Act adiţional nr. ______
la Contractul de management nr. 54/03.07.2014
1. Denumirea instituţiei
CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI
Adresa: Bl. N. Bălcescu nr.2, sector , București
Tel.: 021.318.86.76/ 021.318.86.76
Fax: 021.319.73.82/ 021.319.72.06
E-mail: office@cndb.ro
Web: www.cndb.ro
CUI: 16755383
2. PROGRAM MINIMAL PENTRU ANUL 20161
Nr.
crt.

Program
Program DansCapital de difuzare
creaţie coregrafică contemporană

1.

2.
1
2

Programul Cercetare Documentare

Scurtă descriere
a programului
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.
Program
de
importanţă
strategică pentru CNDB pentru

Nr. proiecte
în cadrul
programului

5

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

Denumire
proiect
Festivalul Like CNDB
Premiile CNDB
Dans + (productii,coproductii noi)
Stagiunea
Nationala
"Stere
Popescu"
Bienala Dansului Contemporan Est
European - editie pilot

321.000

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)
45.574
67.975
38.790
106.655

84.559

3

Dezvoltarea
uptodance.ro

total
platformei

321.000
45.000

343.553
11.716

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

Nr.
crt.

Program

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

perioada 2014-2017, are ca
scop creşterea vizibilităţii
domeniului
dansului
contemporan, de a face
cunoscut pe scară naţională şi
internaţională valorile din
domeniu, susţinînd în acest
sens abordările teoretice,
critice şi analitice în domeniul
dansului contemporan şi
realizarea de studii şi cercetări
din domeniul de referinşă şi
punerea acestora în medii
active, accesibile şi actuale.
Programul se desfasoara pe
tot parcursul anului.

3.

Programul Formare și Educație Programul de educație și
artistică
formare este dedicat atat
profesioniștilor din domeniu
cât și neprofesioniștilor și se
desfășoară pe tot parcursul
anului. În cadrul proiectelor au
loc întâlniri profesionale,
dezbateri, ateliere de formare
profesională (cursuri specifice,
tehnici de dans) susținute de
personalități de notorietate
națională și internațională.

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

Denumire
proiect
Publicare carte, rezultat al
cercetarilor
"portrete
contemporane" de M. Michailov
Arhiva CNDB: focus Miriam
Raducanu,
Iris
Barbura,
retrospectiva CNDB

total
UPPER – mentorat de lungă durată
DansDorfine (neprofesionisti)

2

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

1

24.587

45.000

45.000

total

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

45.000
205.000

36.303
38.890

20.472

59.362

Nr.
crt.

Scurtă descriere
a programului

Program

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Buget prevăzut
pe program2
(lei)

Denumire
proiect

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

selecţie a programelor şi
proiectelor
coregrafice
produse sau coproduse de
CNDB, instituţia a acordă
sprijin pentru producția de
spectacole,
dezvoltare
profesională, cercetare și
mobilitatea
proiectelor
coregrafice.
total
TOTAL GENERAL
Menţiune:

235.000*

206.782

646.000

646.000

Managerul instituţiei a întocmit Programul minimal pentru anul 2016 asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instituţiei pe tot parcursul
exerciţiului financiar.

CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI
Varvara-Cătălina ȘTEFĂNESCU
Manager

Întocmit,
Izabela-Loredana BIDILECI,
Contabil șef

