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RAPORT DE ACTIVITATE PE PERIOADA
01.01.2006 - 30.12.2006

                       Înfiin at în anul 1959, sub denumirea de „Ansamblul  B im rean de
cântece i dansuri al Sfatului Popular Regional” cu sediul în  Baia Mare, împreun  cu
Teatrul de stat, având în vedere Deciziunea nr.133 din 15 martie 1959, Ansamblul
Folcloric Na ional « Transilvania » de azi, s-a dezvoltat în spiritul valorific rii folclorului
na ional autentic. Dup  12 ani de activitate cultural-artistic  s-a hot rât separarea celor
dou  institu ii de cultur  prin Decizia 1016/ 11.06. 1968 a Consiliului Popular Jude ean
Maramure ,  având ca titulatur  Ansamblul de stat de cântece i dansuri „Maramure ul”.
În curgerea timpului s-a sim it nevoia de a cuprinde o regiune mai întins  de crea ie
folcloric , acoperindu-se întreaga arie a Transilvaniei i al întregului repertoriu folcloric
românesc. Din acest motiv în anul 1991 Ansamblul de cântece i
dansuri « Maramure ul » î i schimb  denumirea în Ansamblul Folcloric Na ional
« Transilvania ».
 Conform planului managerial pe care l-am propus la investirea mea în func ie,
direc iile în care am ac ionat au fost urm toarele : managementul artistic, managementul
resurselor umane i managementul economic .

I . Managementul artistic :

      M surile întreprinse  la acest capitol  au avut la baza obiectivele specifice
pentru compartimentul artistic i au urm rit, prin ac iunile derulate, atingerea unui
cât mai înalt grad al presta iilor scenice.

  Obiective principale :

A. Culegerea, conservarea, promovarea i valorificarea scenic  a
culturii tradi ionale române ti, cu accent pe zonele etnografice ale
jude ului Maramure .

 Ac iunile concrete desf urate, pentru atingerea indicatorilor de
performan  propu i, au fost urmatoarele :

1. Promovarea obiceiurilor i tradi iilor populare autentice în spectacole i
emisiuni de televiziune :

-  Spectacol premier  « Sus la Poarta Raiului » , 19 decembrie
2005 cu punerea în scena a obiceiurilor de Cr ciun i a

rb torilor de Iarna (colindatul, jocurile cu m ti, plugu orul) ;
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- Obicei de  Nunt  din ara Oa ului- Ritualul Steagului,
prezentat în cadrul Festivalului de Muzic i  Dansuri
Tradi ionale de la Mamaia;

- Nunta în  Maramure – Ritualul Cununii, prezentat în cadrul
emisiunii “O vedeta populara”, Baia Mare, aprilie 2006;

- Obicei de colindat din Maramure  .

2.   Participarea la manifest ri de gen ( festivaluri de amatori, manifest ri
  organizate de anumite comunit i locale) pentru depistarea unor noi forme de
  manifest ri artistice i a unor tineri talenta i :

- S rb toarea comunei C line ti – 24.04.2006 ;
- Invârtita V lenarilor – 11.06.2006 ;
- Festivalul Cununa de Sânziene, T ii M gher  – 24-

25.06.2006
- Dansul la Sur  – localitatea indre ti, 29.06.2006;
- Festivalul cântecului i portului de pe Fiscula  - Dumbr vi a

8 iulie 2006 ;
- S rb toarea  ora ului Agnita jud. Sibiu – 7.08.2006

3. Efectuarea în luna Martie 2006 a unor culegeri de folclor în localit ile
Ieud i în luna iunie la Vadu Izei, în vederea îmbog irii repertoriului coregrafic i
muzical cu o nou  “ Suit  de Maramure ” pentru stagiunea 2006-2007.

4.  Deplasarea în luna aprilie 2006 în  zona  etno – folcloric ara
pu ului  pentru completarea costumului de L pu i reconstituirea Dansului de
pus ;

5.  Constituirea fondului de documentare i conservare a ansamblului prin
realizarea de librete de spectacol , afi e , înregistr ri audio i video a
con inuturilor prezentate în scen  , pentru cele mai importante apari ii în
public : « Tezaur Folcloric-Mo tenitorii », « Sus la Poarta Raiului », «  O vedet
 popular  –aprilie 2006», « Spectacol Aniversar – 47 de ani 9 aprilie 2006»,
« S rb toarea Castenelor edi ia 2006 », « O vedet  popular  septembrie 2006 »,
« Concert de Roman e, Poezie i muzic  de concert-cafe » – 9 noiembrie 2006.

6. Îmbun irea repertoriului coregrafic cu dou  dansuri noi din Maramure ul
Istoric i din zona Olteniei, iar repertoriul orchestrei cu dou  suite noi, «  suita lui
Gheza » i «  Melodii din Transilvania ».

B. Promovarea imaginii României i implicit a jude ului Maramure  pe
plan na ional i international prin prezentarea  culturii tradi ionale în
spectacole, festivaluri, ac iuni culturale.

Ac iunile concrete desf urate  pentru atingerea indicatorilor de performant
propu i au fost urmatoarele :

1.  Participarea la Festivalul Cântecului i Dansului Tradi ional Românesc -
Mamaia 2006 ;
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2. Participare la Festivalul « M orului »,  Chi in u, Martie 2006 ;
- Spectacol sus inut la Palatul Na ional al Culturii din Chi in u

împreun  cu Orchestra National  de Muzic  Popular  «
utarii », condus  de maestrul Nicolae Botgros ;

- Spectacol sus inut la festivitatea de încheiere a Festivalului
Interna ional M or - 2006;

3. Spectacole sus inute în Austria - cu ocazia Zilelor Maramure ene la Viena în
luna mai 2006 ;

4. Participarea institu iei noastre în Ungaria – la Szolnokc la manifest ri
ocazionate de marcarea Zilelor Europei,în luna mai 2006 ;

5. Participarea la «  Festivalul Culturii Europene » de la Alger, mai 2006,
organizat de Uniunea European  la invita ia expres  a Ambasadei României la
Alger ;

6. Implicarea institu iei i participarea la târgul « Turism, Cultur , Tradi ie »
organizat de Camera de Comer i Industrie Maramure  ;

7. Participarea membrilor ansamblului la sesiuni de referate i comunic ri
cu tematica etnologica i coregrafic  :

- Întâlnirea coregrafilor din România organizat  în luna aprilie
2006 la Oradea de c tre Asocia ia Coregrafilor Ansamblurilor
Folclorice din România;

- Întâlnirea directorilor de ansambluri artistice organizat  la
Tg.Mure  în  luna mai, 2006 cu tematica « Modalit i de
valorificare a jocului popular românesc » ;

- Articole de specialitate publicate în revista « Memoria
Etnologica »

- Lansarea c ii “ Simbolica Riturilor de Trecere” a  d-nei lector
univ. dr. Delia Suiogan, de la Muzeul de Etnografie, Iunie, 2006;

- Întâlnirea de lucru a coregrafilor ansamblurilor folclorice din
România – Târgu Mure  26-27 Octombrie 2006.

8. Spectacolele i apari iile avute în cadrul turneelor de peste hotare au fost
înso ite de afi e i materiale traduse în limbi de circula ie international
pentru a explica manifest rile scenice .

9. Prezentarea culturii i a artei populare române ti în emisiuni de televiziune cu
audien  na ional i interna ional :

- Difuzarea în lunile ianuarie – februarie 2006 a Spectacolului « Tezaur
Folcloric - Mo tenitorii» realizate cu TVR 1  la Baia Mare exclusiv cu Ansamblul
Folcloric Na ional « Transilvania », în emisiunea Tezaur Folcloric.

- prezen a exclusiv  a ansamblului  pe postul de televiziune TVR1 în luna
aprilie 2006,  in cadrul a doua emisiuni «  O vedeta popular  »  (transmis  în
direct de la Muzeul de Etnografie din Baia Mare, retransmis  de trei ori pe TVR 1,
i transmiteraea Spectacolului Aniversar al Ansamblului Folcloric Na ional

« Transilvania » pe postul na ional de televiziune;
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- difuzarea pe postul TVR Interna ional a “Spectacolului Aniversar 47 de
ani » în dou  emisiuni « Dor » ;

- participarea membrilor ansamblului la film rile realizate de postul de
televiziune TVR1 la Muzeul Satului din Bucuresti , film ri difuzate în emisiunea
« La Masa de Pa ti » în zilele de 24 i 25.04.2006 ;

- film ri realizate cu televiziunea N24 în luna Iunie 2006 pentru emisiunea
“ Mândria de a fi român” ;

- Participarea ca invita i în cadrul emisiunii « Vrei Teo, ai Teo » transmis
de postul de televiziune ProTv 26 Iulie –2006 ;

                    - Spectacolele “O vedet  popular ” i “Regal Folcloric” , realizate cu
ocazia S rb torii Castanelor 2006 au fost transmise în zilele de 15 i 22 Octombrie
2006 ;

10. Promovarea imaginii pozitive a Ansamblului Folcloric National “Transilvania”
în  emisiuni de televiziune realizate de posturile locale ( AXA TV) i în peste 30
de apari ii în presa scris : Glasul Maramure ului, Graiul Maramure ului,
Informa ia Zilei, Detectivul de pres .
11.  Prezentarea Maramure ului din perspectiva dansului în cadrul cursului  de
dans organizat la Baia Mare în luna iunie, 2006 în colaborare cu Centrul Na ional
pentru Valorificarea i P strarea Culturii  Tradi ionale i cu Asocia ia Coregrafilor
Ansamblurilor Folclorice din România, cu aceasta ocazie peste 20 de cet eni
str ini au înv at dansuri din Maramure , vizitând totodat i obiectivele turistice
din jude ul nostru.
12. Participarea colectivului artistic în cadrul Festivalului “ Cântecele Mun ilor” de
 la Sibiu organizat ca avanpremier  a programului  Sibiu Capital   Cultural
European - august 2006.
13. Participan ii coalii de var  a Ansamblului Regiunilor Europene 27.08.2006
desf urat  la Baia Mare au avut ocazia s  admire frumuse ea Maramure ului
prin intermediul Spectacolului oferit de arti ti no tri.
14. Marcarea celor 600 de ani de atestare documentar  a localit ii Ap a de
Mijloc din Ucraina octombrie 2006, prin participarea Ansamblului Folcloric
Na ional « Transilvania »

C. Educarea tineretului  în spiritul dragostei fa  de crea iile
          populare  române ti.

Ac iunile concrete desf urate  pentru atingerea indicatorilor de
performan  propu i au fost urmatoarele :

1. Deschiderea unui curs de dans popular cu peste 30 de cursan i, instrui i de
membrii corpului de balet al ansamblului ; din rândul acestor tineri cei mai
talentati vor fi coopta i în cadrul ansamblului  asigurând în acest fel shimbul de
mâine al institutiei ;
2. Realizarea în lunile mai – iunie, 2006 împreun  cu Inspectoratul colar
Maramure i Universitatea de Nord Baia Mare a dou  spectacole;
3. Sprijinirea  gr dini elor, colilor , a liceelor i a altor institu ii care au organizat
activit i folclorice , prin împrumuturi de costume i sus inere par ilor  coregrafice
i muzicale.
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4. Cooptarea tinerilor talenta i i includerea acestora în spectacole sus inute de
institu ia noastr : Anamaria Gherghel, Cornel Cup e, Alexandra Apostol, Radu
Pongracz, Ansamblurile de copii : ale colii Tiberiu Utan din V leni, din Ieud, din
Finteu ul Mare, din omcuta Mare, « Florile Cos ului » din Sîrbi.
5. Curs de dans în cadrul Gr dini ei nr. 25 în cadrul proiectului « Cultur , Tradi ie
i Inova ie ».

D. Formarea sim ului i gustului estetic prin promovarea în spectacole a
tradi iei populare autentice , a bunului gust , a experimentului i a
inova iei.

Ac iunile concrete desf urate  pentru atingerea indicatorilor de performan
propu i au fost urmatoarele :

1.  Colaborarea  pentru organizarea evenimentelor  Ansamblului Folcloric
Na ional Transilvania cu personalit i  ale vie ii cultural – artistice printre care
enumer m: Elise Stan, Marioara Mur rescu, Iuliana Tudor, Dumitru F rca ,
maestrul Nicolae Botgros, Dinu Iancu S janu, Ionu  Fulea, maestrul-coregraf
Theodor Vasilescu, Ovidiu Barte , Gheorghe Dinu, Marian Ilea, Paul Antoniu.
2. Personalit i ale mediului universitar sau mas s- media, Petru Dunca,
Gheorghe Mihai Bârlea, Delia Suiogan, Octavian Butuza, Gheorghe Pârja,
Teodor Ardelean, tefan Mari  fac parte din Consiliului Artistic al Ansamblului
Folcloric Na ional “Transilvania”,  aprecierile i criticile lor, referitoare la  ac iunile
artistice ale institu iei noastre  sunt pentru colectivul artistic un motiv de progres
artistic i cultural.
3. Diversificarea ofertei culturale a Ansamblului Folcloric Na ional Transilvania
prin implicarea în organizarea unor pachete artistice complete cu ocazia
diferitelor manifestari propuse de comunit ti, institu ii sau firme:

- realizarea în întregime a pachetului artistic pentru
     “ Sarbatoarea Castanelor –2006”;
- realizarea unei p i a pachetului artistic cu ocazia  « S rb torii

ora ului T ii M gher  –2006 » ;
- realizarea spectacolelor de muzic  popular  cu ocazia «  Zilele

Timi oreana » de la Baia Mare i Satu Mare, Ambient -
Deschiderea Centrului din Baia Mare ;

- realizarea urm toarelor spectacole: S rb toarea Comunei
Dumbr vi a - Iulie 2006 ;  Zilele ora ului Cavnic, Zilele ora ului
Baia Sprie, Zilele ora ului Negre ti Oa  - august 2006, Zilele
comunei  Copalnic M tur, Zilele ora ului Sighetu Marma iei,

rb toarea Comunei Strâmtura, Zilele comunei Apa, Zilele
ora ului Ulmeni – septembrie 2006.

- « Revelionul Integr rii 2007 », 31 decembrie 2006.
         Implicarea i participarea la acest tip de manifest ri are rolul  de a
cre te veniturile proprii ale institu iei, care au fost în valoare de 349.226,01
lei.

4.   Realizarea i prezentarea unor spectacole cu scop caritabil :
- spectacol prezentat pentru Centrul CASPEV ;
- spectacol caritabil pentru copii defavoriza i « D ruind Copiilor » -

iunie 2006
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- spectacol cu ocazia « Zilei Bastonului Alb » - octombrie 2006 ;
- spectacol artistic «Gala Partenerilor Centrului de prevenire

Antidrog  Maramure » - decembrie 2006.
       5. Spectacole organizate de institu ia noastr  cu vânzare de bilete :

o « De dor i de veselie » -  23.03,2006,
o « Spectacol Aniversar 47 de ani » –09.04.2006,
o « Concert de Roman e, Poezie  i muzic  de concert-cafe » -

9.11.2006
Venituri din vânz ri de bilet în valoare de : 4490,00 lei

II. Managementul Resurselor Umane

       Pentru realizarea  indicatorilor propu i s-a avut în vedere dezvoltarea
competen elor profesionale ale personalului precum i structurarea personalului
institu iei în conformitate cu organigrama aprobat  de Consiliul Jude ean
Marmure i în concordan  cu legisla ia în vigoare.

Ac iunile concrete desf urate  pentru atingerea indicatorilor de performan
propu i au fost urmatoarele :

a). Implementarea  organigramelor i a statelor de func ii aprobate prin Hot rârile
nr.104/ 22.11.2005 i nr. 79/19.09.2006 ale  Consiliului Jude ean Maramure  ;
b). Evaluarea profesionala a personalului septembrie – noiembrie 2006 i
reluarea acesteia în fiecare stagiune;
c). Întocmirea fiselor de post cu atribu ii precise pentru fiecare salariat ;
d). Elaborarea Regulamentului de Organizare i Func ionare  a Ansamblului
Folcloric Na ional « Transilvania” i aprobarea lui de c tre Consiliul Jude ean
Maramure .
e). Atragerea în cadrul spectacolelor noastre a unor nume consacrate cum sunt:
Florentina i Petre Giurgi, Ovidiu Bartes, Voichi a Neme , Ionu  Fulea, Dinu Iancu

janu, Nineta Popa, Petric  Stoian Mâ u, Matilda Pascal Cojoc ri a.
f). Cu ocazia film rilor realizate de TVR în luna aprilie au fost promova i, o parte
din soli tii angaja i i colaboratori ai institu iei noastre, care nu au mai participat
pân  acum  la ac iuni realizate de televiziunea na ional : Ileana Bumbar, Marcel
Seraz, Margareta Cucuiet, Mihaela Grec, Anamaria Gherghel, Vasile Iusco.
g). Premierea i acordarea de grada ii i indemnizatii pentru angajati ;

-  premiul de 2% din bugetul cu salariile pe anul 2006, pentru
angaja ii  care nu au s vâr it abateri disciplinare pe parcursul
anului.

- grada ii: bale - Sab u Adrian acordarea gradului profesional I,
Danciu Gabriela, Bota Daniel, Moi  Marius, Clejan Florina gradul
profesional III.

- indemniza ii de conducere la sec ia artistic  pentru efii de
compartimente(Dan Daniel i Mihe  Emil), iar pentru cei care
desf oar  activit i suplimentare, un spor de 10% la salariul de
încadrare, conform Ordonan ei nr. 3 / 02.2006, Berindan

cr mioara, Fori  Valer.
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h). Sanc ionarea personalului din subordine, pentru cei care i-au neglijat
atribu iile din fi a postului, au denaturat valoare spectacolului, s-au sustras de la
activit ile institu iei noastre, au lipsit nemotivat de la serviciu sau spectacole.
Sanc iunile au fost aplicate conform legilor în vigoare, a Codului Muncii, a
contractului Colectiv de Munc , a Regulamentului de Ordine Interioar i a
Regulamentului de Organizare i func ionare.
i). Gestionarea cu responsabilitate a resurselor umane astfel încât activit ile
programate s  nu fie afectate ; în aceasta perioad  nici o ac iune programat  nu
a fost amânat  din cauza  factorului uman ;
j). Pentru a crea un climat cât mai optim în cadrul colectivului am organizat în
luna decembrie 2006, pentru copiii angaja ilor S rb toarea Lui Mo  Nicolae, iar
cu ocazia anivers rii institu iei noastre to i angaja ii au fost invita i la cina festiv
organizat  la Restaurantul Mara.

III. Managementul economico- financiar.

 A. Activitatea finaciara

 În conformitate cu legisla ia în vigoare  finan area cheltuielilor curente i de
capital ale Ansamblului Folcloric Na ional « Transilvania » este asigurat  din
venituri extrabugetare i din aloca ii de la bugetul Coniliului Jude ean Maramure .

Aloca iile de la bugetul Consiliului Jude ean Maramure   c tre Ansamblul
Folcloric Na ional « Transilvania » pentru anul 2006 au fost prev zute în suma de
1.050.000 RON, iar veniturile extra bugetare în suma de 150.000 RON.

 La finele  anului 2006 avem urmatoarea situatie financiara :

1.Veniturile proprii realizate din prestari-servicii c tre persoane fizice, juridice,
institu ii sau firme la finele anului 2006 se prezint  astfel :

- venituri din activitati artistice : 349.226,01RON
- venituri realizate din servici de transport : 13.393,00 RON
- venituri realizate din vânzarea prin licita ie a unui

autocar :51.500,00 RON
-  total venituri realizate :  414.119,01    RON

2. Situa ia raportului financiar la finele anului 2006 :

Denumire Total  2006
Cheltuieli Prevederi Realizat
Personal    823.000    807.610
Materiale    498.000    487.856
Investi ii    120.000               0
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Total 2.231.000 1.295.466

B. Activitatea patrimoniala.

Pentru îmbun ta irea situa iei patrimoniale a Ansamblului Folcloric
Na ional « Transilvania » au fost intreprinse urm toarele ac iuni :

1. Inventarierea patrimoniului i  determinarea st rii de uzur  a bunurilor ca
urmare a acestei ac iuni s-au constatat urmatoarele :

- starea proast  a urm toarelor mijloace de transport : MM 01
TAD, MM 01 TAC - MICROBUSE i MM 08 ANS - AUTOCAR

- Valorificarea acestora prin licita ie public .
2. Îmbog tirea patrimoniului prin achizitia urmatoarelor bunuri :

- costume ( orchestr , Dans de Maramure , L pu )
- instrumente( ambal, accesorii pentru instrumentele cu corzi,

pupitre pentru orchestr )

3. Men inerea în condi ii de siguranta  a mijloacelor de transport necesare
 desfasur rii activit ii ( autocar, microbus Ford si Dacia Solenza).

4.  Identificarea unor posibile loca ii pentru sediul ansamblului : Cinematograful
Dacia, Casa Tineretului, Clubul Phonix.

IV. Colaborarea cu alte institutii.

         Ansamblul Folcloric National « Transilvania » i-a propus o colaborare
foarte buna atât cu institutii din domeniul artei cat si din alte sfere de activitate.
         La acest capitol putem aminti :

a). Colaborarea cu administratii publice i servicii deconcentrate, institutii ,
 organizatii non –guvernamentale sau  societati comerciale, pentru
realizarea unor evenimente : Primaria si Consiliul Local Baia Mare,
Primaria si Consiliul Local Tautii Magheraus, Centrul Judetean pentru
Valorificarea si Promovarea Culturii Traditionale Maramure , Teatrul Municipal
Direc ia pentru Protec ia Copilului i Asisten  Social  Inspectoratul Judetean
de Politie, Camera de Comert si Industrie Maramures, Marinex Print, AMI
SA, Agecom SA,  Romdil, restaurantele : Poiana Soarelui- Izvoare, Parc,
 Mara,  Carpati, Rivullus, Expres- Gara, etc.
b). Colaborarea cu alte ansambluri i institutii de profil  din ar : Ansamblul
 Porollisum din Zalau, Ansamblul Cununita din Satu Mare , Orchestra Nationala «
 Lautarii » din Chisinau,  Centrul Jude ean pentru Conservarea si Valorificarea
Culturii Tradi ional Cluj, Asociatia Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din
România, Centrul National pentru Conservarea si Valorificarea Culturii
Traditionale,
c). Colaborare cu instututii media din ara i din jude  : TVR 1, TVR Interna ional,
N 24, ProTv, AXA TV, Orizont Tv,  Radio Galaxia, Glasul Maramuresului, Graiul
Maramuresului, Informatia Zilei, Jurnalul de Vineri,  Detectivul de pres .
d).  Colaborarea i sprijinirea cluburilor sportive din jude  prin punerea la
dispozitie a mijloacelor de transport cu suportarea cheltuielilor de c tre cluburile
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sportive;

          În concluzie , activitatea Ansamblului Folcloric Na ional
« Transilvania »  ar putea fi sintetizat  astfel:

1. Compartimentul Resurse Umane :
- 44 de angajati  ,
- 8 colaboratori permanenti (2 dansatori, 2 instrumenti ti, 4soli ti

vocali)

                   2. Activitate artistic :
                                      S-au sus inut 123 de spectacole sus inute din care :

§ doua spectacole premier  : « Sus la Poarta
Raiului », « Concert de Roman e, Poezie i
muzic  de concert –cafe » - 9 noiembrie 2006

§ doua spectacole de gala : Spectacol Aniversar 47
de ani – aprilie 2006, Regal Folcloric –
octombrie 2006

§ zece spectacole de protocol ;
§ patru turnee în afara rii (Republica Moldova,

Austria, Algeria, Ucraina)
§ 10 ac iuni culturale .

- apari ia în 30 de emisiuni de televiziune ( în direct, înregistrate i
în reluare) ;

Realizarea  activit ilor prezentate mai sus  a fost posibil  prin implicarea
activ  a majorit ii membrilor Ansamblului Folcloric Na ional “Transilvania” , prin
sus inerea financiar  a Consiliului Jude eran Maramure , prin venituri proprii i cu
aportul Consiliului  Administrativ i a Consiliului  Artistic.

Pentru optimizarea activit ii din cadrul Ansamblului Folcloric Na ional
“Transilvania” am organizat concurs pentru ocuparea urm toarelor posturi:

- Administrator, pentru a evita pe viitor distrugerea patrimoniului
institu iei i o gestionare a acestuia cât mai performant .

- Ocuparea posturilor unice i cele ale persoanelor aflate în
concediu de îngrijirea copilului de la compartrimentul artistic.

Proiecte de viitor  pe termeni :
Scurt:
Ø Realizarea la Baia Mare a unor emisiuni cu televiziunea na ional ;
Ø  Achizi ionarea a dou  seturi de costume  tradi ionale pentru corpul de

balet (Banat, Oltenia) ;
Ø Participarea institu iei noastre în cadrul programului Sibiu Capital

Cultural  European  ;
Ø Achizi ionarea unui autocar nou prin licita ie public  organizat  în luna mai.
Ø Organizarea în luna mai a Festivalului Concurs Mo tenitorii i Muguri de

Tezaur în colaborare cu TVR1, transmis în cadrul emisiunii « Tezaur
Folcloric »
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Mediu :
Ø Deschiderea unui curs de dans popular pentru toate vârstele în cadrul

Ansamblului Folcloric Na ional « Transilvania ».
Ø Valorificarea Spectacolului de colinde « Sus la Poarta Raiului » i a

spectacolului « Concert de Roman e, Poezie i muzic  concert-cafe » pe
suport DVD prin comercializarea acestora.

Ø  Organizarea la Baia Mare a unui Festival de folclor care s  coincid  cu
data anivers rii institu iei noastre, lunile martie - aprilei a fiec rui an.

Ø  Punerea în scen  a teatrului popular « Viflaimul ».
Ø Participrea anual  la un Festival Concurs Interna ional.

Lung:
§ Ob inerea unui sediu adecvat activit ilor noastre artistice,

acizi ionarea unui autocar mai performant.

Totodat  , pentru desfa urarea activit ilor în condi ii de munc  mai bune
i pentru optimizarea performan elor noastre, v  rog s   ne sprijini i în

demersurile f cute pentru ob inerea unui sediu.

 mul umim!

          Cu respect,
                    Director,

Iuliana D ncu


