic – Sofia, BG, Instalația performativă Too Soon, too late, 
Performative Dialogue, Bruxelles, etc.) 

CNDB are 25 de parteneri media cu care colaborează pentru promovarea evenimentelor prin 
preluarea articolelor, comunicatelor de presă, realizarea și difuzarea spoturilor radio și a 
materialelor informative despre activitatea instituției. 

Aceștia sunt:  AGERPRES, B-Critic, Bucharest City App, Dilema Veche, Feeder.ro, Graphic 
Front, Radio România Cultural, Radio România Internațional, RFI România, Observator 
cultural, Revista Arta, Revista Arte și Meserii, Revista Atelierul, Revista CARIERE, Revista 
Zeppelin, Liternet, Orașulm.eu, Onlinegallery, Șapte Seri, Scena.ro, SUB25, TANĂNANA, 
Umblat.ro, Veioza Arte, Zelist 

În urma acestor parteneriate au fost realizate 5 spoturi radio, 1 spot TV și au fost făcute 
posibile difuzarea a 12 comunicate a presă, a aproximativ 1300 apariții în presa online și 
scrisă cu 822.150 vizualizări, 20 apariții în presa de specialitate, peste 25 de apariții  și 
interviuri radio și 5 apariții TV (interviuri, invitați în emisiuni) 

Unul din mijloacele de informare constante și eficiente din punct de vedere al costurilor este 
reprezentat de social media. Pagina de Facebook CNDB a ajuns de la 8231 în 2017 la 9243 
de like-uri până la finalul 2018, iar Contul CNDB de Instagram -  o platformă predominant 
vizuală - are 1508 followers. 
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Sinteză Promovare, publicitate și comunicare în 2018 
 

Materiale informative /publicitare 

2018 

Parteneriate  media 25 

Comunicate de presă 12 

Apariții presa scrisă și online 1300 cu 822.150 vizualizări 

Apariții în presa de specialitate 20 

 

Newsletter/ anunțuri  

 

43 (newsletters trimise în cadrul a 206 campanii 

la un total de  82.238 contacte naționale și 
internaționale cu  24.112 vizualizări față de 
12.321 in 2017 și 1042 clicks - față de 307 în 
2017 

Vizualizari website CNDB  51.131  

număr utilizatori din care :  38.406 

% vizitatori noi 75% 

% vizitatori frecvenți 25% 

 

Social media*** (Facebook,  Instagram, Vimeo, Flickr) 

Facebook: 

Ca urmare a campaniilor derulate,numărul 
utilizatorilor a crescut de la 8231 în 2017 la 9243 
până la finalul 2018 

- Like-uri pe pagină (utilizatori) 9243 

- Reach al evenimentelor -  648.656.5, cu un 

număr de 17.155 răspunsuri și accesare bilete 
(ticket clicks) -  2647 

- Interacțiuni cu pagina:  703.642 

- Interacțiuni cu postări :  871.330.3 

- Amploare (câți oameni au văzut postări de pe 
pagină) : 2.653.492 

- Câți oameni au marcat prin facebook faptul că 
au fost la CNDB (utilizatori unici) :  45.465 

- Câte clickuri pe pagină au dus spre site-ul 
CNDB : 274  

Instagram - 1508 followers 

Vimeo – peste 200 de vizualizări 

Monitorizări apariții în presă**  
1 (6 luni – ian – iun 2018) 

 

Presa radio/TV  

Spot radio 5 

 

RadioRomânia Cultural,RFI, Tanănana 

Like #CNDB2018  

2 spot x 3ori/zi x 20 zile 

Școala Performativă pentru copii 
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 Strategia de dezvoltare instituțională include câteva linii de acțiune care vizează: 
 Realizarea de parteneriate media (scrisă, audio-vizuală și online) cu ziare, publicații, 
reviste de specialitate locale și naționale, posturi TV și radio;  
 Realizarea de materiale informative de promovare a serviciilor şi produselor culturale 
care să reprezinte o identitate vizuală cu valoare de brand cultural: pliante, bannere, mash-
uri, panouri publicitare outdoor, cărți poștale, calendare ilustrate, spoturi radio și TV; 
 Actualizarea site-lui instituției prin aplicații interactive, link-uri către alte pagini web de 
profil, facebook ; 
 Realizarea de obiecte de promovare a CNDB. 
 
        Fiecare eveniment și/sau activitate desfășurate de CNDB în 2018 a beneficiat de 
materiale informative și promoționale declinate. 
         
            În acest context, în perioada 2018 s-a făcut analiza instituțională pe tema 
comunicării, a relațiilor cu publicului asupra impactului de brand a CNDB, prin care s-au 
conturat măsuri care prevăd: 
 continuarea politicii de branding,  
 crearea de noi produse personalizate de promovare a evenimentelor,  
 extinderea și actualizarea bazei de date privind partenerii media și a stakeholderilor 
(25 parteneri media, 3590 de contacte naționale și internaționale), 
 găzduirea de evenimente culturale din toate domeniile artelor spectacolului, din 
domeniul artelor vizuale, educative, trans și interdisciplinare pentru lărgirea adresabilității 
publicului,  
 promovarea indoor prin afişe, pliante, caiete de sală, insigne, trofee, etc, la sediul 
propriu și al partenerilor; 

2 spot x3ori/zi x 5 zile 

Premiile CNDB 2018 

1 spot x3ori/zi x 5 zile 

Apariții radio peste 25 

 
RFI, RRC, RR Actualități Europa FM, Tanănana,  
interviuri în emisiuni înregistrate sau live 

Spot TV 1 

Apariții TV (interviuri, invitați în emisiuni) 5 

Filme de prezentare 10 

Film CNDB (filmul anului) 1 

Materiale publicitare tipărite  

afișe 
300 (diferite modele – de exA3, 70 x 100, 50 x 
70) 

pliante /flyere /cartoline 2000 (diferite dimensiuni) 

broșuri 1000 

invitații 150 invitații printate 

obiecte promoționale  
200 stickere & 400 calendare CNDB, 500 saci 
You are the context  
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 prezentarea proiectelor și acțiunilor culturale prin programarea unor emisiuni TV, și 
Radio, reportaje şi interviuri cu personalități de notorietate din domeniul dansului (spoturi 
Radio și TV, inteviuri Radio și TV). 
 
 
 
Public, categorii de beneficiari ai programelor și proiectelor CNDB 
 
 Strategiile și analizele în privința cunoașterii beneficiarilor, realizate la scară redusă și 
evenimențial, au trebuit să se îndrepte către compensarea minusurilor, sau să afirme din ce 
în ce mai puternic ceea ceea produce și oferă CNDB. Mergând pe cursul acestei logici, 
drumul spre cunoașterea beneficiarilor a fost unul care ne-a concentrat atenția mai întâi chiar 
pe CNDB; un drum în sens invers, în mod paradoxal, dar care de fapt ne-a asigurat 
succesul. Astfel, până să ajungem să identificăm beneficiarul, a trebuit sa redefinim ce este 
CNDB, ce livrează, care este profilul principal cu care publicul să se poată conecta dar mai 
ales care este contextul în care CNDB își desfășoară activitatea. 
 Ca o cutumă generală, așa cum reiese din datele de consum aplicate la artele 
spectacolului, publicul larg, cel puțin cel bucureștean, este obișnuit cu un tip dominant de 
programare a spectacolelor, bazat pe stagiuni repertoriale. Însă, acest lucru este mai 
degrabă valabil pentru teatrele dramatice.  
 Din experiența și observațiile avizate știm că formula de succes în ceea ce privește 
spectacolul de dans contemporan este cea evenimențială. 
  În rapoartele de activitate ale unor teatre naționale sau municipale din țară, – vorbind 
de acele teatre care și-au luat riscul de a produce și a introduce în repertoriu spectacol de 
dans contemporan și care au dorit să diversifice oferta repertorială a teatrului pentru 
comunitatea unde activează, reiese că acest gen performativ are o rată de consum rapidă. 
Cu alte cuvinte „se epuizează” mai repede decât spectacole de teatru care stau pe afiș 
stagiuni la rând.  

Trebuie aici, poate, să reamintim că CNDB nu este o instituție de repertoriu, ci 
instituție gazdă, care produce și difuzează spectacole sau proiecte proprii sau deja realizate. 
  

Din analizele de public efectuate prin intermediul observației directe, a contactului 
nemijlocit cu beneficiarii programelor și proiectelor CNDB, în 2018 se puteau creiona două 
categorii de beneficiari cu profiluri distincte.  
  Beneficiarii principali al activității CNDB sunt:  
1. publicul larg - consumator de dans contemporan, dar și de cursuri de dans pentru 
neprofesioniști, educat, corporate, prepoderent tineri în segmentul 20+ - 40 ani - care au 
imaginație, curiozitate și  
2. profesioniștii domeniului - creativii, artiștii), caracterizați prin spargerea canoanelor, 
entertainment neconventional, (ideotainment).  Artiștii sunt la rândul lor: artiști direct 
implicați – coregrafi, dansatori, interpreți, artiști indirect implicați – activi în domeniul artelor 
vizuale, muzică, teatru, cinema, etc.,  și  comunitățile – asociații de artiști,  festivaluri. 
 
    O cartografiere a principalelor probleme ale domeniului dansului contemporan este 
un demers temerar început de CNDB, care include, pe lângă multe altele, identificarea 
nevoilor de formare în domeniul dansului contemporan, precum și o extindere a analizei 
socio-culturale la nivel de țară în orașele mari și în localități în care activează licee de 
coregrafie care au programă de formare pentru învățământ vocațional coregrafic.   
 Repartizarea bugetului în 2018 (suma alocată inițial a acoperit primele luni ale anului, 
rectificarea bugetară fiind funcțională după 10 decembrie 2018 (!!) a făcut imposibilă 
dezvoltarea acestor studii specializate.Evidențiem aici unul din obiectivele specifice stabilite 
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prin contractul de management care nu a putut fi realizat din cauza  subfinanțării 
instituționale.  
 
Grupurile țintă ale instituției  
 Este important ca CNDB să identifice în termeni corecți capacitatea de a răspunde 
publicului prin oferte calitative, în acord cu resursele alocate. CNDB este acum recognoscibil 
în peisajul cultural prin evenimentele anuale recurente, dar și prin propunerile de teme 
actualitate de mare impact la public. 
Grupurile țintă ale activității CNDB se structurează în : 
 Public larg, din segmentele de vârstă  copii, adolescenți, tineri, cu vârste cuprinse între 
20-40 de ani;      
 Artiști care activează în sfera dansului contemporan.  
 
 
Demersuri întreprinse pentru o mai bună cunoaștere a grupurilor țintă  
 
Măsuri pentru publicul larg din segmentele de vârstă  copii, adolescenți, tineri 20-40 de ani: 
 S-au adoptat instrumente de marketing și comunicare mai performante, profesioniste, 
la nivelul pieței culturale naționale și europene, în care se încadrează și producțiile CNDB, 
prin intermediul unor parteneriate cu institutii specializate, angajarea unor consultanți 
profesioniști și agenții specializate care să monitorizeze impactul evenimentelor la public 
(Zelist); 
 Analiza de public - În luna martie 2018 CNDB a realizat un studiu care a reunit o 
analiză de profil a publicului CNDB, în baza datelor demografice, ocupaționale, legate de 
interese și preferințe cu o analiză de imagine și precepție a publicului asupra activității și 
proiectelor desfășurate de Centrului Național al Dansului. 
 Diversificarea ofertei culturale în spiritul principiilor integratoare a cât mai multor 
forme de spectacol; 
 Activități acompaniatoare de educație artistică pentru public (cursuri, proiecții de filme, 
programe speciale adresate pe categorii de vârstă) ;  
 Crearea unor evenimente cu acces lărgit și crearea unor materiale informative 
accesibile pentru public (filme de prezentare a personalităților și evenimentelor, modalități de 
mediatizare și comunicare cu publicul adecvate (rețele de socializare);  
 Parteneriate, asocieri, colaborări cu instituții care dețin infrastructură pentru 
susținerea unor coproducții de anvergură, vizibile la nivel national în ideea multiplicării 
scenelor pentru producțiile de dans contemporan.  
 Organizarea de conferințe, comunicări, dezbateri, artist talk, mese rotunde (în special 
marca Festivalului Like CNDB,  
 Conectarea la scena de dans internațională (Aerowaves, IETM, centre de dans din 
Europa). 
 
 
Măsuri pentru profesioniștii domeniului (artiști și creativi, endorseri): 
 punerea la dispoziția artiștilor, pe baza unor planificări riguroase a resurselor, a 
spațiilor pentru repetiții și prezentare a creațiilor și producțiilor coregrafice, precum și a 
proiectelor culturale;  
 preocuparea pentru programe de mentorat și masterclass pentru tinerii absolvenți ai 
liceelor și universităților de artă, cu specializare coregrafică prin atragerea de finanțări 
nerambursabile (Adminsitrația Fondului Cultural Național)  
 

*** 
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B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 
la strategia culturală a autorității; 

Creşterea şi diversificarea ofertei şi consumului cultural sunt obiective strategice din 
perspectiva politicilor şi strategiilor în domeniul culturii și se armonizează perfect cu misiunea 
și viziunea CNDB în privința modului de a dezvolta și administra institutional o resursă 
creatoare a un enorm coeficient de plus valoare, așa cum numai arta contemporană are 
energia și inpirația de a o genera. 

Schimbările structurale din sfera publică, trecerea de la o societate tradiţională la una 
bazată pe producţie şi consum au transformat modul de raportare la operele artistice, la 
condiţia artistului şi la definirea culturii şi a misiunii sale. Departe de a fi un grup omogen, 
consumatorii produselor culturale au diferite caracteristici, comportamente, motivații și 
atitudini. Creșterea și diversificarea consumului cultural este un obiectiv complex, ce se 
bazează activități de marketing, de educație precum și participarea activă.  

Educația culturală și artistică urmărește crearea unui gust pentru arte, vizând 
formarea publicului de mâine, nu creșterea numărului spectatorilor actuali. Participarea 
activă urmărește oferirea unei experiențe care va sta la baza schimbării atitudinii publicului 
fața de artă, cultură în general și atitudine socială.  
 
Schimbări de viziune managerială: 

Numărul de programe s-a redus la patru încă din 2017, păstrându-se același număr și 
în  2018, de la 7 în 2014, 8 în 2015, mizând pe calitatea, conținutul și impactul la grupul țintă. 
Proiectele subsumate sunt consistente și umăresc temele de interes ale CNDB, iar cele 
extraminimale – nu puține la număr și de maximă importanță,  consolidează și completează 
ceea ce de regulă bugetele din subvenție nu pot acoperi sau ceea ce instituția sau 
managerul dorește să dezvolte, testeze, promoveze în acord cu dinamica dezvoltării 
domeniului sau a preocupărilor și intereselor comunității artistice. 

Odată cu dobândirea sălii Omnia, preocuparea CNDB s-a concentrat pe calitatea 
producțiilor, pe contextul cultural ca generator și consumator de cultură. De aceea 2018, a 
fost un an al dezvoltării de public în care cele două tipuri de „consumatori” au intrat mai mult 
ca oricând în dialog.  

În noua casă a dansului (Sala Omnia), una dintre prioritățile politicii de dezvoltare 
instituțională este accentul pus pe calitatea și conținutul producțiilor de dans și a activităților 
Centrului, în acord cu discursul internațional din domeniu, stimularea și devoltarea  
parteneriatelor și mobilitatea producțiilor și a artiștilor care să participe la  mozaicul cultural 
internațional. 

Pentru a promova excelența profesională în domeniu, CNDB cultivă valența sa 
multifuncțională în relație cu propunerile artiștilor, în calitatea sa de instituție unică,  
susținând oferta culturală inovativă, originală, promovarea și stimularea creațiilor 
interdisciplinare, cercetarea artistică ce reflectă răspunsurile autorilor la provocările societății 
contemporane prin propuneri sinergice și reprezentative la nivel național și european.  

 
 

Un obiectiv important al strategiei de management rămâne recunoașterea CNDB de 
către MCIN ca fiind o instituţie modernă, actuală, flexibilă, în continuă dezvoltare, în raport cu 
absența unei strategii de dezvoltare și a unui sistem operațional pentru dansul contemporan 
la nivel de autoritate finanțatoare.   
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2. orientarea activității profesionale către beneficiari;   

 
Programele și proiectele CNDB sunt construite în funcțiile de două mari grupe de 

consumatori:  

 publicul larg (consumator de dans contemporan, educat, corporatist, tineri în 
segmentul a 20+ - 40 ani - care au imaginație, curiozitate și profesioniștii domeniului  

 artiștii, caracterizați printr-un tip de entertainment neconventional ce poate fi numit  
„ideotainment”. 
 
Publicul larg de consumatori de dans contemporan se împarte în 

 cei care practică în regim amator (cuprins între vârste 5 - 45 de ani),  

 public care participă la spectacole,  

 categorie trans-artistică, public consumator de conferințe, film, dezbateri sau 
dispozitive speciale de performativitate.    
    
CNDB și-a diversificat coerent oferta culturală specifică corelând profilurile 

consumatorilor cu proiectele, programele și tipurile de comunicări publice în sfera dansului 
contemporan, ținând la înălțime nivelul calitativ. Astfel gusturile se cultivă și iar publicul 
crește. CNDB a devenit un loc special nu numai prin unicitatea instituțională dar prin 
unicitatea ofertei.  
 

Artiștii – beneficiază în regim permanent de resursele CNDB prin programele 
specializate  

 acces gratuit la spații de repetiții sau laborator. În 2019 au fost 2980 de ore de acces 
acordate artiștilor;   

 acces la programul de rezidențe artistice – RAP rezidențe, ateliere, public a ajuns în 
2019 la a 5 a ediție susținând realizarea a trei producții noi, realizate de autori tineri.  

 Acces la programe speciale de formare și dezvoltare artistică: Proiectul Camping de 
dans contemporan organizat în parteneriat cu Teatrul Național „Marin Sorescu” 
Craiova, a facilitat timp de 3 săptămâni participarea la cursuri și masterclass a 12 
artiști români și străini în prezența a 4 mentori din țară și străinătate. 

 Acces la rețele internaționale profesionale : Reţeaua europeană Aerowaves, 
reprezentată de 40 de parteneri asociaţi din 34 de ţări de pe continent, a deschis în 
2018 apelul pentru tineri coregrafi Twenty19, continuând proiectul anual prin care îşi 
propune să-i descopere pe cei mai promiţători 20 de artişti de dans contemporan din 
Europa.  Aerowaves contribuie, de asemenea, la promovarea creaţiilor acestora şi le 
sprijină prezentarea în ţările partenere. 
           Din România a fost selectat spectacolul Counterbody (coproducție CNDB), în 
coregrafia Simonei Deaconescu, pentru a fi prezentat în cadrul festivalului Spring 
Forward Aerowaves la Sofia, Bulgaria, martie 2018, găzduit de Derida Dance 
Company.  
 
 

3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 
În anul 2018, programele și proiectele CNDB s-au orientat după cele patru axe 

principale strategice asumate pentru întreaga abordare managerială, respectiv:  
 

1. Consolidarea capacității administrative a CNDB: consolidarea credibilității, lărgirea 
accesului și creșterea diversității proiectelor culturale; 
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2. Creșterea vizibilității instituționale și implicit a proiectelor, programelor și activităților CNDB 
-  strategie dinamică de marketing, rebranding, utilizarea tehnologiilor noi pentru accesarea 
spectacolelor și activităților desfășurate de CNDB; 
3. Creșterea calității contextului creativ – educație, formare, cercetare – multiplicarea 
scenelor, promovarea tinerilor artiști și a proiectelor lor; stimularea parteneriatelor, a 
dialogului inter-instituțional și redistribuirea judicioasă a resurselor; 
4. Internaționalizarea producției de dans contemporan românesc/deschiderea și dezvoltarea 
dialogului internațional de cooperare – abordarea premiselor pentru a intra in rețele 
europene finanțate prin Programul Europa Creativă 
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C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz; 

1. măsuri de organizare internă; 
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare); 
5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale 
spaţiilor; 
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 
organisme de control în perioada raportată. 

 

1. măsuri de organizare internă; 
Reglementările interne, în baza cărora instituția și-a desfășurat  activitatea în perioada  
raportată,  au avut în vedere: 
 
 

Activități de organizare 
 

Grad de realizare 
 

Fișele de post  - actualizare 

Prin mărirea statului de funcții la 21 de persoane, în 
2016 s-au actualizat fisele de post conform recalibrării 
atribuțiilor în funcție de obiectivele planului de management 
și programul minimal. 
În perioada raportată s-au actualizări ale fișelor de post 
odată cu angajările directe pentru posturile rămase vacante 
pe parcursul anului.(vezi tabel mai jos) 

A fost reluată procedura de scoatere la concurs a 
postului de consilier juridic, în luna septembrie 2018 CNDB 
a fot ocupat acest post prin angajare directă. 

 

Regulamentul de 
Organizare și Functionare 

a CNDB –actualizare 

În 2016 a fost aprobat noul ROF al CNDB de către 
autoritatea centrală prin Ordinul Ministrului Culturii 
2231/05.04.2016 privind modificare si completarea OMC 
nr.2616/20.11.2013 pentru aprobarea ROF al CNDB. În 
perioada raportată nu s-au propus noi modificări ale ROF. 

Regulamentul intern al 
CNDB 

 
Regulamentul de ordine interioară reprezintă acea 
reglementare 
prin care se concretizează modul de desfășurare a 
activităților,reprezentând, în fapt, o detaliere a prevederilor 
Regulamentului de Organizare și Functionare, punându-se 
accentul pe modul în care se realizează angajarea 
personalului, drepturile și obligațiile acestuia în raport cu 
cele ale angajatorului, intervalul de timp în care sarcinile de 
serviciu sunt aduse la îndeplinire, prerogativa 
sancționatorie a angajatorului în caz de abateri de la 
regulile de disciplină a muncii etc.  
În perioada raportată nu s-au propus noi modificări ale RI. 
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Fișele de evaluare a 
personalului 

 

  
In conformitate cu prevederile legale, s-a facut evaluarea 
profesionala a tuturor salariatilor, prin intocmirea de fișe 
individuale în acest sens, aferente activității desfasurate în 
anii precedenți. 

Decizii ale managerului 
 

 
În mod generic, aceste deciziii au privit: încadrarea 
personalului, , încetarea raporturilor de muncă, stabilirea 
unor comisii pentru diferite activități îndeplinite pentru buna 
funcționare a instituției etc. 
Prin acestea, se are în vedere îmbunătățirea activității 
instituției, corectând pe anumite segmente, micile 
disfuncționalități apărute în activitate, în limita competențelor 
și a legislației în vigoare.  
       Decizia Managerului instituției reprezintă acea 
reglementare de ordin intern emisă în baza legislației în 
vigoare și a Regulamentului de Organizare și Functionare 
prin care sunt îndeplinite anumite aspecte esențiale ce țin 
de activitatea curentă în cadrul organizației.  
      În perioada de raportare s-au emis  27  de decizii ale 
mangerului. 

 
Controlul intern 

managerial 
 

Activităţile derulate de CNDB  în anul 2018 în vederea 
implementării SCIM, pot fi sintetizate astfel:  
- Aprobarea și implementarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial pe anul 2018 – 
Decizia 02/16.01.2018; 
- Actualizarea componenței membrilor Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu 
privire la sistemele de control intern/managerial (SCIM), 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Comisiei – Decizia 02/16.01.2018; 
- Actualizarea componenței Echipei de gestionare a 
riscurilor din cadrul CNDB, aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Echipei – Decizia 02-
1/16.01.2018; 
- Întocmirea şi transmiterea către MCIN a situaţiei 
centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul 
implementării sistemului de control intern/managerial;  
- Planificarea activităţii de control intern/managerial, pentru 
anul 2019 in vederea  monitorizarii semestrială/anuală a 
stadiului implementării sistemului de control 
intern/managerial  prin actualizarea/revizuirea  procedurilor 
operaționale existente si/sau implementarea altora noi, 
pentru conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice; 

 
Alte raportări 

- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 
544/2001 pentru anul 2018 

- Raport referitor la stadiul implementării măsurilor 
prevăzute în Strategia Naționala Anticorupție 2018 
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2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 Printr-o riguroasă analiză de recalibrare a resursei umane, mult subdimensionată în 
raport cu misiunea și obiectivele ale CNDB, în raport cu complexitatea programelor și 
proiectelor CNDB impuse și de pregătirea pentru intrarea pe scena culturală locală a Sălii 
Omnia în 2021, preocuparea managementului este pentru a asigura toate serviciile de 
specialitate care să facă față acestor provocări. 

O preocupare permanentă este angajarea progresivă de personal de scenă.  

Absența din schema de personal a tuturor funcțiunilor legate de scenă – cabiniere, 
regizor tehnic, echipe tehnice lumini-sunet, plasatoare, mașiniști – fac din CNDB o instituție 
de spectacol suplă și flexibilă. Dar, aceste funcțiuni trebuiesc compensate, atunci când 
vorbim de o reponsabilitate față de public, față de calitatea spectacolelor. CNDB a 
compensat acestă absență încă de la crearea sa, prin supraîncărcarea fișelor de post a 
consultanților artistici, prin responsabilizarea suplimentară a artiștilor, prin contractarea de 
servicii. Această ultimă modalitate fiind imposibil de accesat în ultima vreme din cauza 
bugetului radical redus la capitolul Bunuri și Servicii.  

Astfel, în perspectiva mutării CNDB în Sala Omnia în 2021, am realizat o strategie a 
creșterii progresive a numărului de personal pentru ca instituția să se confrunte cu blocaje 
funcționale.   

 

Anul  Nr total de 

posturi 

Funcții  Număr de 

posture 

suplimentate 

2019 
25 

personal de scena 

lumini /sunet 
4 

2020 
39 

Casier, masinisti 

scena , auditor 
14 

2021 
40 

Pompier , mecanic, 

inginer  
1 

2022 

45 

Cabiniere, 

plasatoare, sofer, 

masinisti 

5 

 

În perioada de raportare nu s-au făcut modificări în schema de personal existentă, 
însă, s-au demarat diligențele pentru suplimentarea schemei de personal cu 4 posturi. Din 
acestea, două sunt solicitate în baza legii 672/2002 care stabilește obligația instituției de a 
avea doi auditori, și alte două posturi pentru personal de scenă.  

 
 
3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere; 
 
 În acord  cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), în cadrul 
CNDB funcţionează Consiliul Administrativ ca organism cu rol deliberativ, care sprijină 
activitatea managerului şi un consiliu de specialitate - Consiliul Artistic, organism colegial, cu 
rol consultativ, care asistă managerul în activitatea sa. 
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Pe perioada raportată Consiliul de Administraţie s-a întrunit după cum urmează: 

- 12.01.2018 – Schimbarea Regulamentului de Organizare si Functionare CNDB conform 
prevederilor Hotararii nr. 34/2017. Stabilirea tarifelor pentru spectacolele si cursurile din 
anul 2018, precum si alte activitati desfasurate. Achizitia unei echipe tehnice , a serviciilor 
de promovare si a unui echipament pentru editarea biletelor. Programe si proiectele 
CNDB 2018. Reconfigurarea componentei Consiliului Administrativ si al Consiliului 
Artistic.  
 

- 23.01.2018 – Constituirea unui board artistic care sa sprijine activitatea Consiliului 
Artistic. Angajarea doamnei Oana Stoica. Stabilirea unor procedure si fluxuri de lucru 
pentru implementarea cat mai optima a proiectelor CNDB. Configurarea calendarului de 
la sala si alte aspect organizatorice la sala Stere Popescu.  
 

- 22.05.2018 – Participarea doamnei Varvara-Catalina Stefanescu la delegatia 
exploratoare organizata de Ministerul Afacerilor Externe in cadrul Sezonului Romano-
Francez la Paris in perioada 26-27 mai 2018. 
 

- 03.09.2018 – Completarea procedurii privind GDPR. Incheierea proiectelor finantate de 
AFCN. Acordurile de parteneriat cu organizatii care au  primit finantare de la AFCN. Noile 
proiecte CNDB pentru actuala sesiune de finantare (2019, multianuale). Organizarea 
activitatilor asumate prin programul minimal in conditii de subfinantare. 
 

- 06.11.2018 – Analiza activitatii, a programelor si proiectelor CNDB in lunile noiembrie si 
decembrie 2018, in contextual intarzierii rectificarii bugetare pe anul in curs. Programe si 
proiecte pentru 2019. 
 

- 26.11.2018 – Numirea componentei Consiliului Artistic al CNDb. Pregatirea Premiilor 
CNDB 2018. 
 

- 27.12.2018 – Zilele de 3 si 4 ianuarie 2019 vor fi considerate libere, urmand a fi 
recuperate in saptamana 7-11 ianuarie 2019, 14-18 ianuarie 2019.  

Printre temele discutate s-au mai regăsit:: 

 Stabilirea priorităților strategice privind programele și proiectele ce urmează a fi derulate; 

 Discutarea planului de achiziții pentru anul 2018. 

 Stadiul implementării programului minimal al CNDB și proiectelor extra-minimale; 

 Reconfigurarea componenței Consiliului Artistic, a atribuțiilor și componenței acestuia; 

 Retrimiterea solicitării către Ministerul Culturii și Identității Naționale privind suplimentarea 
bugetară și a discutarea unui plan de acțiune prin care CNDB să poată obține un buget 
decent care să îîi permită să își deruleze activitatea.  

 Găsirea de soluții prin care CNDB să atragă și alte finanțări înafara subvenței; 

 Stabilirea de proceduri interne pentru eficientizarea relației între compartimente; 

 Discutarea problemelor administrative legate de reorganizarea spațiilor pe care CNDB le 
are în folosință în raport cu noile activități permanente demarate pe parcusul anului 2018. 
Deschiderea Școlii Performative pentru Copii, deschiderea Mediatecii și Arhivei CNDB au 
pus probleme atât în ceea ce privește asigurarea fluxurilor de public cât și din punctul de 
vedere al resurselor financiare disponibile pentru reamenajarea spațiilor.   

 Alte aspecte administrative legate de buna funcționare a CNDB.  
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Consiliul Artistic: 

Anul 2018 a fost un an special din punct de vedere al implicării Consiliului artistic în 
creionarea conținutului programelor și proiectelor sale, în sensul în care membrii acestuia au 
avut traiectorii și alegeri convergente cu activitățile CNDB, fapt pentru care Consiliul 
Administrativ și managerul CNDB au propus noi atribuții ale personalităților invitate să 
participe la dezvoltarea instituțională și de imagine a Centrului. Consiliul artistic a fost mai 
ales implicat în decernarea premiilor CNDB ediția a 5 a. Membrii acestuia au fost: Irina 
Petrescu - Atașat Cultural al Abasadei Franței la București, Nicoleta Braniște - Director 
Colectiv A, Carmen Coțofană – coregraf, Cristiana Vlad și, în calitate de președinte Vava 
Ștefănescu, managerul instituției.  

 
 

4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancționare); 

 

Fluctuații de personal în 2018  

Luna Număr 
salariați 

Observații 

Ianuarie 21 - încetare contract –pensionare muncitor din 
activitatea specifică înstituțiilor de spectacole         
- angajare muncitor din activitatea specifică 
înstituțiilor de spectacole 
- suspendare contract - concediu creștere copil 

Februarie 21 angajare consultant artistic  

Martie 21 
- Suspendare contract consultant artistic / 

concediu creștere copil 

- Angajare consultant artistic 

Mai  21 
- încetare contract  consultant artistic, cu acordul 

părților. 

Iunie 21 - angajare directă consultant artistic 

Iulie  21 încetare contract  consultant artistic, cu acordul 
părților. 

septembrie 21 angajare directă consilier juridic 

Noiembrie 21 angajare directă consultant artistic 

Decembrie  21 încetare contract  cu acordul părților șef serviciu  

Total fluctuație de personal : 

 4 încetări de contracte prin acordul părților (art.55 lit.b din Codul Muncii) 

 2 suspendări ale contractelor pentru concediu creștere copil 

 6 angajări pe durată determinată 
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Itemi în perioada de raportare 
Număr 

Observații 

Concursuri organizate 
0 

 

Fluctuația la nivelul funcțiilor 
de conducere 

0   

Cursuri formare/perfecționare 3 Curs SCIM (Cristiana Vlad) , curs de arihivare 
(Corina Cimpoieru)  

Motivare/sancționare 0 Comisia de disciplină nu s-a reunit în perioada 
octombrie - decembrie, întrucât nu a avut loc nicio 
cercetare disciplinară. 

 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri, 
refuncționalizări ale spațiilor; 

Spațiile aflate în administrarea Centrului Național al Dansului București sunt:  

 Sediul  administrativ și secretariatul general, din Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, 
etajul 1, Sector 1. În anul 2017, CNDB a participat la licitația acestor spații aflat în 
administrarea Centrului Național al Cinematografiei, devenind chiriașul unei suprafețe de 
aproximativ 100mp distribuiți în trei birouri și un depozit. 
            În 2017, CNDB a participat la licitația pentru închirierea spațiilor pentru birouri, 
clarificând astfel statutul incert al sediului administrativ din clădirea CNC. 
 

 Sala de spectacole ”Stere Popescu”  aflată în Bd-ul Mărășești nr. 80-82, sector 4, 
București, are o capacitate fixă de 65 locuri, putându-se adăuga până la 25 locuri 
suplimentare (scaune şi perne), structurată în sala de spectacole (230 m2) și studioul de 
repetiţii (120m2), echipate adecvat cu covoare profesionale de dans (mobile), cu absorbţie 
de şocuri, destinate sprafeţelor dure (covoare profesionale Harlequin cu dublă față, 
alb/negru). Spațiile beneficiază de grupuri sanitare și un foayer de 174 mp. La subsolul 
clădirii sunt disponibile spații de depozitare de aproximativ 50mp. 

În anul 2018 s-a demarat procesul de reabilitare a Sălii Omnia, preconizat a se 
încheia în anul 2021.  

 De asemenea, prin reamenajarea spațiului din cadrul Fabricii de Pensule de la Cluj, 
CNDB închiriează un spațiu vital pentru difuzarea producțiilor de dans contemporan la nivel 
national, pentru interconectarea CNDB cu alte organizații și instituții de profil din regiune, 
pentru a putea susține și promova creații de dans contemporan și încheia parteneriate în 
mai multe proiecte, cu artiști independenți și asociații locale și euroregional care 
desfășoară activități din domeniul dansului contemporan și al artelor contemporane. 
 

La spațiul din BD, Mărășești 80-82, cu resurse minime, refolosind obiecte de 
inventar depozitate, s-au amenjat atât studioul pentru cursurile Școlii performative pentru 
Copii cât și spațiul pentru Mediatecă/ Arhiva CNDB.  
S-a avut în vedere folosirea spațiului cu maximă eficiență în mod special pentru încăperea 
destinată Mediatecii. Soluția găsită este bazată pe multifuncționalitatea spațiului în sensul 
că în prima parte a zilei acesta găzduiește activitățile de mediateca iar in a doua parte a 
zilei spatiul fiind modular devine cabină și back-stage pentru repetiții sau spectacole, De 
asemenea, pe timpul derulării cursurilor pentru copii, părinții beneficiază de resursele 
spațiului de mediatecă, (cărți și filme de specialitate, wi-fi, mese de lucru, etc) . 
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6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a 
altor organisme de control în perioada raportată. 

 

În perioada 20.06.2018-22.06.2018 delegația Curții de Conturi a României a 
efectuat,la sediul CNDB, o verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin Decizia 98/02.11.2017 ca urmare a acțiunii ”Controlul situației, evoluției și modului de 
administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării 
veniturilor și a efectuării cheltuielilor în perioada 01.01.2016-31.12.2016”. În urma acestei 
verificări, a fost întocmit un Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 98/02.11.2017 (Raport de follow-up) în data de 22.06.2018, înregistrat la 
sediul CNDB sub nr. 963/22.06.2018.  

În Raportul de follow-up s-a consemnat că toate măsurile dispuse prin Decizia nr. 
98/02.11.2017 au fost îndeplinite în termenul de realizare precizat de Curtea de Conturi. De 
asemenea s-a precizat în acest raport că impactul efectiv al măsurilor luate de CNDB asupra 
activității acestuia a fost de îmbunătățire a managementului pentru realizarea obiectivelor 
asumate.  
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D) Evoluția situației economico-financiare a instituției 

d.1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 
al perioadei raportate; 

Sursa de finanțare G 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) 

 

 

În 2018 din total buget aprobat, 88.96% au fost subvenții și 11.04% au fost venituri 
proprii realizate, dar din total buget realizat, 89.52% au fost subventii și 10.48% au fost 
venituri proprii. 

Suma estimată la capitolul venituri proprii pentru anul 2018, a fost estimată mergând 
pe trendul de realizarea a anilor anteriori, când CNDB a atras resurse prin proiecte finanțate 
din fondurile guvernamentale, respectiv AFCN și ARCUB.  

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza 
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale); 

Denumirea indicatorilor 
BUGET TOTAL 

2018(lei) 
Buget realizat 

2018 (lei) 

% din bugetul 
total 2018  

realizat 

TOTAL CHELTUIELI 2482000 2.427.365 100% 

Cheltuieli de personal 1.258.000 1.255.422 99.80 

Bunuri și servicii 1.224.000 1171943 95.75 

Denumirea indicatorilor 
BUGET 
TOTAL 

2018 (lei) 

Buget 
realizat 

2018 (lei) 

 

TOTAL VENITURI 2.482.000 2.427.365 

Subventii pentru institutii publice 2.208.000 2.172.889 

Venituri proprii, din care: 274.000 254.476 

Venituri din serbări si spectacole școlare, 
manifestări culturale, artistice și sportive 

112.750 98.472 

Alte venituri din prestări servicii și alte 
activități 

26.250 24860 

Diverse venituri - alte venituri 135.000 131144 

Donații și Sponsorizări 0 0 
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Cheltuieli de capital 0 0 0 

 

Credem că este necesar să evidențiem mai jos câteva aspecte legate de bugetul CNDB care 
arată raportul de investiție în proiectele Centrului: 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100% 100% 

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei (%) 

10.48% 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:   50.68% 

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 
altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi 
conexe, contracte şi convenţii civile) total Buget 

13.32% 

Valoarea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 
altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi 
conexe, contracte şi convenţii civile) raportat la Bunuri și Servicii 

323 327 lei 

 

  

 

Unul din obiectivele specifice pentru anul 2018 stabilit prin contractul de management cu 
nr.89 din 20.10.2017, la punctul n). este identificarea a cel puțin 1 activitate/domeniu în 
primele 6 luni ale mandatului, unde cheltuielile instituției pot fi reduse cu minimum 10% prin 
decizii de management intern: 

n1 implementarea deciziilor de la punctul n) în maximum 12 luni de la începutul mandatului, 
dacă  sunt de competența Managementului Centrului; 

 

În acest sens au fost identificate două activități unde cheltuielile au fost reduse cu mai mult 
de 10%. Evidențiem acest fapt în tabelul explicativ de mai jos:  

 

 

 

clatificație  
economică 

denumire 
indicator 

execuție bugetară 
2017 

execuție bugetară 
2018 

valoare 
reprezentând 
10% din 2017 

valoarea 
reducerii 

cheluielilor         
execuție 2018  

200130 

Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si 
functionare 

302,683.39 184,336.00 30268.339 184.336 

201200 
Consultanta si 
expertiza 

59,482.00 28,000.00 5948.2 28000 

 

Atfel reducerea cheluielilor realizată la 20.01.30 este de 29% , iar pe 20.12.00 de 42,02% 
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d.2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performantă ale insitutției din următorul tabel: 

Nr. crt. Indicatori de performanță 2018 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri)/nr. de 
beneficiari 

81 lei 

2 Fonduri nerambursabile atrase 135.000 lei 

3 Număr de activități educaționale 20 

4 Număr parteneriate media  25 

5 Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 1300 cu 822.150 vizualizări 

6 Număr total de beneficiari, din care: 6800 

7 Număr de beneficiari/spectatori de la Sala RAP 
Fabrica de Pensule Cluj 

1006 

8 Număr de beneficiari/spectatori înafara sediului(alte 
localități) 

3746 

9 Număr de beneficiari/spectatori în străinătate 1107 

12 Frecvența medie zilnică a activităților 2 activ/zi 

13 Număr de proiecte în cadrul programului minimal 11 

14 Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale 22 

15 Venituri proprii din activitatea de bază 98.472 lei 

16 Venituri proprii din alte activități 156.004 lei 

17 Număr de co-producții 4 

18 Număr de artiști care au beneficiat de sprijinul CNDB 
prin acordarea spațiilor pentru repetiții (și/sau 
spectacole) și număr de ore spații puse la dispoziție 

56 artiști / 2980 ore 
repetiții în spațiile 
CNDB 

*Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă, instituția poate modifica/completa/nuanța indicatorii în 
funcție de specificitățile acesteia. 

 

Fonduri nerambursabile atrase în 2018: 

AFCN – Camping de dans contemporan: 75,000 lei 

AFCN – RAP – rezidențe ateliere, public: 60.000 lei 

AFCN - Minisezoane naționale de dans contemporan: 75,000 lei (retras prin auto sesizare 
pentru conflict de interese). 

 

E) Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin proiectul de management 
 
 

1. viziune; 
CNDB reprezintă o entitate unică între toate instituțiile de spectacol aflate în subordinea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, caracterizată prin elemente definitorii, precum:  

 este singura instituție guvernamentală destinată domeniului dansului contemporan din 
România;  

 are o structură organizatorica mică (21 angajați);  

 nu are angajați pe posturi artistice;  

 stagiunea este non-repertorială;  

 are un mod de producție în sistem de parteneriat;  
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 este in relație directă cu toate entitățile active din domeniul dansului contemporan, în 
special cu cele din sectorul independent;  

 este barometrul dinamicii de dezvoltare a domeniului dansului contemporan la nivel 
național;  

 la nivel național, este finanțator al proiectelor coregrafice, alături de alte entități precum 
CNC, AFCN, ICR, etc.  

 prin dobândirea sediului din str. Cristian Popișteanu nr.3, CNDB revine în cadrele sale 
firești, construind o casă a dansului, unica de acest fel din România ;  

 furnizează un produs cultural distinct, unic în oferta generală a artelor contemporane 
performative;  

 structura flexibilă și statutul multifuncțional i-au permis CNDB în cei 13 ani de la înființare 
să susțină și să sprijine dezvoltarea și maturizarea întregul domeniu al dansului 
contemporan.  

 

2.  misiune 
În viziunea managerială, Centrul Național al Dansului București trebuie să conceapă 

și să administreze acele cadre largi, de nivel național, care să garanteze o dezvoltare 
coerentă pe plan național a întregului domeniu al dansului contemporan, în corelare cu 
piețele internaționale, în special cu cele europene, să asigure un grad ridicat de expertiză și 
resurse pentru entitățile care dezvoltă proiecte sau activități de dans contemporan. 
Noua casă a dansului impune o reconsiderare și o recalibrare a ofertei culturale în sensul 
atenției pentru conținut       
 
 

3. obiective (generale şi specifice); 
 

OBIECTIVE GENERALE pentru întreaga perioadă de management  
Fiind înființat în mod autentic pentru sprijinul sectorului independent (neexistând 

precedent instituțional dedicat dansului contemporan), CNDB și-a asumat rolul de instituție 
gazdă, de producător, de formator (profesioniști sau neprofesioniști), concepe programe de 
cercetare concentrate asupra recuperării istoriei recente a dansului și documentării dansului 
în România, de dezvoltator de programe complexe de teorie și practică în acord cu practicile 
actuale europene. 

 
  
 
 
 

Obiectivele generale pentru următoarea perioadă de management se orientează după patru 
axe principale:  
 

 Consolidarea capacității administrative instituționale, în conformitate noile schimbări 
aduse de atribuirea Sălii Omnia, extinderea și complexitatea activităților CNDB pentru 
perioada următoare;  

 Creșterea calității contextului creativ – educație, formare, cercetare;  
 Consolidarea vizibilității instituționale și a proiectelor, programelor și activităților 

CNDB;  
 Internaționalizarea producției de dans contemporan românesc/deschiderea și 

dezvoltarea dialogului internațional de cooperare.  
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În privința programelor şi proiectelor pentru perioada 2017-2022, strategia managerială 
propusă are la bază obiectivele majore ale instituţiei, care au un caracter permanent și 
echilibrarea ofertei culturale din domeniul artelor spectacolului cu producții coregrafice 
diversificate pe genuri stilistice, proiecte inovative, originale.  

În acest sens, oferta culturală se dorește a fi inovativă, originală, să sprijine excelența și 
debutul tinerilor creatori, să promoveze și să stimuleze creațile interdisciplinare, să reflecte 
răspunsurile creatorilor la provocările societății contemporane prin creații sinergice și 
reprezentative la nivel național și european. 

 
 

4. obiective specifice pentru anul 2018 așa cum sunt menționalte în Contractul de 

Management nr. 89 /   20.10.2017 : 
 

 realizarea unui/unor proiect/e în vederea aniversării Centenarului Marii Uniri;  

 organizarea unei stagiuni de dans contemporan; 

 realizarea unui program de cercetare bazat pe istoria, critica și teoria coregrafică 
(publicarea a cel puțin două titluri de carte despre orice formă performativă actuală de 
manifestare artistică prin corp, simpozion, conferințe, laboratoare de cercetare, alte 
activități conexe); 

 realizarea unui program național de educație și formare pentru domeniul dansului 
contemporan care să conțină: cel puțin un proiect de profesionalizare continuă pentru 
artiști din domeniu la început de carieră, cel puțin un proiect internațional de schimb 
de bune practici destinat profesioniștilor aflați la mijlocul carierei artistice, cel puțin un 
proiect pentru cei care predau dans contemporan în structuri ale învățământului 
formal); 

 realizarea proiectelor extra-minimale prevăzute în proiectul de management pentru 
anul 2018; 

 realizarea unui program transversal aplicat la strategia culturală a instituției, cu 
participarea unui/unor artist(ști)  de notorietate în domeniu;  

 organizarea a două selecţii pentru programele şi proiectele coregrafice care vor fi 
produse sau coproduse de Centru, conform normelor metodologice aprobate prin 
ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea Centrului, în funcție de bugetul 
aprobat; 

Toate aceste obiective au fost realizate în proporție maximă, cu excepția celui din urmă, 
și anume organizarea a două selecţii pentru programele şi proiectele coregrafice..  care a 
depins de bugetul aprobat. Acest obiectiv specific constituie unul din programele strategice 
din Programul Minimal.  

Programul Minimal este suma proiectelor și programelor ce sunt realizate exclusiv din 
subvenție. Este mai mult decât legitim ca sprijinul acordat artiștilor pentru dezvoltarea 
creației coregrafice să vină în mod asumat de la Bugetul de Stat (MCIN) și pe căi de 
expertiză profesională (CNDB), cu atât mai mult cu cât toți artiștii care activează in domeniul 
coregrafiei contemporane sunt independenți, posibilitatea acestora de a se angaja, de a 
avea acces la resurse sau de beneficia de cadre infrastructurale profesionale, fiind de total 
absentă.     
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4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
 

Anul 2018 se poate descrie ca o perioadă de tranziție de la o fază a planului de 
management la cea în care Instituția trece la acel statut mult-așteptat de adevărată Casă a 
Dansului, în 2021 prin mutarea în noul sediu, Sala Omnia.  

 
Perioada raportată – anul 2018 -  urmărește strategiile pe care managerul le-a propus 

în planul de management aprobat, respectiv plasarea în centrul strategiei CNDB a interesului 
pentru dezvoltarea producției și difuzării de spectacole/creații artistice și medierea acestora 
către un public din ce în ce mai larg, dezvoltând, astfel, un public specializat, prin programe 
de formare și educație, valorizând rezultatele cercetării și documentării prin prezentări 
accesibile și spectacole care să cultive și să fidelizeze deopotrivă. 

  
 
5. strategie şi plan de marketing; 
 În 2018 liniile strategice de comunicare și marketing s-au conturat și personalizat 
în funcție de evenimentele cheie ale CNDB care au avut ca vectori: 

 continuarea politicii de branding a CNDB, în contextul procesului de reabilitare a sălii 
Omnia, a stututării noii adrese a CNDB și a consolidării unei politici de lobby cu privire la 
importanța CNDB ca viitoare casă a dansului, atât pentru domeniului dansului contemporan 
național, cât și international; 

 crearea de noi produse personalizate de promovare a evenimentelor (calendare);  

 continuarea dezvoltării platformei dancecloud.ro; 

 dezvoltarea parteneriatelor și găzduirea de evenimente culturale din toate domeniile 
artelor spectacolului, din domeniul artelor vizuale, educative, trans și interdisciplinare pentru 
lărgirea adresabilității publicului, 

  promovarea indoor prin afişe, pliante, caiete de sală, insigne, trofee, etc; 

 prezentarea proiectelor și acțiunilor culturale prin programarea unor emisiuni TV, reportaje 
şi interviuri cu personalități de notorietate din domeniul dansului (spoturi TV, inteviuri radio și 
TV). 

 Participare în rețele europene ( Aerowaves, IETM, altele) 

 
 
 
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
 
Programele și proiectele derulate în perioada de raportare au urmărit principale axe 
strategice, reflectate în programele și proiectele minimale și extraminimale, respectiv:  
 
I. Program DansCapital -  de difuzare creaţie coregrafică contemporană cuprinde 
proiecte ce se doresc a avea o continuitate de la an la an, fiind marca CNDB și au un 
caracter recurent. Aceste evenimente au căpătat deja o notorietate în contextul cultural 
românesc și internațional. 

 
II. Programul Cercetare Documentare Arhivă 
Proiectele acestui program conțin, alături de cercetarea istoriografică derulată cu succes 
până în prezent, proiecte care vizează dezvoltarea unei baze teoretice coregrafice 
contemporane atât pentru profesioniștii domeniului cât și pentru publicul larg.  
În cadrul sălii Omnia va fi destinat un spațiu special pentru conservarea documentelor de 
arhivă (Fondul CNDB) cât și o mediatecă unde publicul larg poate accesa nu numai 
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documente inedite dar va putea participa la dezbateri, întâlniri sau evenimente conduse de 
teoreticieni sau gânditori de renume din contemporaneite. Proiectele acestui program nu se 
limitează doar la spațiul bucureștean, acestea vor avea loc, în toate orașele unde CNDB 
dezvoltă programe sau parteneriate. 
 
III. Programul de formare și educație artistică  
Din analizele asupra calității spectacolelor de dans contemporan create în ultimii ani s-a 
observant că spectacolele sunt susținute de artiști amatori, cu formare în dansul 
contemporan sporadică și precară, de regulă actori (absolvenți ai facultății de teatru). 
Calitatea spectacolelor este mult diminuată iar ideile coregrafului-regizor sunt de multe ori 
compromise datorită inetrpreților. Câmpul interpretativ este deschis și liber, oricine crede că 
poate să danseze. Însă coregrafii se plâng că nu au cine lucra, spectatorii au o percepție 
fracturată asupra spectacolului.  
Progamul integrează proiecte cu priză mare publicul nerpofesionist (copii și adulți), cât și la 
publicul profesionist, care nu beneficiază de formare profesională continuă, prin intermediul 
unor artiști consacrați la nivel național și international Progamul conține proiecte ce au 
caracter recurent (organizate în fiecare an). 
 
IV. Programul de parteneriate pentru realizarea, difuzarea și promovarea producțiilor 
de dans contemporan la nivel național // Programul Selecția de programe și proiecte 
coregrafice - sprijin acordat pentru proiecte din sfera dansului contemporan  
Program fundamental pentru dezvoltarea și maturizarea mediului și contextului coregrafic 
între 2006- 2012, reluat în 2016 și parțial în 2017 este unul din programele „axă” care nu a 
putut fi realizat în 2018 din cauza reducerii crase a bugetului. 
Programul are la bază un apel de proiecte dezvoltate în rețea cu alte orașe din țară. 
 
 

7. proiecte din cadrul programelor; 

I. Obiectivele proiectelor derulate în 2018 au fost atinse, chiar dacă suma alocată prin 
subvenţia de la Ministerul Culturii a fost insuficientă, CNDB a reuşit să atragă finanţări 
externe pentru Festivalul Like CNDB, pentru Campusul de dans contemporan de la Craiova 
şi pentru programul RAP (Rezidenţe, ateliere, public 2018).  

🔺 Stagiunea Națională „Stere Popescu” a sprijinit producția și difuzarea spectacolelor de 

dans contemporan la nivel național și internațional și a asigurat vizibilitate coregrafilor și 
dansatorilor. Stagiunea a cuprins o selecție de 19 de titluri, diverse ca gen și tematică, atât 
titluri mai vechi, cât și premiere,  producții și coproducții CNDB sau spectacole invitate, pe 
care CNDB le-a adus în fața publicului pentru că aceste spectacole nu au avut ocazia să fie 
prezentate cu aceeași frecvență în contextul cultural local.  
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🔺 Festivalul Like CNDB 2018 a cuprins: 

-  spectacole internaționale în premieră în România: Dans for Satan (de Hilde Ingeborg 
Sandvold - Compania Dansehallerne), Homo Furens (de Filipe Lourenço, Compania Plan K, 
Franța), Ohne Nix (de Luke Baio & Dominik Grünbühel - Compania Pufferfish Kunstverein - 
Austria). Spectacolele internaționale fac parte din rețeaua europeană Aerowaves, care își 
propune să construiască multiple oportunități de colaborare transfrontalieră în Europa. 
 
Focus dans România a inclus unele dintre cele mai apreciate producții de dans 
contemporan din România, realizate în anii precedenți (focusul a avut ca scop promovarea 
producțiilor de dans contemporan din România într-un context în care au participat numeroși 
profesioniști ai artelor spectacolului din Franța - curatori, directori de festival, critici etc.). 
Acest showcase a avut ca rezultat invitarea spectacolului Mothers of Steel (Mădălina Dan și 
Agata Siniarska) la Théâtre de Vanves, Franța și oferirea unei rezidențe artistice 
coregrafelor Simona Deaconescu și Andreea Novac de către La Briqueterie, Franța, în 
cadrul Sezonului Româno-Francez derulat din decembrie 2018-iulie 2019. 
 
Răspunsuri performative – CNDB – Omnia 2020 - o serie de evenimente în care diverși 
artiști, arhitecți, profesioniști ai artelor spectacolului, manageri culturali, operatori culturali au 
prezentat perspective proprii, performative, despre viitorul dansului contemporan și despre 
viitoarea „Casă a Dansului”, Sala Omnia. 
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🔺Centenar 1918 

În colaborare cu Bozar - Centrul de Arte Frumoase din Bruxelles, CNDB a participat în 2018 
în proiectul Remembering 1918 / European Dreams of Becoming Modern, cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri din 1918. În cadrul acestui proiect, inițiat de Arts and Theatre 
Institute din Praga, au fost prezentate șapte propuneri artistice din diferite țări, iar România, 
cu sprijinul CNDB și al ICR Bruxelles, a participat cu reconstrucţia scenică a spectacolului 
Ciocanul fără Stăpân (o creație originală a coregrafului Stere Popescu), de Florin Flueraş şi 
Brynjar Bandlien, în mai, la Bruxelles. 

 

🔺 Dans+ (producții, coproducții noi) 

În parteneriat cu Asociația Fattoria Vittadini, spectacolul „Nud de femeie brunetă" (de 
Andreea David, coprodus de CNDB și Asociația Colectiv A), a fost prezentat în cadrul primei 
ediții a Festival del Silenzio, un eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de auz, în 
martie 2018, la Milano, Italia. 

 

 

 

🔺 Amprenta – artistul anului 

În cadrul acestui proiect, artiștii Paul Dunca, Mihai Mihalcea, Maria Mora şi Cristian 
Nanculescu au iniţiat o serie de evenimente, intitulate Descentrat - o serie de întâlniri 
indisciplinate. Descentrat a deschis dialogul cu mai multe zone de manifestare şi practici 
diferite, care provin sau nu din mediul artistic. Fără să stabilizeze aria de interes într-o 
anumită zonă ideatică sau estetică, Descentrat a adus împreună oameni care au împărtăţit 
diverse practici, devenind un nod de intersecție pentru conținuturi generate de către 
participanți. Fiecare întâlnire a propus un nou format cu un alt specific și a deschis spațiul 
performativ tuturor celor interesați și indisciplinați. 

 

🔺 Premiile CNDB 

Ediţia 2018 a Premiilor CNDB  a avut ca temă parteneriatul. Într-o perioadă marcată de 
incertitudini și incoerențe politice la nivel mondial, parteneriatul s-a dovedit a fi soluția care 
oferă continuitate, încredere, responsabilizare reciprocă, grija comună pentru calitatea 
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rezultatelor și bucuria de a împărtăși succesele. Parteneriatul cu Institutul Francez București 
a făcut posibilă realizarea acestui mult așteptat eveniment. 

Premiile CNDB sunt o modalitate de a recunoaște și mulțumi celor care prin activitate 
susținută au contribuit și confirmat valoarea pe care arta dansului contemporan o are în 
societate, celor care o sprijină și fără de care CNDB nu ar fi reușit să devină o instituție de 
impact cultural.  

În 2018 a recunoscut contribuțiile esențiale la crearea contextului critic din dansul 
contemporan românesc aduse de Mihaela Michailov, Cristina Modreanu, Iulia Popovici, 
Oana Stoica și Gina Șerbănescu. De asemenea, tânărul coregraf Cosmin Vasile, care și-a 
finalizat spectacolul de debut în cadrul programului RAP 2018, a primit din partea Institutului 
Francez din București un premiu special: o bursă de studii profesionale la L'Atelier de Paris - 
CDCN cu Dominique Mercy și Malou Airaudo. 

 
 
 
 

II.  Compartimentul din structura CNDB care are responsabilitatea dezvoltării programului 
Cercetare Documentare Arhivă desfășoară o dublă activitate. Una vizibilă ce ține medierea 
informațiilor către public, și, una invizibilă ce ține de cercetarea, recuperarea, recondiționarea 
documentelor de patrimoniu coregrafic.    

Decizia de a deschide după șase ani un spațiu fizic pentru ceea ce numeam în mod generic 
Mediatecă, a avut un efect extraordinar nu numai asupra publicului larg, care a început să 
frecventeze biblioteca sau arhiva CNDB, dar și a studenților (din sfera umanistă) care 
cercetează la nivel academic. Putem afirma că succesul acestui compartiment confirmă nu 
numai interesul în creștere pentru coregrafia contemporană, dar totodată, conectează medii 
transversale culturale, devenind astfel un generator de idei și formate de analiză și 
documentare pentru noul câmp performativ al culturii Românești.  

The Resource Cube – așa cum a fost intitulat spațiul mediatecii/ arhivei CNDB a derulat mai 
multe progiecte, sub semnul Deschis pentru Re(Inventar)E 
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Deschis pentru lectură, eveniment ce a marcat deschiderea Mediatecii şi Arhivei CNDB 
#TheResourceCube. Eveniment maraton de lecturi propuse şi performate de coregrafi şi 
dansatori, teoreticieni, artişti din diferite domenii creative, studenți UNATC și publicul CNDB. 
Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dansului.  29 aprilie 2018, 16h00 – 22h00.  
Eveniment documentat foto si video/ Arhiva CNDB 

 

Participanți: Simona Deaconescu, Ioana Marchidan, Andreea Duță, Maria Beatrice Tudor, 
Silvia Grădinaru, Simina Șerban, Andreea Belu, Cristian Nanculescu, Liana Tugearu, 
Smaranda Găbudeanu, Virginia Negru, Teodora Bogasiu, Alina Tofan, Loredana Munteanu, 
Maria Mora, Andreea David, Cristian Ciocan, Cristian Neagoe, Valentina Iancu, Camelia 
Neagoe, Paul Dunca, Farid Fairuz, Simona Dabija, Renate Dinu. Parteneri: Tranzit, 
PUNCH, Cărturesti 

 Masă rotundă: Intalnire Grupul de arhive.  Prezentare sustinută de Liviu Pop: Arhivele 
digitale trainice (Modelul OAIS), Locație: Sala Stere Popescu, CNDB, Bdv. Mărășești 
80-82, Dată: 7 mai 2018, 11h00-14h00 
Participanți: Liviu Pop, Ruxandra Pop (Arhiva Mihai Pop), Călina Bâzu (MNAC), Ana 
Szel (Arhiva Sahia), Stefania Grigorie (Arhivele Naționale ale României), Adrian Furtună 
(Centru de Cultură al Romilor), Veronica Iacob (MȚR), Iris Șerban (MȚR), Mara 
Mărăcineanu (MȚR), Corina Cimpoieru (CNDB) 
Prezentare documentată video, fotografic (CNDB) / Arhiva CNDB, Înregistrare audio_ 
Mara Marăcineanu (MȚR), Material ppt. predat de Liviu Pop 
 

 Conferință: Prezență și reprezentare în artele performative 
Prezentări: Performative Countours/ Prof. Nicole Haitzinger, Departamentul de Istoria 
Artei, Muzicologie si Studii de Dans din cadrul Universității din Salzburg 
Raising Awareness through Dance/ drd. Adriana Nausica Pais/ Școla Doctorală 
"Spatiu, Imagine, Text, Teritoriu"- SD-SITT 
Locație: Sala Stere Popescu, CNDB,  Dată: 11 mai, 18h00 – 20h00 
Parteneri: Școla Doctorală "Spatiu, Imagine, Text, Teritoriu"- SD-SITT/ Universitatea 
București. Eveniment documentat foto si video/ Arhiva CNDB 
 

 Lecture: Metakimospheres/ Dr. Johannes Birringer/ Dr. Aristița Albăcan 
Locație: Sala Stere Popescu, CNDB, Bdv. Mărășești 80-82, Dată: 8 iunie 2018, 19H30 – 
21h30 
Eveniment documentat foto si video/ Arhiva CNDB 

 Masterclass: Constructing Realities / Dr. Johannes Birringer/ Dr. Aristița Albăcan 
Locație: Sala Stere Popescu, CNDB, Bdv. Mărășești 80-82, Dată: 09.06.2018, 14h00 -
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19h00  
Partener: CINETIc , Eveniment documentat foto si video/Arhiva CNDB 

 Midnight specials, Selecție de filme românești de arhivă/  un program curatoriat de 
Centrul Național al Dansului București, The Resource Cube#Mediateca și Arhiva CNDB 
pentru BDIFF, în parteneriat cu Asociația Tangaj Dance. Selecție de 8 lucrări 
cinematografice și de televiziune, produse între 1926 și 1971. 
Locație: Proiectie in aer liber, Sala Stere Popescu, CNDB, Bdv. Mărășești 80-82, Dată:   
6.09.2018, 21h00 – 22h30, Partener: Asociația Tangaj Dance, Eveniment documentat 
foto/ Arhiva CNDB 

 Arhivele Dansului: workshop de practici de conservare si valorificare documente 
Locație: Sala Stere Popescu, Mediateca CNDB, Bdv. Mărășești 80-82, Data / perioada 
desfășurării : 11 – 18 decembrie 2018 :selectie si pregătire documente din arhiva 
CNDB, ateliere de practici de arhivare și valorificare documente; 
19 decembrie : expoziție afișe recitaluri de dans din anii 20-30, prezentare montaj filme 
de arhivă, prezentare montaj fotografic despre istoria dansului românesc. 
Participanți: Rodica Antonescu (expert restaurator), Andreea Cârstea (Editor imagine), 
Ana Szel (expert arhivare, Arhiva Studio Sahia), Sabina Suru (fotograf, editor imagine). 

 

Participări conferințe/ mese rotunde – Corina Cimpoieru (șef compartiment) 

 Conferință: Lecture at the University of Leipzig (Gastvortrag Salzburg Universitat) 
Locație: Fachbereich Kunst, Musik und Tanzwissenschaft Abteilung, Paris Lodron 
Universitat, Salzburg, Dată: 13 iunie 2018, Organizator: Musik und Tanzwissenschaft 
Abteilung, Paris Lodron Universitat, Salzburg, Titlu lecture: Reenacting the Dance 
Archive 

 Conferință: Besides the Screen 2018, Vaults, Archives, Clouds and Platforms. 
Archiving and Preservation in 21st Century, Locație: CIAC-ISMAI, Porto, Dată: 5-6 iulie 
2018, Titlu prezentare: DanceCloud.ro The Active Archive of the Romanian 
contemporary Dance 

 Conferință: Archives and Politics of Memory in Central and Eastern Europe: from 
Informal Practices to Formal Methodologies / Arhivele și politica memoriei din Europa 
Centrală și de Est: de la practici informale la metodologii formale, Dată: 11-12 octombrie 
2018, Locație: Green Hours, GDS, Organizator: Muzeul Național al Țăranului 
Român, Titlu prezentare: Reenacting the Archive: the &quot;Making of&quot; and 
&quot;Showing off&quot; of the Romanian Dance History/ Reactivarea arhivei: 
“producerea” şi “performarea” istoriei dansului românesc 

 Conferință: 100 Years Before and After Us: Alternative Memories / Possible Futures 
of Visual Arts, Conference chaired by Horea Avram and Mihai Ometiță, Data: 1 
Noiembrie 2018, Locație: New Europe College – Institute for Advanced Study (21 
Plantelor Str., Bucharest), Organizator: Centrul Cultural/Imagine și Sunet, Titlu 
prezentare: Performing the Archive: The “Making of” and “Showing Off” of the Romanian 
Dance History 

 

III.  Compartimentul din structura CNDB care are responsabilitatea dezvoltării 

programului de formare și educație artistică a realizat în 2018 proiecte în premieră națională.  

 Școala performativă pentru copii, primul program de formare și educație artistică în 
dans contemporan și arte performative, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 
ani. Școala performativă CNDB îmbină cursuri, ateliere și sesiuni de creație artistică, care 
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se desfășoară pe durata întregului an școlar, susținute de cei mai buni coregrafi, 
performeri, artiști vizuali și pedagogi cu o bogată experiență în zona dansului, a artei 
contemporane și a artelor performative. Școala performativă pentru copii este în 
momentul de față o oportunitate unică în domeniul creativ din România, care nu se 
regăsește în oferta educațională a școlilor de profil și a instituțiilor publice sau private. 

Ediția I – martie-iunie 2018 a cuprins următoarele cursuri:   

Dans contemporan, Aikido, Arte vizuale, Feldenkrais, Contact Improvisation, Creative 
Mo(ve)ments. Pe lângă programul de cursuri, s-au organizat activități opționale de educație 
artistică, precum: atelier de yoga, atelier de fotografie și developare, atelier de artă plastică și 
mișcare, vizită la atelierul unui pictor. 

Prima ediție s-a ăncheiat în iunie cu Spectacolul primilor absolvenți ai Școlii 
performative pentru copii. 

Ediția II – octombrie-decembrie 2018 a cuprins următoarele cursuri: 

Dans contemporan, Feldenkrais, Contact Improvisation, Actorie, Singing Bodies. Pe lângă 

programul de cursuri, s-au organizat activități opționale de educație artistică, precum: atelier 

de yoga, atelier de fotografie și developare, atelier de artă plastică și mișcare.  

A doua ediție a Școlii Performative pentru copii s-a încheiat în luna decembrie cu Spectacol 
Dansuri Mici – Recitalul Școlii performative pentru copii. Au fost prezenate nouă creații 
coregrafice inedite, realizate de copii alături de șapte coregrafi și dramaturgi: Catrinel 
Catană, Andreea David, Cosmin Vasile, Smaranda Găbudeanu, Virginia Negru, Raluca 
Adomnicăi, Amalia Olaru. Spectacolul a fost susținut de 15 elevi ai Școlii Perfromative și a 
fost dedicat copiilor care suferă de autism, în parteneriat cu Asociația HelpAutism.  

 

 

 

 

 

Compartimentul Educație artistică și formare a co-organizat o serie de ateliere ce intră 
în aria strategică a obiectivelor propuse la nivel intituțional:  

 Ateliere pentru nevăzători – Nu știi ce se poate întâmpla dintr-o clipire mai lungă – în 
parteneriat cu Asociația TANDEM 

 Ateliere intensive de dans contemporan pentru adulți – Andreea Novac PFA 

 Gaga workshop (27 – 28 ianuarie) – Mariana Gavriciuc 
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 Roots African Dance workshop (2-3 februarie) - African Dance Workshop Bucharest 

 Vizită și atelier de dans contemporan penrtu copii (septembrie) - afterschool LuKids, 
Șoala gimnazială nr. 86. 

 Atelier de parctici somatice - 5 și 7 septembrie 2018 susținut de Mădălina Dan 

 Ce ne (mai) mișcă? - 8-15 decembrie o serie de evenimente propuse de Mădălina Dan : 
Întâlnirile coregrafice, Seara de improvizație, Ateliere de dans susținute de Mădălina 
Dan. 

 
 
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management. 
            În afara prezentării producţiilor proprii, CNDB a desfășurat, în anul 2018, o serie de 
activităţi precum: 
 conferinţe şi discuţii aferente domeniului dansului contemporan, cu implicarea atât a 
specialiștilor, cât și a publicului larg; 
 discuţii cu publicul după spectacole; 
 prezentări de filme tematice; 
 ateliere de dans contemporan și educație corporală, prezentări de artist; 
 găzduiri de spectacole și ale evenimente dedicate unui public special  
 găzduiri de evenimente interculturale  
 suport logistic acordat altor entități pentru activități similare; 
 servicii de suport logistic, echipamente, spațiu pentru artiștii din sfera artei contemporane, 
în special dans contemporan. 

2018 la CNDB a fost an dedicat punerii CNDB în contextul cultural, din perspectiva 
viitoare Case a Dansului. CNDB a continuat să capitalizeze rezultate pe cele trei coordonate 
confirmate în ultimii trei ani: spectacole, documentare și educație artistică. 
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, 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 venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

     
MII LEI 

  2018 2019 2020 2021 2022 

VENITURI TOTAL 2,427.37 3,727.00 6,882.58 7,127.58 7,017.58 

VENITURI PROPRII 254.48 130.00 450.00 450.00 450.00 

SUBVENTIE 2,172.89 3,597.00 6,432.58 6,677.58 6,567.58 

TOTAL CHELTUIELI 2,427.37 3,727.00 6,882.58 7,127.58 7,017.58 

CHELTUIELI DE PERSONAL 1,255.42 1,442.00 1,861.58 1,861.58 1,861.58 

BUNURI SI SERVICII 1,171.94 2,285.00 2,527.00 2,772.00 2,662.00 

DIN CARE :           

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 505.91 1,515.00 1,660.00 1,905.00 1,795.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 0.00 2,494.00 2,494.00 2,494.00 
 
 
2. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management; 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Numărul de 
proiecte 

Numărul de 
beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Program DansCapital   Evenimente 
producție și 
difuzare  

6 5500 

2 Programul Cercetare Documentare  
 

Arhiva,   
DanceCloud 
Editare carte  
Film anual  

3 1400 

3 Programul de formare și educație 
artistică 

Cursuri 
3 600 

4 Programul de parteneriate pentru 
realizarea, difuzarea și promovarea 
producțiilor de dans contemporan 

Proiecte de dans 
contemporan 4 700 

 Total  16 8200 

 
Numărul estimat de beneficiari este cel previzionat în planul de management pentru perioada 
2017-2022 
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5. Analiza programului minimal realizat  
 

Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă descriere 

a  programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program1 

(lei) 

Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

1. 

Program DansCapital   de 
producție și  difuzare 
creaţie coregrafică 

contemporană 

Programul are ca scop producția,  
promovarea şi difuzarea creaţiilor coregrafice 

contemporane: (producţii proprii sau co-
producţii), multiplicarea  scenelor şi 

asigurarea vizibilităţii şi popularizării  dansului 
contemporan la nivel naţional și internațional. 

6 

Festivalul #Like CNDB 2018 (aprilie) 

 

239 000 

 

 

97,076  

Stagiunea Nationala "Stere Popescu" 51,934  

Dans + (productii,coproductii noi) 

 
2,090  

Centenar 1918 (mai) 18,203 

Premiile CNDB 58,597 

Amprenta - artistul anului 11,100 

2. 
Programul Cercetare 

Documentare 

Program de importanţă strategică pentru 
CNDB, are ca scop creşterea vizibilităţii 

domeniului dansului contemporan, susţinînd  
în acest sens abordările teoretice, critice şi 

analitice în domeniul dansului contemporan şi 
realizarea de studii şi cercetări din domeniul 

de referință şi punerea acestora în medii 
active, accesibile şi actuale. Programul se 

desfasoara pe tot parcursul anului. 

3 

Dezvoltare portal dancecloud.ro 

16.000 

 

 

8,742 

Conferințe /dezbateri 7,258 

Analiză domeniu coregrafic 
(suspendat din lipsa fondurilor) 

- 

3. Programul Formare și Programul de educație și formare este dedicat 2 Scoala performativa (febr.-iunie) 45 000 40,400 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă descriere 

a  programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program1 

(lei) 

Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

Educație coregrafică 
contemporană 

atat profesioniștilor din domeniu cât și 
neprofesioniștilor și se desfășoară pe tot 

parcursul anului. 
Dansdorfine (febr.-iunie) 4,600 

4. 
Programul „Public nou, 

alți parteneri” 

Program strategic de parteneriat pentru 
promovarea dansului contemporan la nivel 
național și internațional. Programul are la 
bază un apel de proiecte. 

- suspendat din lipsa fondurilor 0 - 

    TOTAL 300.000 300 000 
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Proiecte Extra-minimale derulate cu sprijinul AFCN  

TITLU PROIECT 
PERIOADA 

DESFĂȘURARE 
BUGET TOTAL (LEI) SUME ATRASE (LEI) NUMĂR BENEFICIARI 

RAP- rezidențe, Ateliere, Public  mai – noiembrie 94,500.00 60,000.00      482 

 3 producții noi 
 3 ateliere la Liceul de coregrafie Cluj 
 6 reprezentați la Cluj și București 

    

Camping de dans contemporan 
Craiova  

11-26 august  101.500 75.000 20 

 13 artiști  
 4 mentori 
 5 lucrari în producție (follow-up)  

    

     

 

Proiectele extraminimale 2018  au urmărit și consolidat direcțiile principale de activitate ale CNDB, respectiv: 
 Producția și difuzarea de spectacol de dans contemporan 
 Formare profesională și educație artistică 
 Cercetare și documentare în domeniul coregrafiei contemporane. 
 

Nr. 
crt. 

Tip proiect găzduit sau 
co-organizat 

 
DENUMIRE  PROIECT 

 
data / 

perioada 

Număr 
beneficiari 
pe proiect 

1 

Proiecte de cercetare, 
documentare si 
promovarea a dansului 
contemporan 

1 Conferință: Floria Capsali / arhiva activă Corina Cimpoieru Unversitatea  
Salsburg , Austria 

13 iunie  40 

2 Conferință – Besides The Screen , Corina Cimpoieru Porto, Portugalia   5,6 iulie  35 

3 Conferință: Archives and Politics of Memory în Central and Eastern Europe, C. 
Cimpoieru Green Hours București  

 28 
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4 Conferință:  100 years before and after us,       C. Cimpoieru  

New Europe College București  
1 noiembrie  32 

5 Lansare : Co-organizat Revista Cutra  01 decembrie 120 

2 
Proiecte de producție, 
difuzare și promovare a 
dansului contemporan 

6 
Festival Contact-Impro 

 Spectacol Intimacies 

 Conferinta Poetic 
Movement Lecture by Steve Bats 

 Film dans Midnight specials iunie 

 Lecture:How to watch dancing 

13-24 iunie 187 

7 Festival BIDFF  80 

   spectacol „Iris”   

 Premieră, co-producție: A truth, a lie and a list of possibilities (Andreea Novac)   21 sepembrie 87 

  8 Spectacol: Cultul Personalitatii  Giuvlipen  
10-11 
noiembrie  

 

  
9 

Premieră:, co-producție:  Ritualia  

20 octombrie, 
2 -3 
noiembrie 

171 

  
10 

Co-producție: 153 secunde, Ioana Păun  

27, 28 oct., 
16.nov, 04 
dec 

351 

  11 Spectacol:  Lambada, Asoc. ADO 6 noiembrie 50 

  12 Spectacol: Running gag Tiina SOOT  19 decembrie 30 

3. 

Educație și formare, 
dezvoltare de public, 
dezvoltarea culturii 
coregrafice 

13 
Gaga workshop  

27,28 
ianuarie  

50 

14 
Roots African Workshop  

2,3 februarie 
2018 

27 

15 Co-organizazt:  Atelier de practici somatice”, Mădălina Dan, Valentina de 
Piante  

5 și 7 
septembrie  

44 

16 Atelier/vizită școala nr.86, Lukids 29 septembrie 20 
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  17 Atelier pentru nevăzători, Co-organizat: Nu știi ce se poate întâmpla dintr-o 
privire mai lungă”, Asoc. TANDEM 

4 - 15 
noiembrie 

90  
 

  

18 Ateliere, performance, spectacol:  Ce ne (mai) mișcă? , Mădălina Dan+ 8 
coregrafi 

CNDB 

8, 9, 11 si 15 
decembrie 90 

4. 
Proiecte de cooperare și 
parteneriat internaționale 

19 În cadrul Sezonului România-Franța Deracines/Rupți de rădăcini,  Bogdan 
Zamfir  CNDB 

29 noiembrie  50 

  
20 Deracines/Rupți de rădăcini,  Bogdan Zamfir Teatrul Lavoir Moderne Parisien, 

Paris, Franța 
17 şi 18 
decembrie 

120 

Total proiecte extraminimale  20   

Total Beneficiari  1702   

 
 

Indice de ocupare a sălii Estimat 2018 Realizat 2018 

Sala ”Stere Popescu” 90% 100% 

Studioul de repetiții 70% 100% 

Sala RAP- Cluj  75% 80% 
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Program minimal pentru anul 2019 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programulu
i 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe program
2
 

(lei) 

1. 

Program 
DansCapital   
producție și 
difuzare creaţie 
coregrafică 
contemporană 

Programul are ca scop promovarea şi difuzarea spectacolelor 
deja existente (producţii proprii sau producţii independente), 
multiplicarea  scenelor şi asigurarea vizibilităţii şi popularizării   
creaţiilor coregrafice contemporane celor mai reprezentative la 
nivel naţional. 

6 

Festivalul Like CNDB  

 

Premiile CNDB  

Dans+  

Stagiunea Nationala "Stere Popescu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Amprenta Artistul anului  

Bienala Est Europeană de Coregrafie 

2. 
Programul 
Cercetare 
Documentare 

Program de importanţă strategică pentru CNDB are ca scop 
creşterea vizibilităţii domeniului dansului contemporan, de a 
face cunoscut pe scară naţională şi internaţională valorile din 
domeniu, susţinând  în acest sens abordările teoretice, critice 
şi analitice în domeniul dansului contemporan  

2 

 

 

 

Arhiva Dansului Contemporan  
Românesc - CNDB 

Colocviu internațional /dezbatere  

3. 

Programul 
Formare și 
Educație 
artistică 

Programul de educație și formare este dedicat atat 
profesioniștilor din domeniu cât și neprofesioniștilor și se 

desfășoară pe tot parcursul anului. (cursuri specifice, tehnici 
de dans) susținute de personalități de notorietate națională și 

internațională. 

2 

Școala performativă CNDB 

 
Dans dorfine  

 

                                                           
2 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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4. 

Programul 
Parteneriat 
pentru 
sprijinirea 
creației 
corefrafice 
contemporane 

 

Conform HG nr. 1.123/2004, HG nr. 530/2005, HG 
34/2017 şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a CNDB, instituţia a acordă sprijin pentru 
producția de spectacole, dezvoltare profesională, 
cercetare și mobilitatea proiectelor coregrafice, 
având posibilitatea să organizeze și o sesiune anuală 
de finanțare a proiectelor coregrafice..  

 

4 
4 proiecte finanțate în 4 orașe 
destinate deschiderii de filiale CNDB 
 

 

 TOTAL    1.650.000 
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Pentru anul 2019, obiectivele manageriale ale CNDB vor umări și continua cu 

consecvență  dezvoltarea axelor principale care structurează și organizează demersul 
administrativ-organizațional:  
 Finanțarea și stimularea producțiilor de dans contemporan în contextul Programului de 

finanțare nerambursabilă din anul 2016; 
 Reducerea cuantumului veniturilor proprii și accentul pe investiții în dezvoltarea capacității 

administrative a instituției; 
 Echilibrarea raportului între resurse (resurse umane) și anvergura și dimensiunea 

activităților desfășurate de CNDB, prin creșterea numărului de personal; 
 Creșterea vizibilității instituționale și implicit a proiectelor, programelor și activităților prin 

deschiderea de filiale ale CNDB în marile orașe ale româniei și multiplicarea scenelor pe 
care publicul poate vedea spectacole de dans contemporan de anvergură europeană; 

 Creșterea calității contextului creativ – educație, formare, cercetare;; 
 Internaționalizarea producției de dans contemporan românesc/deschiderea și dezvoltarea 

dialogului internațional de cooperare prin găzduirea primei ediții a bienalei dansului 
contemporan din SE Europa; 

 
 

 
 
 

Varvara-Cătălina Ștefănescu 
Manager 

Centrul Național al Dansului București 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


