
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
pe anul 2018 al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” 

 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
este instituție publică de spectacole si concerte , aflată în subordinea Consiliului 
Județean Olt. Este singura instituție  profesionistă de spectacole si concerte din 
județul Olt. 

Momentan, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,, 
Doina Oltului” are ca personal prevăzut și aprobat prin organigramă un număr de 92 
de membri : personal de conducere, personal de specialitate(soliști vocali, soliști 
instrumentiști și dansatori), personal tehnico-administrativ și auxiliar. 

Veniturile ansamblului sunt asigurate din subvenții de Consiliul Județean Olt și 
din venituri proprii obținute din spectacole. 

În anul 2018 activitatea artistică și managerială a Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,, Doina Oltului” a avut ca principal obiectiv 
îmbunătățirea produsului adus pe scenă: SPECTACOLUL. 

Realizând proiectele propuse și cuprinse în Calendarul manifestărilor cultural – 
artistice, aprobat de Consiliul Județean Olt , dar și inițierea de noi proiecte proprii, ori  
în colaborare cu alte insituții de profil din județ din țară sau din străinătate. 

Județul Olt se află în zona de interferență dintre Muntenia și Oltenia. Zonă în 
care se împletesc influențe etnofolclorice ale celor două regiuni reprezentative ale 
țării. Tradițiile și obiceiurile din stânga și din dreapta Oltului constituie sursa principală 
de inspirație a spectacolelor oferite de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,, Doina Oltului”. Astfel, am sporit sprijinirea formațiilor de amatori 
din județ și am contribuit substanțial la desfășurarea festivalurilor-concurs de pe 
cuprinsul județului (Urzica, Giuvărăști, Corabia, Ianca, Drăgănești Olt). Soliști vocali, 
instrumentiști și dansatori ai ansamblului se ocupă direct de pregătirea și promovarea 
copiilor și tinerilor angrenați în activitatea de amatori (Scornicești, Potcoava, Rotunda, 
Sâmburești, Pîrșcoveni, Vîlcele, Văleni, etc). 

În ceea ce privește publicul  căruia i se adresează spectacolele ansamblului 
menționăm faptul că am inițiat un proiect de educare în fața elevilor de liceu, numit 

Folclorul în amfiteatru, prin care am susținut spectacole la liceele din Corabia, Slatina, 
Caracal, Scornicești, Balș proiect ce va continua și în următorii ani. Tot ca noutate, 
menționăm faptul că, am prezentat spectacole de caritate pentru persoanele din azilele 
de bătrâni din județul Olt, spectacole ce fac parte dintr- un alt proiect inițiat de 
ansamblu în anul 2016. 
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 Am rămas fideli publicului traditional, care an de an participă la zilele 
comunelor. Exemplu: Brastavățu, Bărăști, Colonești, Coteana, Optași, Șerbănești, 
Osica de Sus, Văleni, Poboru, etc. 

 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului”  
este instituție de spectacole a cărei menire este de a promova și a transmite valorile 
culturale tradiționale  nu numai la nivel local ci și la nivel national și international. 

Ca insituție importantă a județului “Doina Oltului” se integrează în mișcarea 
culturală teritorială, răspunzând așteptărilor și exigențelor publicului fiind totodată 
factor determinant în formarea gustului estetic al acestuia, iar ca instituție  de 
spectacole, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina 
Oltului” se înregistrează în rețeaua celorlalte insituții de profil, fiind deschisă dialogului 
și cu alți factori culturali din țară și din străinătate. 

Politica managerială a manifestat o preocupare continua pentru tot ceea ce 
înseamnă imaginea ansamblului, au fost regândite  modalitățile de comunicare cu 
societatea civilă și instituțiile statului, reușind să fim astfel prezenți în cursul anului 
2018 în mass-media locală cu informații de specialitate privind activitatea și 
evenimentele organizate. Prin recurgerea la modalități de comunicare eficiente, 
precum pagina oficială de Facebook a instituției și actualizarea permanent a 
informațiilor pe site-ul ansamblului, prin portaluri on-line, prin linkuri inter-instituționale, 
prin organizarea unor evenimente culturale de excepție. 

Permanent a existat o preocupare majoră pentru îmbunătățirea și diversificarea 
ofertei culturale, pentru aducerea unui număr cât mai mare de spectatori în cadrul 
unor evenimente și manifestări de excepție, acțiuni artistice initiate de ansamblu sau 
desfășurate în colaborare cu alte instituții partenere. 

În calitate de instituție de cultură, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale “Doina Oltului” trebuie să se adreseze ca și celorlalte instituții de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, întregii comunități a județului Olt, iar 
mesajul pe care îl transmite prin specificul activității sale, trebuie să vizeze  deopotrivă 
latura educativă, cât și cea recreativă. 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” 
a ajuns în perioada de referință să se adreseze tututor categoriilor de public, 
surprinzând plăcut audiența de fiecare dată. 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” 
a participat în anul 2018 la o serie de programe, în calitate de partener și invitat, cu 
scopul de a promova prin dans, port și cântec valorile culturale  tradiționale ale 
județului nostru, astfel: 

- 09 aprilie 2018 – Giuvărăști, Festivalul concurs “Carul cu flori”, 
- 08 mai 2018 – Urzica, Festivalul județean de folclor “Floarea de salcâmi”, 
- 14-15 mai 2018 – Ianca, Festivalul de folclor “Cântecele Dunării”, 
- 18 mai  2018 – Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” București - “Ziua 

Muzeului”, 
- 19 – 22 mai 2018 -  Corabia, Piața Independenței , Festivalul “Floare de tei”, 

editia a XVII-a, 16 
- 26 iunie 2018 – Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” București, 
- 26 iunie 2018 – Cezieni , “Sărbătoarea iei”, 
- 25 – 28 august 2018 – Serbia, Bulgaria 
- 24 – 25 septembrie 2018 - Festivalul “Corabia de aur” 
- 25 – 28 septembrie 2018 - Regio Fest Slatina  
- 06 – 09 octombrie 2018 – Festivalul Național de umor “Oltenii și…Restu` Lumii” 

 



  

Precizam ca toate spectacolele si concertele institutiei noastre in anul 2018, au 
fost astfel concepute din punct de vedere scenaristic, regizoral si reportorial, incat, 
acestea sa corespunda cerintelor de omagiere a Centenarului Marii Uniri”. 

 
Prezentăm mai jos, pe fiecare lună din 2018, spectacolele tradiționale, 

susținute integral de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

“Doina Oltului”: 

Ianuarie  
23-24 ianuarie  – Slatina – Mica Unire 
 
Februarie 
 10 februarie  – București, Etno TV 
 24 februarie  – Slatina, “Draobetele” 
 
 Martie 
6 martie – Obîrșia, Ziua Femeii 
8 martie – Slatina, Ziua Femeii 
 
Aprilie 
08 aprilie – Scornicesti 
16 aprilie – Dobrun 
17 aprilie – Vadastra, Brastavatu 
18 aprilie - Visina 
23 aprilie – Valea Mare, Tufeni 
 
Mai 
09 mai –  Dobrun “Ziua Europei” 
18 mai – Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”- Ziua Muzeului 
20 mai – Potcoava, Samburesti 
21 mai – Văleni 
26 mai – Draganesti Olt – Festivalul “Lica Militaru” 
27 mai – Deveselu , Filiasi 
 
Iunie 
01 iunie – Movileni 
04 iunie – Dobroteasa, Oporelu,Tufeni,Perieti, Harsesti Arges 
05 – 08 iunie – Slatina Scoala altfel 
10-11 iunie - Ianca 
12 iunie – Movileni 
19 iunie – Oporelu, Tufeni 
24 iunie - Voineasa 
25 iunie – Stoenești 
26 iunie – Cezieni, Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, 
28 iunie - Crusov 
 
Iulie 
03 iulie – Teslui 
20 iulie – Șerbănești, Brastavățu, Colonești 
 
August 
06 august – Bălteni, Osica de Sus, Văleni, Poboru 



  

14 august – Redea 
15 august – Bărăști, Coteana,Osica de Jos,Parscoveni 
 
Septembrie 
01 septembrie – Otopeni 
02 septembrie – Baia de Arama - Mehedinti 
04 septembrie  - Dobrosloveni 
08 septembrie – Optași 
09 septembrie – Tătulești, Ianca Braila 
10 septembrie – Rotunda  
23 - 25  septembrie – Corabia 
25 - 28  septembrie – Slatina, Regio Fest 
29 septembrie – Drăgănești Olt- Festivalul  de Doine și Balade 
 
Octombrie 
01 octombrie – Spectacol dedicat persoanelor vârstnice 
02 octombrie – Curtișoara , Sărbătoarea Nucului 
04 octombrie – București, Institutul Cultural Român București 
06 – 09 octombrie – Festivalul Național de umor “Oltenii și…Restu` Lumii” 
 
Noiembrie 
10 - 28 noiembrie – Spectacole – lecție în liceele din județ: Slatina, Corabia, Caracal, 
Scornicești, Potcoava 
 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” a 

susținut spectacole la căminele de bătrâni din județul Olt, oferind momente 

memorabile de destindere și recreere: Slatina, Caracal, Fălcoiu, Șopârlița, Drăgănești 

Olt, Corabia, Spineni. 

Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport 

cu sistemul institutional existent. 

Colaborarea cu instituții, organizații, gen: 

1. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Culturale Olt și Primăria Comunei Giuvărăti la organizarea și desfășurarea 

Festivalului concurs ”Carul cu flori”;  

2. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Culturale Olt și Primăria comunei Urzica, la organizarea și desfășurarea 

Festivalului concurs “Floare de salcâm”; 

3.  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Culturale Olt și Primăria comunei Ianca, la organizarea și desfășurarea 

Festivalului concurs ”Cântecele Dunării”; 

4. Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” din București, Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” 

coorganizator al evenimentului “Ziua Muzeului” –  cu participarea orchetrei, 

soliștilor și dansatorilor ansamblului; 

5. Palatul copiilor “Adrian Băran” – structura Corabia. Ministerul Educației 

Naționale și cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Județean Olt și 

Primăria Orașului Corabia; 

6. Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București - 26 iunie 2018 invitat 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului”; 



  

7. Școala Populară de Arte și Meserii – Slatina, REGIO FEST Slatina – , 

coorganizator Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

“Doina Oltului”. 

8. Primăria Slatina și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Culturale Olt  , Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale “Doina Oltului” coorganizator la 06 – 09 octombrie – 
Festivalul Național de umor “Oltenii și…Restu` Lumii”. 
 

În vederea descoperirii, inițierii și promovării tinerelor talente (soliști vocali, 

instrumentiști, dansatori)  specialiștii instituției noastre au asigurat și în anul 2018 

asistența muzicală și coregrafică a ansamblurilor de copii și tineret din județul Olt, 

constituind pepiniere care să asigure continua intinerire a componenților ansamblului 

 
 
 

 
 

Întocmit, 
ION CREȚEAN 


