Act adiţional nr. ______
la contractul de management nr. ______ din___________

1.Denumirea instituţiei
C ENTRUL NAȚIONAL al Dansului București (CNDB)
Adresa: str. Cristian Popișteanu nr 3 , sector 1, București
Tel.: +4 021 318-86-76
Fax: +4 021 319-72-06
E-mail: office@cndb.ro
Web: www.cndb.ro
CUI: 16755383

2. PROGRAM MINIMAL PENTRU ANUL 20191
Nr.
crt.

1.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Programul are ca scop dezvoltarea
producției, promovarea şi difuzarea
Program DansCapital creațiilor de dans contemporan (producţii
producție și difuzare proprii sau producţii independente),
creaţie
coregrafică multiplicarea
scenelor şi asigurarea
contemporană
vizibilităţii şi popularizării
creaţiilor
coregrafice contemporane celor mai
reprezentative la nivel naţional.

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

Festivalul Like CNDB
Premiile CNDB
6

Dans +
(producții,coproductii noi)

103.000

Stagiunea Nationala "Stere
Popescu"
Artistul anului (2 coregrafi)
Bienala Regională de
coregrafie

În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C.I.N, la titlul II „Bunuri şi
servicii“.
2 Bugetul alocat pentru programul minimal
1

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

2.

Program de importanţă strategică pentru
CNDB pentru perioada 2014-2017, are ca
scop creşterea vizibilităţii domeniului
dansului contemporan, de a face
Programul Cercetare
cunoscut
pe
scară
naţională
şi
Documentare
internaţională valorile din domeniu,
susţinând
în acest sens abordările
teoretice, critice şi analitice în domeniul
dansului contemporan

3.

Programul de educație și formare este
dedicat atat profesioniștilor din domeniu
Programul Formare și cât și neprofesioniștilor și se desfășoară
Educație artistică
pe tot parcursul anului. Sunt susținute de
personalități de notorietate națională și
internațională.

4.

Programul Selecția de
programe și proiecte
coregrafice - sprijin
acordat
penrtu
proiecte din sfera
dansului contemporan

Conform HG nr. 1.123/2004, HG nr.
530/2005
şi
Regulamentului
de
Organizare şi Funcţionare a CNDB şi a
Normelor metodologice de selecţie a
programelor şi proiectelor coregrafice
produse sau coproduse de CNDB,
instituţia a acordă sprijin pentru producția
de spectacole, dezvoltare profesională,

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

Arhiva dansului
contemporan
Colocviu dezbatere
4

Școala performativă
3

1

Edudans (teaching the
teachers)

În 2019 Selecția va avea ca
orientare producții și
evenimente destinate sălii
Omnia
4 producții realizate în 4 orașe

100 000

Nr.
crt.

PROGRAM

cercetare și
coregrafice.

Menţiune:

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Scurtă descriere
a programului
mobilitatea

Denumire
proiect

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

TOTAL

203.000 (lei)

proiectelor

Managerul instituţiei a întocmit programul minimal pentru anul 2019 asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instituţiei pe tot parcursul
exerciţiului financiar.

Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Varvara -Cătălina Ștefănescu
Manager

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Valer Daniel BREAZ

Ministrul culturii și identității naționale

