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Într-un proiect cultural este mereu mult mai ușor să vorbești despre 

ceea ce nu ai reușit să faci, decât despre ceea ce ai făcut. 

John Winther, 1971 
(pianist, general manager al Operei din Sydney Australia) 
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În anul 2018, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut un număr total de 66.088 de 

spectatori (peste 73.000 de beneficiari) și 364 de spectacole.  

 

PREAMBUL 

 

Anul 2018 a fost un an foarte bun, bogat în evenimente, cu colaborări fructuoase și 

încununat cu reacții pozitive din partea specialiștilor, dar mai ales cu un public valoros care 

este în mod constant alături de tot ceea ce facem.  

Ca urmare a desfășurării evaluării anuale a performanțelor manageriale pentru 

perioada 17.02.2017 – 31.12.2017, organizată în baza Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului Teatrului Național Târgu-Mureș aprobat 

prin O.M.C.I.N. nr. 2327 / 2018, dorim să vă informăm următoarele: 

 Conducerea teatrului a purtat un dialog permanent cu Consiliul Artistic în deciziile 

care privesc actul artistic, la alcătuirea repertoriului și s-a consultat cu acesta în 

ceea ce privește acordarea premiilor interne, participarea la diferite festivaluri și la 

majoritatea deciizilor care privesc dezvoltarea instituției. 

 Cu autoritățile locale am inițiat mai multe acțiuni comune organizate în parteneriat 

cu Primăria Municipiului sau Consiliul Județean, din care amintim: 

- Spectacol organizat cu ocazia zilei de 24 ianuarie „159 de ani de la Unirea 

Principatelor Române – Unirea este România” 

- Noaptea Muzeelor, 18-20 mai 2018. 

- Festivalul Internațional de Operă „Virginia Zeani”, iunie 2018. 

- Concert Tudor Gheorghe împreună cu Corul și Orchestra Concertino „Tot ce-

i românesc nu piere!”, 26 noiembrie 2018. 

- Conferință Dan Puric, Concert patriotic Corul bărbătesc din Finteușul Mare, 1 

decembrie 2018. 

 În ceea ce privește prezența la festivaluri, în anul 2018, am avut un număr de 36 de 

participări la diferite festivaluri, atât în țară, cât și în străinătate. 
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PARTEA I:  

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 
aceleiaşi comunităţi; 

De la preluarea acestei echipe a Teatrului Național, ca obiectiv principal am avut 

construirea unei instituții culturale puternice în activitățile principale urmând teatrul, dar pe 

lângă servirea scenei am pus un accent mare și pe artele contemporane și tot ceea ce e 

legat de artă. Aceste idei ne-au condus și în anul 2018, an marcant cu un eveniment foarte 

important: Centenarul Marii Uniri. Ideea de bază constă în definirea / redefinirea noțiunii de 

Teatru Național. Ce înseamnă să faci artă? Ce drum ne-a condus până aici? Unde ne este 

locul pe plan național, european? Și cum să construim și să punem baza viitorului?... 

Fiind cea mai mare instituție culturală din oraș, acest lucru înseamnând numărul de 

evenimente avute, numărul de beneficiari, am început să colaborăm cu toate instutituțiile 

culturale din oraș, care din punctul nostru de vedere vizează același segment de public. În 

modalitatea noastră de a funcționa, ne bazăm, ca idee principală, pe educație și punerea 

bazei unui nou segment de public, acest lucru realizându-se în paralel cu stabilirea 

vizitatorilor. Colaborarea strategică în activitățile noastre a fost Universitatea de Arte 

Târgu-Mureș. Am construit mai multe proiecte comune în beneficiul ambelor instituții, am 

oferit spații pentru practică studenților de la actorie, regie, coregrafie, scenografie, 

teatrologie. Actorii teatrului nostru au fost alături de formarea acestor studenți în 

dezvoltarea Universității.  

Din colaborarea cu celelalte instituții locale, mai amintim Filarmonica de Stat Târgu-

Mureș, o instituție care își desfășoară activitatea la standarde foarte mari, având același 

public țintă ca și noi. Din aceste colaborări a avut de câștigat în special teatrul, muzicienii 

fiind prezenți în mai multe spectacole din repertoriul nostru și totodată la sediul lor ne ajută 

la promovarea evenimentelor, prin diferite forme. Colaborări temporare am avut și cu 

Ansamblul Mureșul și cu Teatrul pentru copii și tineret Ariel. 

De asemenea, în parteneriat cu Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi 

Umaniste Târgu Mureş, Specializarea Traducere şi Interpretare, studenţii şi-au desfăşurat 

stadiul de practică la Teatrul Naţional, ajutându-ne cu traducerea a mai multor materiale în 

şi din limbile română, engleză, maghiară. 

În ceea ce privește colaborarea cu școlile, poate cea mai importantă  este cea cu 

Liceul Vocațional de Artă, în special clasele de actorie, patronată de Teatrul Național. 

Există o colaborare din ce în ce mai strânsă, elevii fiind deja parte a segmentului de public 

activ, fidel și constant, și mai mult decât atât, unii dintrei ei fac parte din unele spectacole. 
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Oraşul Târgu-Mureş găzduieşte cel mai mare festival de film de scurt metraj din 

România – Alter Native. Cu acest eveniment am colaborat foarte bine, oferind publicitate 

reciprocă. Mai mulți regizori și actori prezenți în festival au vizitat spectacolele teatrului și 

au purtat discuții artistice la nivel înalt cu actorii noștri. 

Pe lângă activitatea artistică, teatrul nostru încearcă să pună un accent pe 

activitățile sociale și educaționale.  

Pentru acest scop, am vizitat aproape toate școlile din Municipiul Târgu-Mureș, 

intrând în dialog cu elevii și dascălii lor, oferind un sprijin pentru înțelegrea artei 

contemporane și pentru înțelegerea mai bună a literaturii. Prin aceste activități, am 

promovat voluntariatul și am atras mai mulți tineri spre teatru pentru a ambiționa 

vizionarea spectacolelor de teatru cu prilejul programului Școlii Altfel. Am organizat 

programe în care au fost implicați peste 3000 de copii, iar în luna martie am organizat la 

sediu Festivalul de Teatru pentru copii împreună cu Inspectoratul Școlar. Tot sub egida 

solidarității sociale, am avut mai multe activități cu azilul vârstnicilor în diferite cămine 

pentru vârstnici. 

Ca în fiecare an, ne-am implicat în organizarea celor mai importante evenimente din 

oraș: Noaptea Muzeelor, Săptămâna Națională a Voluntariatului, Ziua Pământului – 

curățenie pe malul Mureșului, Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare. Pentru 

evenimentul 100% Reloaded am organizat evenimente tematice cu diferiți reprezentanți ai 

societății și personalitîți ale orașului, de la mediul de afaceri până la personalități artistice. 

Aceste colaborări au avut nenumărate efecte pozitive în activitățile instituției 

noastre, care s-au oglindit în materialele de presă și media. 

Dacă e să luăm în considerare materialele de presă apărute în deosebi în presa de 

specialitate și creșterea numărului de beneficiari, imaginea instituției noastre este una 

bună, analizând miile de comentarii făcute pe rețelele de socializare (facebook, 

instagram). Astfel, putem fi mulțumiți de imaginea creată, care este în continuă dezvoltare. 

Această imagine este în primul rând datorată activității instituției. Fără o activitate 

consistentă nu se poate construi o imagine solidă. În activitatea zilnică, am încercat să nu 

exagerăm în ceea ce privește publicitatea și aparițiile necontrolate. Am renunțat de mai 

multe ori la apariții care aduceau o notorietate temporară. Credem în construirea solidă, 

care nu se caracterizează prin rigiditate. Ca recompensă a activităților noastre la nivel 

înalt, majoritatea purtătorilor de mesaje (mass-media) ne-au promovat fără să fim nevoiți 

să le oferim recompense financiare. Pentru îmbunătățirea acestei imagini în primul rând 

trebuie să producem activități de calitate. Imaginea e doar o extensie a activității noastre. 
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2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi, ameninţări); 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- Potențialul municipiului Târgu-Mureș; 

- Posibilitățile oferite prin interculturalitate și 

deschiderea populației la dialog teatral; 

- Pregătirea profesională a personalului 

tehnic și administrativ; 

- Talentul și competențele actorilor; 

- Concepte artistice clare; 

- Stabilitatea relativă, oferită de subvenție; 

- Interesul experților de teatru față de 

activitatea Teatrului Național Târgu-Mureș; 

- Brandul creat, popularizat și implementat: 

„Teatrul Național Târgu-Mureș” 

- Legătură strânsă și colaborare productivă 

cu mass-media; 

- Existența masei de populație cu deschidere 

spre artă. Siguranța menționării și 

posibilitatea ridicării numărului de 

beneficiari; 

- Participarea stabilă a voluntarilor la 

activitatea Teatrului Național Târgu-Mureș; 

- Echipa de management închegată; 

- Colaborarea inter-instituțională; 

- Creșterea progresivă a nivelului de 

mecenatură și sponsorizări; 

- Relație profesională strânsă cu ordonatorul 

principal de credite. 

 
PUNCTE SLABE 

- Renovarea neprofesionistă a clădirii; 

- Lipsa reabilitării energetice a clădirii; 

- Spațiile folosite de public sunt 

învechite și demodate, nu sunt în 

conformitate cu cerințele unui public 

spectator exigent; 

- Lipsa asigurării de răspundere civilă a 

imobilelor și bunurilor față de daune; 

- Imposibilitatea finalizării obligațiilor 

legale și tehnice conform Legii nr. 

448/2006 – privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - și Ordin nr. 96/2016 – 

pentru aprobarea criteriilor pentru 

situații de urgență (PSI, calamități 

naturale, etc.); 

- Lipsa aerisirii Sălii Mici; 

- Tehnică de scenă învechită; 

- Lipsa locurilor de parcare asigurată 

pentru public; 

- Existența contractelor individuale de 

muncă cu termen nederminat în 

cadrul artiștilor; 

- Rigiditatea bugetară; 

- Nesiguranța alocării fondului de 

investiții (reparații capitale, 

achiziționarea obiectelor de inventar 

cu valoare mare, studii, proiecte, etc.). 
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OPORTUNITĂȚI 

- Descoperirea și abordarea unor noi 

categorii de public; 

- Potențialul clădirii Teatrului; 

- Extinderea mecenatului și a sponsorizării; 

- Extinderea publicului studențesc; 

- Crearea unor noi cerințe și nevoi teatrale; 

- Implicarea instituției în piața teatrală 

internațională. 

 
AMENINȚĂRI 

- Tendința pieței teatrale spre 

divertisment; 

- Existența și creșterea volumului 

activităților de divertisment și a 

spectacolelor gratuite, oferite de 

diferite autorități. 

 

 

 

Pentru o parte din problemele din anii precedenți s-au găsit soluționări, dar altele, 

care se regăsesc încă în categoria puncte slabe și amenințări, au fost semnalate către 

autorități încă din anul 2015 și așteptăm rezolvarea lor.  

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

 

În 2018 am continuat să revitalizăm instituția așa cum ne-am propus încă din anul 

2011: pornind din interior spre exterior. Imaginea teatrului depinde și astăzi în cea mai 

mare parte de ceea ce se întâmplă pe scenă – locul care este mai dificil de observat 

pentru persoanele care vin din afara instituției. Astfel, munca noastră constă și dintr-o 

continuă încercare de a arăta publicului nostru, prin diferite căi de comunicare, ce se 

întâmplă pe scenă și în spatele acesteia, în vederea realizării spectacolelor. În acest 

demers, cel mai important partener ne este presa, care ne ajută ca totul să se întâmple la 

vedere. 

Anul acesta am pus și mai mare accent pe întărirea relației noastre cu presa, 

semnând noi contracte cu partenerii media deja existenți, bazate pe sprijin reciproc – așa 

zis barter – metodă prin care am încercat în continuare să economisim bani, respectiv 

căutând noi organe de presă pentru parteneriate. Presa de specialitate națională și cea 

internațională țin să ne îndreptățească să credem că suntem încă pe o pantă ascendentă 

care se datorează în primă fază calității actului artistic, dar și unei mai bune organizări 

manageriale de la an la an. Teatrul Național Târgu-Mureș a ajuns în ultimii ani să aibă una 

dintre cele mai puternice imagini pe plan local, regional și național. Imagine controlată prin 

apariții media și prin culegerea opiniilor exprimate de publicul vizitator cu care avem o 
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relație bazată pe întâlniri personale, prin evenimente special gândite pentru a întări relația 

personală între Teatru și beneficiar. 

Conferințele de presă în cursul anului 2018 au fost înlocuite cu invitarea presei și 

îndemnarea reprezentanților mass-media să participe direct la evenimentele importante. 

Colegii de la departamentul PR-marketing au realizat comunicate de presă, spoturi radio, 

materiale video scurte, au creat evenimente pe rețelele de socializare. Departamentul 

marketing a încheiat numeroase parteneriate media în cadrul cărora se desfășoară 

colaborarea cu reprezentanții mass-media. 

Pe lângă acestea, s-au realizat și s-au prezentat la posturile de radio și televiziune 

– locale și naționale – numeroase interviuri cu creatorii spectacolelor (actori, regizori, 

scenografi), reportaje legate de premiere, relatări despre evenimente: microstagiune, 

comemorări, evocări, lansări de carte, vernisaje sau expoziții cu tematică teatrală, 

participări la evenimente culturale organizate de alte instituții (Noaptea Muzeelor, 

Swimathon, etc.). 

În perioada analizată, s-a pus accentul pe caracterul internațional al ecoului de 

presă. În urma participărilor la festivaluri, întâlniri și turnee teatrale în străinătate au apărut 

articole și în presa străină despre spectacolele prezentate (Ungaria, Cehia, Republica 

Moldova). 

Partenerii noștrii strategici sunt posturile publice de televiziune și radio teritoriale cu 

acoperire de 8 județe, locurile unde ne desfășurăm activitatea. Participăm în mod constant 

în cadrul emisiunilor consacrate de radio și televiziune, în fiecare săptămână, pe lângă 

evenimentele existente, spoturile și trailerele difuzate prin contract, câte un actor sau o 

actriță sunt promovați prin interviuri și prezentări ale activității, în felul acesta susținând 

imaginea teatrului nostru și reafirmând prezența în comunitate a acestuia. 

Opinia spectatorilor ne este în continuare  foarte importantă. Relația cu beneficiarii 

noștri este întreținută personal prin întâlniri cu publicul, zile deschise, lansări de proiecte, 

conferințe științifice și prin metode folosite prin rețele de socializare (Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube). În plus, am realizat niște sondaje prin care am dobândit o imagine mai 

amplă cu privire la comportamentul și așteptările beneficiarilor, fiind folosite ca bază în 

statisticile noastre. 

Pentru îmbunătățirea imaginii online a teatrului, am reactualizat site-ul instituției 

(www.teatrunational.ro respectiv www.nemzetiszinhaz.ro). La ora actuală, suntem pe 

locul 5, respectiv locul 7, în topul categoriei de cinema/teatru din România conform site-

ului www.trafic.ro. 

http://www.trafic.ro/vizitatori/top-siteuri-arta-cultura-cinema-teatru/saptamana  

http://www.teatrunational.ro/
http://www.trafic.ro/
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Administrăm la ora actuală patru pagini de Facebook în regim 24/7, iar numărul 

celor care au dat like pe paginile noastre de Facebook este în creștere continuă, ajungând 

la numărul de 22.936 (de la 17.679 în ianuarie 2017), numărul vizitatorilor pe zi ajungând 

la 14.000 în medie. Menționăm că toate aceste creșteri au avut loc fără implementarea 

unor conținuturi plătite. 

Facebook-ul este mediul în care dorim să împărtășim informațiile actuale, legate de 

evenimentele ce au loc în Teatru sau în care Teatrul Național Târgu-Mureș este implicat. 

De asemenea, prin acest mediu, vizitatorii au contact direct cu echipa Teatrului Național 

Târgu-Mureș, nu puține fiind cazurile în care aceștia află informații legate de programul de 

spectacole, vânzarea biletelor, abonamentelor, etc. 

Cele două pagini ale instituției pe Instagram – una pentru Compania Liviu Rebreanu 

și una pentru Compania Tompa Miklós –, unde ne-am bazat mai ales pe distribuirea unor 

materiale vizuale și care ne-a adus beneficii prin atragerea a încă 2.000 de vizitatori. 
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În anul 2018 am creat cont pe Twitter pentru a fi deschiși spre platforme de 

socializare în trend pe plan internațional și pentru a căuta noi relații internaționale.  

De asemenea, în anul 2018, am creat un cont de Instagram pentru voluntari, loc în 

care tinerii pot să interacționeze, să împărtășească cu privire la activitatea de voluntariat, 

dar și să ajute la promovrea spectacolelor și a evenimentelor desfășurate în teatru. 

Pe canalele YouTube ținem să promovăm materialele video legate de spectacole și 

alte evenimente ale teatrului, precum și artiștii instituției. 

Imaginea noastră s-a îmbunătățit și prin deschiderea noastră față de beneficiari și 

prin încercarea noastră de a crea o relație cât mai personală cu beneficiarii. Astfel am 

organizat conferințe, repetiții deschise, la care să poată participa publicul și să poată avea 

discuții personale cu unii regizori și actori, am realizat concursuri prin care spectatorii au 

vizionat un spectacol alături de actorii preferați; aceste demersuri apropiind publicul de 

teatru, dar în același timp ajutându-i să primească răspunsuri la unele întrebări sau să 

înțeleagă actul artistic mai în profunzime.  

Suntem în continuare preocupați și de reînnoirea trupei, de aducerea de 

colaboratori, de angajarea unor noi actori, de crearea unei personalități dinamice a 

companiilor română și maghiară, în cadrul colaborării cu Universitatea de Arte, dar nu 

numai. 
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Am deschis numeroase platforme de dialog în completarea actului artistic. Am dorit 

să cunoaștem cât mai multe păreri și să primim cât mai mulți critici de specialitate la 

spectacolele noastre. Am dorit să cunoaștem care este starea Teatrului în lume și în acest 

sens am avut multe spectacole invitate din străinătate precum și mulți dramaturgi 

contemporani au venit în Teatrul nostru. Am implicat foarte mulți tineri în activitățile 

noastre pentru că ei sunt diapazonul contemporaneității. Am participat la dezbateri în 

presa scrisă, la radio și TV. Am organizat discuții cu publicul după anumite spectacole, la 

care au fost prezenți autori, regizori, scenografi precum și personalul artistic implicat. Am 

fost invitați la multe festivaluri în țară și în străinătate. Am obținut premii care confirmă 

eforturile noastre de a schimba trecutul și de a trăi în prezent. 

Din anul 2011, nu a existat nici o stagiune în care să nu fim invitați la Festivalul 

Național de Teatru, cu spectacole ale ambelor trupe, acest lucru legitimând încă o dată 

importanța noastră națională. De asemenea, premiile și nominalizările acordate de 

comunitatea teatrală românească și internațională sunt și ele o recunoaștere a valorii și a 

muncii depuse în această perioadă, contribuind la imaginea teatrului și la creșterea 

indirectă a numărului de spectatori. 

 

Deplasări și participări la festivaluri: 

Compania Liviu Rebreanu 

 

Spectacol Data Localitatea 
Nr. de 

spectatori  

1 

O scrisoare pierdută. Prea multă 
vorbărie după I.L. Caragiale, 
regia: Gavril Cadariu 

2 martie 
2018 

Miercurea Ciuc, 
Teatrul Municipal 320 

2 

O scrisoare pierdută. Prea multă 
vorbărie după I.L. Caragiale, 
regia: Gavril Cadariu 

11 aprilie 
2018 

Toplița, Casa de 
Cultură 266 

3 

O scrisoare pierdută. Prea multă 
vorbărie, după I.L. Caragiale, 
regia: Gavril Cadariu 

15 mai 
2018 

Reghin, Casa de 
Cultură Eugen 
Nicoară 300 

4 
Tatăl meu, preotul de Gabriel 
Sandu, regia: Leta Popescu 

17 mai 
2018 

Arad, Festivalul de 
Teatru Nou 300 

5 
Capu’ de bizon de David Mamet, 
regia: Theodor Cristian Popescu 

6 iunie 
2018 

Baia Mare,  
Festivalul Atelier 180 

6 
Tatăl meu, preotul de Gabriel 
Sandu, regia: Leta Popescu 

24 
septembrie 

2018 

Chișinău, 
Reuniunea 
Teatrelor Naționale 75 

7 

Steaua fără nume de Mihail 
Sebastian, regia: Erwin 
Șimșensohn 

25 
septembrie 

2018 

Chișinău, 
Reuniunea 
Teatrelor Naționale 365 
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8 
Capu’ de bizon de David Mamet, 
regia: Theodor Cristian Popescu 

29 
septembrie 

2018 

Oradea, Festivalul 
Internațional de 
Teatru Scurt 80 

9 
Teroare de Ferdinand von 
Schirach, regia: Bobi Pricop 

30 
septembrie 

2018 

Oradea, Festivalul 
Internațional de 
Teatru Scurt 420 

10 

Offline, dramaturgia de scenă: 
Daniel Oltean, regia: Laurențiu 
Blaga 

5 
octombrie 

2018 
Satu Mare, 
Festivalul Tranzsit 60 

11 

Dinte pentru dinte după Zeul 
carnagiului de Yasmina Reza, 
regia: Cristi Juncu 

7 
octombrie 

2018 
Vaslui, Festivalul 
Național al Umorului 350 

12 

Dinte pentru dinte Dinte pentru 
dinte după Zeul carnagiului de 
Yasmina Reza, regia: Cristi 
Juncu 

20 
octombrie 

2018 

Galați, Gala 
Națională a 
Comediei 360 

13 
Ivanov de A.P. Cehov, regia: 
Claudiu Goga  

10 
noiembrie 

2018 Blaj 260 

14 

Miss Liberty – Ultimul Madrigal la 
New York de Mircea M. Ionescu, 
regia: Elemér Kincses 

23 
noiembrie 

2018 Chișinău 150 

15 

Miss Liberty – Ultimul Madrigal la 
New York Mircea M. Ionescu, 
regia: Elemér Kincses 

24 
noiembrie 

2018 Chișinău 350 

16 
Tatăl meu, preotul de Gabriel 
Sandu, regia: Leta Popescu 

3 
decembrie 

2018 

Cluj Napoca, 
Festivalul Teatrelor 
Naționale 90 

17 

Miss Liberty – Ultimul Madrigal la 
New York Mircea M. Ionescu, 
regia: Elemér Kincses 

5 
decembrie 

2018 Alba Iulia 180 

 
 
Compania Tompa Miklós 
 

 
Spectacol Data Localitatea 

Nr. de 
spectatori  

1 

Pozsgai Zsolt: Liselotte şi 
luna mai, regizor: 
Harsányi Zsolt 25 martie 2018 Târnăveni 31 

2 

Pozsgai Zsolt: Liselotte şi 
luna mai, regizor: 
Harsányi Zsolt 26 martie 2018 Braşov 318 

3 

Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler, regizor: 
Keresztes Attila 20 aprilie 2018 

Teatrul Thália, 
Budapesta, Ungaria  137 

4 

Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler, regizor: 
Keresztes Attila 8 iunie 2018 

Festivalul POSZT, 
Pécs, Ungaria 219 
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5 

Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler, regizor: 
Keresztes Attila 21 iunie 2018 

Festivalul Teatrelor 
Maghiare, Kisvárda, 
Ungaria 134 

6 

Pozsgai Zsolt: Liselotte şi 
luna mai, regizor: 
Harsányi Zsolt 

7 septembrie 
2018 Reghin 413 

7 

Radu Afrim: Pasărea 
retro se loveşte de bloc şi 
cade pe asfaltul fierbinte, 
regizor: Radu Afrim 

24 septembrie 
2018 

Chişinău, Republica 
Moldova 342 

8 

Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler, regizor: 
Keresztes Attila 

28 septembrie 
2018 Gheorgehni 130 

9 

Henrik Ibsen: Hedda 
Gabler, regizor: 
Keresztes Attila 

17 octombrie 
2018 Odorheiu Secuiesc 128 

10 

Fjodor Mihajlovics 
Dosztojevszkij - Richard 
Crane: Fraţii Karamazov, 
regizor: Albu István 

18 octombrie 
2018 Odorheiu Secuiesc 110 

11 
Ivan Viripajev: Beţie, 
regizor: Radu Afrim 

23 octombrie 
2018 Bucureşti, FNT 119 

12 
Ivan Viripajev: Beţie, 
regizor: Radu Afrim 

24 octombrie 
2018 Bucureşti, FNT 116 

13 
Bartis Attila: Regie, 
regizor: Bartis Attila 

25 octombrie 
2018 

Bucureşti, Institutul 
Balassi 52 

14 

Radu Afrim: Pasărea 
retro se loveşte de bloc şi 
cade pe asfaltul fierbinte, 
regizor: Radu Afrim 

26 octombrie 
2018 Braşov 458 

 

VIZITAREA CULISELOR 

Deschiderea culiselor publicului târgumureșean a avut loc odată cu deschiderea 

stagiunii, alături de multe alte evenimente. Cei care au dorit să parcurgă un traseu foarte 

bine structurat prin teatru, alături de un secretar literar care avea să-i ofere informații 

incitante și de un actor căruia puteau să-i pună întrebări. Această ocazie nu a rămas însă 

unică, vizitarea culiselor se face ori de câte ori o clasă sau un grup de turiști își doresc să 

viziteze teatrul. De asemenea, cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, am deschis 

porțile teatrului și am organizat Vizitarea culiselor, din două în două ore pe tot parcursul 

zilei și al nopții, cu ghid în limba română și maghiară. Spre surprinderea noastră, numărul 

vizitatorilor a întrecut așteptările noastre, acesta depășind 150 de persoane. 
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În cursul anului 2018, în cadrul proiectului didactic ȘCOALA ALTFEL, la programul 

Vizitarea Culiselor, oferit de teatrul nostru pentru popularizarea activității instituției, au 

participat peste 550 de elevi din liceele și gimnaziile municipiului Târgu-Mureș, din alte 

localități din Județul Mureș și din Județul Brașov. Programul de popularizare a fost 

coordonat de departamentul marketing, dar la desfășurarea prezentării instituției și-au 

adus aportul și actorii Companiilor, intrând în contact direct cu cei mai tineri spectatori. 

Gimnaziul Bălcescu Tg.M. VII. (25) 

Liceul Unirea Tg.M., XI. (25) 

Gimnaziul Schiller Tg.M. 0. (26)  

Gimnaziul Mihai Viteazul Tg.M.– VII. VI. V. (80) 

Gimnaziul Bernády György Tg.M.– II. (27)  

Școala Generală Nr. 7. Tg.M. III. (25) 

Gimnaziul Liviu Rebreanu Tg.M. II + III (50) 

Liceul de Arte, 0. Tg.M. (20) 

Liceul Teoretic Bolyai, Tg.M. IX.E. IX.F. IX.A. (80) 

Colegiul Reformat, Tg.M.IX. IX. (50) 

Școala Generală Sângeorgiu de Mureș - Județul Mureș – II. (25) 

Școala Generală Călușeri – Județul Mureș (60) 

Școala Generală Săcele – Județul Brașov (65) 

Total: 558 de elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

 

Pentru a ajunge la cât mai multe categorii de beneficiari, am ales să fim într-un 

dialog permanent cu aceștia prin evenimentele noastre și prin fiecare cale de comunicare, 

fie ea directă sau indirectă. Dinamismul activităților noastre este un element important, iar 

asta îi convinge pe potențialii beneficiari să ni se alăture.  

Întâlnirile personale cu publicul sunt un lucru foarte important pentru noi și în același 

timp bine sunt bine primite de către potențialii beneficiari. Relațiile persoanle cu publicul le 

dezvoltăm prin discuții cu aceștia după spectacole, cu ocazia evenimentului Noapte 

Muzeelor, evenimentul 100% Reloaded, Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare, și 

așa mai departe.  

O altă măsură importantă pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari este 

comunicarea indirectă, prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, 

Twitter), platforme pe care le gestionăm în trei limbi – română, maghiară și engleză. Avem 

un feedback pozitiv și în creștere, conform reacțiilor primite de către urmăritori, angajarea 

acestora în distribuirea postărilor noastre și a mesajelor primite în privat. 

Pentru publicul mai experimentat, am organizat dialoguri cu oameni profesioniști din 

domeniul artelor, oameni de teatru consacrați, spectacole invitate, premiere, evenimentul 

Showkeys.  

Pentru a avea mereu sub observație angajamentul și fidelitatea beneficiarilor, dar în 

același timp pentru a-i atrage pe potențialii beneficiari, am organizat voturi pentru cele mai 

apreciate spectacole, cei mai apreciați actori, etc. De asemenea, am măsurat gradul de 

satisfacție al publicului fidel cu ajutorul studenților Universității de Arte Târgu-Mureș, prin 

sondaje, măsurări sociologice.  

Ca în fiecare început de stagiune, am regândit sistemul de abonamente, după ce 

am studiat nevoile beneficirarilor noștri. Abonamentele flexibile, pe categorii de public sau 

de spectacol, sunt foarte bine primite de către public, ajutându-i să își organizeze timpul și 

având mai multe opțiuni pentru a facilita prezența lor la programele noastre. 

 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei; 

 

În anul 2018, am identificat mai precis grupurile-țintă ale activităților noastre. Cel 

mai rapid, mai eficient și mai sincer evaluator este numărul de bilete vândute la diferite 

categorii de spectacole, urmare a modului în care am gândit și desfășurat programul 

minimal propus în proiectul de management.  
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Am observat, astfel, că în Sala Mare, cu o capacitate de aprox. 595 de locuri, este 

eficient să producem spectacole care se apropie de genurile divertismentului și care atrag 

„familii”: musicaluri (Cartea Junglei, Pierre Lenoir), fantasy-uri (Împăratul muștelor) sau 

texte ale literaturii dramatice românești/maghiare sau universale (Noul mizantrop, Călăul 

necunoscut, Ivanov), dar și piese contemporane de succes (Teroare, Navigatorul). Aici, 

publicul care vine la spectacol este foarte divers, de la cei foarte conservatori, până la 

tineri și copii. 

În Sala Mică, având o capacitate de până la 106 locuri, am produs, în general, 

spectacole de studio, pentru un public dinamic, din zona de texte noi, dramaturgie 

contemporană, cu un caracter mai aplicat, problematizând și explorând dilemele omului 

contemporan (Și caii se împușcă, nu-i așa?, Domnul Urmuz scrie pagini bizare, Beție), dar 

și spectacole de poezie (Campionatul de poezie românească, Székely János: Eu și lumea, 

Mi-ar plăcea să fiu bogat). 

În spații alternative și în colaborare cu Universitatea de Arte am produs texte noi, 

provocatoare, dar și spectacole-lectură, dedicate unui public de profesioniști, de tineri 

curioși sau intelectuali informați, urmărind discutarea unor valori ale societății noastre, dar 

și propuneri estetice mai puțin convenționale (Intenții rătăcite, Țara zânelor).  

De asemenea, am produs spectacole de tineret, cum ar fi Offline, Împăratul 

muștelor, Piatră-hârtie-foarfece. Aceste spectacole au drept scop pătrunderea în școli, cu 

tematici calibrate pe realitatea tinerilor și s-au bucurat de un mare succes la publicul 

școlar.  

Teatrul devised este o formă din ce în ce mai populară și folosită de către creatorii 

de teatru, cunoscută în România și ca „creație colectivă”. Artiștii care fac parte dintr-o 

creație colectivă, care se bazează pe cultura și valorile lumii din care fac parte, devin 

reprezentativi pentru o comunitate, care până la urmă este folosită ca instrument, ajutând 

spectatorul să înțeleagă mai bine contextul din care face parte. Teatrul ca „oglindă a 

societății”, dobândește, în cazul teatrului devised, o formă mult mai profundă și revelatoare 

decât cea care prezenta societatea prin ochii unui reprezentant unic, regizorul. 

Teatrul nostru a adoptat această și metodă tocmai pentru a ajunge la un segment 

de public tânăr, însă având un ecou și în publicul matur. Astfel, în anul 2018 s-au realizat 

spectacolele Offline și Piatră-Hârtie-Foarfece. 
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Spectacolul OFFLINE 

Teatrul Național Târgu-Mureș se concentrează și pe lucrul cu tineri, pentru tineri. 

Pentru acest proiect, Teatrul Național prin trupa de teatru „Guga Junior” a creat 

spectacolul intitulat „Offline”, prin metoda de devised theatre. Abordarea pentru acest 

proiect a constat în a realiza un spectacol de teatru cu și despre tineri, inspirat din 

experiențele și temerile lor. În cadrul atelierelor de scriere dramatică și actorie coordonate 

de Laurențiu Blaga, tinerii au creat monologuri folosind teatrul devised drept principala lor 

metodă. Ei au lucrat cu Laurențiu Blaga în calitate de regizor și Daniel Oltean, în calitate 

de dramaturg pentru a concepe un text dramatic și le-au transpus pe scena Teatrului 

Național Târgu-Mureș. 

În crearea spectacolului OFFLINE, publicul țintă nu au fost în mod special tinerii. 

Poveștile folosite pentru a crea spectacolul au venit de la ei, dar reflectă ceea ce se 

întâmplă cu noi toți atunci când folosim rețelele de socializare. Tinerii din Programul de 

Voluntariat al Teatrului, s-au alăturat echipei de producție pentru a se ocupa de designul și 

tipărirea afișului de spectacol, marketingul acestui spectacol, inclusiv crearea unui blog 

online și al pachetului de promovare vizuală. Tinerii au avut ocazia să învețe de la 

profesioniști cum să producă un spectacol de teatru și au reușit să își dezvolte propriile 

abilități de design și marketing printre toate celelalte elemente pe care le-au învățat și le-

au experimentat lucrând la spectacolul lor. În procesul de creație, actorii-studenți ai Trupei 

Guga Junior au participat la mai multe ateliere: scriere dramatică, tehnică de scenă, 

actorie, coregrafie, teatru devised etc. Un mare beneficiu al creării acestui spectacol a fost 

că tinerii au avut ocazia de a face parte și de a deveni o trupă puternică de teatru. 

Spectacolul OFFLINE, explorează relația tinerilor cu rețelele de socializare, a fi 

online, și cum ar putea acest lucru afecta negativ comunicarea reală în relațiile 

interpersonale dintre tinerii de astăzi. 

După mai mult de trei luni de muncă, proiectul a atins obiectivul final: spectacolul 

OFFLINE. În acest interval de timp, tinerii din echipă au dobândit noi cunoștințe de actorie, 

dramaturgie, coregrafie, muzică, PR și tehnică de scenă. OFFLINE va fi jucat în fiecare 

lună timp de o stagiune de teatru la Teatrul Național Târgu-Mureș. Acesta va fi revizuit de 

către alții, precum și de ei înșiși, în timp ce cresc în calitate de interpreți și tineri. De 

asemenea, vor merge în turneu în festivaluri cu acest spectacol, lucru care le extinde 

experiența și astfel vor continua să învețe. Spectacolul a participat în data de 5 octombrie 

2018 la Festivalul Internațional Multicultural de Teatru Tranzit Feszt din Satu Mare. 

Spectacolul face parte din proiectul Erasmus+ prin intermediul filialei irlandeze 

Leargas, Waterford Youth Arts (WYA). Youth Arts Projects – Learning Leadership Skill și 
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obiectivul său principal este acela de a realiza un schimb de bune practici și metodologii 

folosite în fiecare organizație (prin intermediul proiectelor artistice) pentru a contribui la 

activitățile de dezvoltare personală și socială ale tinerilor implicați în proiect. 
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Spectacolul PIATRĂ-HÂRTIE-FOARFECE  

Acest spectacol a fost realizat în special pentru tineri cu vârste cuprinse între 17-18 

ani, care se confruntă cu problemele maturităţii, alegerii carierei sau al unui drum în viaţă.  

În viață trebuie luate anumite decizii, dar oare este bine dacă acestea dau curs 

doleanţelor părinţilor sau a profesorilor. Tinerii duc în spate întrebări fără răspuns, presaţi 

de timp şi de cei din jur. Toată lumea vrea să afle ce vor fi când vor fi mari, dar ei stau 

nedumeriţi în faţa întrebării. 

Spectacolul îi ajută pe tineri la găsirea sau îndrumarea spre răspunsul întrebării: Ce 

voi deveni? Îi pune în anumite situaţii şi îi stimulează să se imagineze în diferite ipostaze: 

continuarea vieţii cu studii, fără studii. Le insuflă mai multă încredere în puterile individuale 

şi îi ajută să îşi depăşească temerile. 

În Piatră-Hârtie-Foarfece joacă trei actori ai Companiei Tompa Miklós, unul dintre ei 

fiind şi iniţiatorul proiectului, alţi doi actori consacraţi ai Companiei moderează decursul 

discuţiilor care au loc între elevi şi actori după spectacol. 

Mediul favorabil pentru spectacol este comunitatea unei săli de clasă de liceu, în 

acest fel fiecare elev participant având şansa să îşi expună părerea, opinia în mod egal. 

Nefavorabil ar fi situaţia în care clăsile ar trebui comasate, în acest fel dizolvând unitatea 

dintr-un colectiv. 

Spectacolul a ajuns să aibă notorietate încă de la primele prestaţii, a ajuns să 

asculte problemele a peste 700 de adolescenţi; a râs, a plâns, a glumit împreună cu ei. 
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6. profilul beneficiarului actual. 

Profilul beneficiarului actual este unul multiplu. Spectatorii noștri fac parte atât din 

mediul de afaceri, cât și din categoria oamenilor simpli, dar și adolescenți, profesori, 

intelectuali.  

Numărul beneficiarilor noștri este în ceștere în fiecare an, aflându-ne în continuă 

ascensiune în ceea ce privește categoriile de beneficiari. Conform Proiectului de 

management cultural pentru ocuparea postului de director general al Teatrului Național 

Târgu-Mureș, depus în anul 2015, scopul nostru principal este de a construi Un teatru 4D 

bazat pe Dialog, Deschidere, Dinamism, Didactică. Astfel, prin programele și proiectele 

noastre ne concentrăm pe aceste patru funcții alea teatrului nostru pentru a avea „un 

teatru care menține publicul câștigat și care atrage altul nou, în continuare fără 

compromisuri pe seama Artei”. 

 

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 
naţional şi la strategia culturală a autorităţii; 

 

Fiind mereu la curent cu strategia culturală a Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, activitatea noastră este mereu bazată pe următoarele: susținerea și stimularea 

actului teatral, punerea în circuit a dramaturgiei naționale, a minorităților naționale și 

europene, interculturalismul educației, a participa la actul cultural al publicului defavorizat 

social. Fapte ce se oglindesc în descrierea și raportarea fiecărui proiect realizat. 

Am reușit să deschidem mai multe platforme de dialog între teatrele din România, şi 

din acest motiv în data de 15 decembrie 2018 am organizat Clubul Directorilor de teatre 

din România. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a aduce la Târgu-Mureș directorii de 

teatre (fie ele naţionale sau nu), pentru a discuta despre menirea instituţiilor de teatru din 

România şi să identifice noi posibilităţi de colaborare în viitor. În cadrul acestei întâlniri, cei 

prezenţi au stabilit bazele pentru colaborări noi în viitor. Pentru acest eveniment, am trimis 

invitaţii pentru directorii a 21 de teatre.  
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Ca urmare a acestei întâlniri, în luna aprilie a anului 2019, va avea loc un schimb de 

spectacole între Teatrul Naţional Tîrgu Mureş şi Teatrul Regina Maria din Oradea. De 

asemenea, trupa de improvizație a Teatrului de Nord Satu Mare va participa tot în luna 

aprilie la Aniversarea a 10 ani de existență a spectacolului CAMPIONATUL DE 

IMPROVIZAȚIE al Companiei Liviu Rebreanu. Totodată, s-a discutat realizarea unei co-

producții între Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș și Teatrul Ioan 

Slavici Arad, o coproucție ce ar urma să aibă premiera în cadrul Festivalului de Teatru Nou 

de la Arad, ediția 2021. 

Am fost invitați la multe festivaluri, am continuat colaborarea fructuoasă cu Teatrul 

Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, prin participarea la Festivalul Teatrelor Naţionale 

şi am montat pe scena Teatrului Naţional Târgu-Mureş spectacolul: „Miss Liberty – 

Ultimul madrigal la New York”, pe un text scris de Mircea M. Ionescu, în coproducţie cu 

cele două teatre  (Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău și Teatrul Național Târgu-

Mureș, Compania „Liviu Rebreanu”) și regizat de târgumureșeanul Kincses Elemér. 

Spectacolul a avut parte de o premieră la Chișinău (două reprezentații) și o 

premieră la Târgu-Mureș (două reprezentații), plus o reprezentație de gală la Alba Iulia, cu 

ocazia Zilei Marii Unirii, la Casa de Cultură a Studenților, din localitate.  

Un eveniment important din strategia propusă pentru anul 2018 sunt evenimentele 

realizate în cadrul Centenarului Marii Uniri. Proiectele și programele organizate cu această 

ocazie sunt descrise în detaliu în Anexa 1, atașată la finalul acestui raport. 
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Totodată, am pus un accent și mai mare pe diseminarea tradiției, prin valorificarea 

arhivei teatrului cu ajutorul expozițiilor și aniversărilor, pentru a prelucra valorile istoriei 

teatrului prin dezvoltarea centrului de cercetare al instituției. 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 

Baza acțiunilor Teatrului Național Târgu-Mureș este spre crearea spectacolelor și 

vânzarea acestora. Având un public fidel, acțiunile noastre extra teatrale se orientează 

spre un potențial public teatral. Având în oraș o comunitate foarte mare a unor teatre 

independente cu un repertoriu diferit față de al nostru, aceste evenimente ale noastre îi 

vizează pe aceștia.  

În cadrul acestor evenimente – 100% Reloaded, Ziua Internațională a 

Voluntariatului, Noaptea Muzeelor, Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare, Zilele 

orașului, Vâltoarea mureșeană, Awake, Ziua Mondială a Teatrului, Mureș Half-Maraton, 

Colectarea alimentelor pentru nevoiași „Să împărtășim bucuria sărbătorilor” (program 

social pentru copiii nevoiași și vârstnici), Ziua Pământului la Cetate și pe malul Mureșului – 

ne-am apropiat de publicul care nu este obișnuit să meargă la teatru, am intrat în contact 

cu comunități restrânse, am lărgit segmentul de public care până acum nu era curios de 

activitățile teatrale, am arătat că oamenii din teatru sunt printre ei și participă la 

evenimente sociale care nu au neapărat legătură cu teatrul. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

 

Direcțiile acțiunilor teatrului nostru nu s-au schimbat după implementarea lor și sunt 

următoarele: local, regional, național, internațional 

Prin creșterea calității spectacolelor, am stabilit numărul publicului mult peste nivelul 

național, am atras mulți spectatori noi, nu doar din orașul în care funcționăm, rezultatele 

atinse pe plan local s-au arătat și în prezența la festivaluri, prin care a crescut notorietatea 

act noastre și ca efect pozitiv a crescut și interesul evenimentelor internaționale. 

În continuare, teatrul nostru se consideră a fi un centru cultural care pe lungă durată 

produce spectacole punând accentul pe creațiile dramaturgiei noi, lansări de carte, 

concerte, expoziții, etc... 

Continuăm să atragem pentru aceste evenimente pe lângă bugetul alocat și din alte 

surse: proiecte, sponsorizări, prin creativitate artistică și muncă, să convertim resursele 

financiare în produse culturale 

 

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

 

1. Măsuri de organizare internă; 

 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş a funcţionat în anul 2018 având la bază un număr de 

184 posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 165 de funcţii de execuţie şi o structură 

organizatorică formată din 2 direcţii generale, 5 direcţii, 5 servicii, 6 formaţii de muncitori, 

13 compartimente. 

Managerul Teatrului Naţional Târgu-Mureş a dispus măsurile necesare pentru 

elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. În vederea  monitorizării, 

coordonării şi îndrumării metodologice, a implementării şi dezvoltării sistemului de control 

intern / managerial, acesta a emis decizia privind componenţa grupului de lucru, aceasta 

fiind actualizată ori de câte ori a fost nevoie. 

În vederea implementării tuturor standardelor de control intern/managerial, a fost 

elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al 

Teatrului Naţional Târgu-Mureş pentru anul 2018. 
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2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

Nu a fost cazul. 

 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

 

În cursul anului 2018, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş s-a 

întrunit în cadrul a 5 şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale 

instituţiei și pentru care au fost întocmite procese verbale, au fost organizate 3 ședințe ale 

Consiliului Artistic. 

 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare); 

 

Din totalul de 184 de contracte individuale de muncă încheiate, 118 sunt încheiate 

în baza O.Nr. 21/2007 din 31 ianuarie 2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole 

sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, art.13, alin.3. 

Au fost încetate un număr de 7 contracte individuale de muncă în temeiul art.55 

lit.a, coroborat cu art 56 alin.1 (pensionare). 

În anul 2018 au participat la cursuri de formare profesională următoarele persoane din 

cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş: 

 Curs „Atelier de Secretar literar”: Ostace Emilia Elisabeta – secretar literar; 

perioada: 14.09-19.09.2018 

 Curs „Managementul Transportului”: Berța Marius, perioada: august-septembrie 

2018.  

 Curs „Legalitatea actelor și contractelor publice, probleme actuale de drept”: 

Haşegan Valentin – auditor intern; perioada 13.08.2018-19.08.2018 

 Curs„Management finaciar contabil”: Costea Lenuța Sabina – economist; 

perioada 29.07.2018 - 05.08.2018 

 Curs „Tehnică teatrală”: Körösi Csaba –M.A.S.I.S. perioada 19-20 martie 2018. 

     Sarosi Ferenc –M.A.S.I.S. perioada 19-20 martie 2018 

     Jancso Levente –M.A.S.I.S. perioada 19-20 martie2018 

     Kaszoni Attila–M.A.S.I.S. perioada 19-20 martie 2018 
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Evaluarea personalului din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş s-a desfăşurat în 

conformitate cu regulamentul și nu au existat contestații. 

Au fost emise cinci decizii în urma cercetărilor disciplinare dintre care patru au fost 

finalizate cu sancținea de „Avertisment scris" și una cu desfacerea contractului individual 

de muncă pentru absențe nemotivate. 

În urma modificărilor unor funcții, gradații, grade/trepte superioare a fost necesară 

întocmirea următoarelor state de funcții în cursul anului 2018 (01.01.2018, 01.02.2018, 

01.06.2018, 01.09.2018), state care au fost aprobate de către Minsterul Culturii și 

Identității Naționale.  

 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri / 
refuncţionalizări ale spaţiilor; 

 

Pentru promovarea și actualizarea H.G. nr. 1705/2006 privind Inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului și pentru implementarea Programului Național 

de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, instituția noastră a reluat demersurile privind 

înregistrarea imobilelor evidențiate în Anexa 6 a Inventarului bunurilor, care alcătuiesc 

domeniul public al statului Nr. M.F. 36976 și 36977.  

Vă reamintim situația existentă privind spațiul de depozitare al decorurilor, o locație 

pe care Teatrul Național o are în administrare, unde în data de 01.04.2014 a avut loc un 

accident neplăcut, înregistrat prin P.V. 154/01.04.2014 de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș. Pentru a se putea solicita fonduri de 

investiții, Instituția, prin adresele de solicitare către Poliția Jud. Mureș, are nevoie de o 

adresă oficială privind situația anchetei.    

Pentru perioada 2018-2020, prin conducerea instituției, Teatrul Național a obținut o 

locație de depozitare de la Azomureș fără obligații financiare. 

Reevaluarea clădirilor în administrare, s-a executat cu termen de finalizare 

29.05.2019 prin Membru Autorizat ANEVAR, nr. leg. 16487, conform legislațiilor în vigoare 

OMFP 3471/2008 modificat prin Ordin nr. 221/2015. 

Ca măsuri de prevenție din punct de vedere al situațiilor de urgență și măsuri de 

prevenire a accidentelor de muncă, s-a dispus evaluarea cablurilor de manevrare a 

cortinelor de incendiu de la Sala Mare de spectacole, acestea fiind înlocuite.  
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Din punct de vedere estetic, t/ot pentru sala mare, s-a luat hotărârea de a se 

schimba la nivelul portalului o parte a mochetei, dovadă fiind uzura celei vechi. 

S-au efectuat îmbunătățiri privind interacțiunea cu publicul de la sediul instituției, 

prin montarea unui echipament de interfonie audio la casieriile teatrului.  

Pentru deservirea publicului multinațional, s-a dispus achiziția a cinci bucăți de 

panou led pentru supratitrarea spectacolelor. 

Cel mai mare impediment în a lua măsuri pentru gestionarea patrimoniului 

instituţiei, îmbunătăţiri sau refuncţionalizări ale spaţiilor este lipsa fondurilor proprii pentru 

proiecte de finanțare europene.  

 

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 
altor organisme de control în perioada raportată. 

 

În perioada raportată au avut loc controale de la I.S.U. Târgu-Mureş, respectiv o 

verificare din partea Corpului de Control al Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

O parte din deficienţele semnalate prin procesele verbale au fost remediate, 

urmând ca celelalte deficienţe consemnate în procesele verbale să se clarifice în 

termenele menționate în procesele verbale încheiate. 

În urma urma controlului efectuat de către Direcția Națională Anticorupție-Serviciul 

Teritorial Târgu Mureș, prin Ordonanța din 19.06.2018, Dosar nr.245/P/2018 s-a dispus 

clasarea cauzei privind infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane 

respectiv disjungerea și declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-

Mureș, a cauzei având ca obiect infracțiunea de delapidare. 

În data de 12.10.2018 a fost emisă o Ordonanță de clasare Dosar nr.3435/P/2018 

prin care a fost clasată cauza având ca obiect săvârșirea infracțiunii de delapidare, 

întrucât fapta nu există. 

 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 
contabil al perioadei raportate; 

 



30 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 

COD DENUMIRE INDICATOR Buget aprobat 

2018 

Buget 

realizat 

2018 

% 

  TOTAL  VENITURI (I+ II) 19.105.000 18.804.827 98,43% 

  I. VENITURI PROPRII 1.472.000 1.425.477 96,84% 

30 VENITURI  DIN 

PROPRIETATE 

72.000 65.132 90,46% 

23G 30.05.30 Alte venituri din concesiuni și 

închirieri de către alte instituții 

publice 

72.000 65.132 90,46% 

33 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 

SERVICII ȘI ALTE 

ACTIVITĂȚI 

864.000 892.458 103,29% 

23G 33.19.00 Venituri din serbări şi 

spectacole şcolare, manifestări 

culturale, artistice şi sportive 

864.000 892.458 103,29% 

36 DIVERSE VENITURI 528.000 460.407 87,20% 

23G 36.50.00 Alte venituri  528.000 460.407 87,20% 

37 Transferuri voluntare, altele 

decât subvențiile 

8.000 7.480 93,50% 

23G 37.10.01 Donații și sponsorizări 8.000 7.480 93,50% 

43 II. SUBVENȚII DE LA ALTE 

ADMINISTRAȚII 

17.633.000 17.379.350 98,56% 

23G 43.09.00 Subvenții pentru instituții 

publice 

17.633.000 17.379.350 98,56% 

67 TOTAL CHELTUIELI (I+ II) 19.105.000 18.804.827 98,43% 
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10 I. CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

14.105.000 13.851.978 98,21% 

10.01 Cheltuieli salariale în bani 13.383.000 13.163.211 98,36% 

23G670304   

10.01.01 

Salarii de bază 12.785.000 12.575.000 98,36% 

23G670304   

10.01.13 

Indemnizaţii de delegare 115.000 113.211 98,44% 

23G670304 10.01.16 Alocații pentru locuință 483.000 475.000 98,34% 

  10.02 Cheltuilei salariale în natură 240.000 239.650 99,85% 

23G670304 10.02.06 Vouchere de vacanță 240.000 239.650 99,85% 

10.03 Contribuții 482.000 449.117 93,18% 

23G670304   

10.03.01 

Contribuții de asigurări sociale 

de stat 

135.600 135.593 99,99% 

23G670304   

10.03.02 

Contribuții de asigurări de 

șomaj 

4.400 4.171 94,80% 

23G670304   

10.03.03 

Contribuții de asigurări sociale 

de sănătate 

45.000 44.512 98,92% 

23G670304   

10.03.04 

Contribuții de asigurări pentru 

accidente de muncă și boli 

profesionale 

3.500 3.341 95,46% 

23G670304 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 

293.500 261.500 89,10% 

20 II. BUNURI ȘI SERVICII 4.740.000 4.693.477 99,02% 

20.01 Bunuri și servicii 1.069.000 1.039.060 97,20% 

23G670304   

20.01.01 

Furnituri birou 7.000 6.398 91,40% 

23G670304   

20.01.02 

Materiale pentru curățenie 2.000 1.816 90,80% 
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23G670304  20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică 335.000 308.918 92,21% 

23G670304   

20.01.04 

Apă, canal și salubritate 35.000 34.120 97,49% 

23G670304   

20.01.05 

Carburanți și lubrifianți 25.000 25.000 100,00% 

23G670304   

20.01.06 

Piese de schimb 3.000 2.045 68,17% 

23G670304   

20.01.07 

Transport 126.000 124.894 99,12% 

23G670304   

20.01.08 

Poștă, 

telecomunicații,radio,tv,internet 

79.000 78.956 99,94% 

23G670304   

20.01.09 

Materiale și prestări de servicii 

cu caracter funcțional 

27.000 27.000 100,00% 

23G670304   

20.01.30 

Alte bunuri și servicii 

pt.întreținere și funcționare 

430.000 429.913 99,98% 

23G670304   20.02 Reparații curente 32.000 29.555 92,36% 

20.05 Bunuri de natura obiectelor 

de inventar 

41.000 39.449 96,22% 

23G670304   

20.05.01 

Uniforme şi echipament 5.000 3.805 76,10% 

23G670304   

20.05.30 

Alte obiecte de inventar 36.000 35.644 99,01% 

20.06 Deplasări, detașări, 

transferări 

35.000 32.901 94,00% 

23G670304   

20.06.01 

Deplasări interne, detasări, 

transferări 

17.000 14.902 87,66% 

23G670304   

20.06.02 

Deplasări în străinatate 18.000 17.999 99,99% 

23G670304  20.11 Cărți, publicații și materiale 

documentare 

5.000 4.469 89,38% 

23G670304   20.12 Consultanță și expertiză 30.000 30.000 100,00% 
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23G670304   20.13 Pregătire profesională 11.000 10.290 93,55% 

20.30 Alte cheltuieli 3.517.000 3.507.753 99,74% 

23G670304   

20.30.01 

Reclamă şi publicitate 101.000 100.867 99,87% 

23G670304   

20.30.04 

Chirii 31.000 30.970 99,90% 

23G670304  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

3.385.000 3.375.916 99,73% 

 59 X XI. ALTE CHELTUIELI 165.000 165.000 100,00% 

23G670304 59.40 Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate 

165.000 165.000 100,00% 

 70 XII XIII. CHELTUIELI DE 

CAPITAL 

95.000 94.372 99,34% 

23G670304 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și 

alte active corporale 

95.000 94.372 99,34% 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă* 

Perioada 

evaluată 

1. 
 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 
284,53 lei 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) 146.376 lei 

3.  Număr de activităţi educaţionale 15 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 343 

5.  Număr de beneficiari neplătitori 

5.816 la sediu 

6.813 în 

deplasare 
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6.  Număr de beneficiari plătitori** 53.459 

7. 
 Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie 

zilnică 

Nr. 

reprezentații: 

319 la sediu 

32 în 

deplasare 

Total: 351 

8.  Număr de proiecte/acţiuni culturale 60 

9.  Venituri proprii din activitatea de bază 1.206.489 lei 

10.  Venituri proprii din alte activităţi 72.612 lei 

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate 

modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei. 

** Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin proiectul de management: 

 

Așa cum ne-am propus, am îndeplinit viziunea, misiunea, obiectivele generale, însă 

sunt câteva propuneri pe care nu am reușit să le îndeplinim din motive de probleme de 

colaborare sau din lipsă de fonduri. 

Se realizează prin raportare la: 

1. Viziune; 

Așa cum am afirmat și în proiectul de management pentru perioada 2017-2021, 

„viziunea unui Teatru Național se raportează la contextul în care arta astăzi, și mai ales 

Teatrul, ca artă sincretică, este o parte integrantă a vieții noastre. Încurajarea unui climat 

de dialog, deschidere și dinamism, într-un mediu favorabil și aflat sub auspiciile 

interculturalității, presupunerea și atragerea cât mai mare a resurselor creative din zonă, 

făcându-se referință la o definiție relativ nouă a artistului și creativității. Dreptul la cultură, 

specificat în legislația românească și europeană, responsabilizează managerul unei 

instituții publice, făcându-l deosebit de atent la realitatea imediată.” 
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2. Misiune; 

 

Și în anul 2018 am reușit să urmăm cu succes misiunea propusă conform 

proiectului de management, care „este axată pe profesionalizare și interculturalitate”. 

Am pus un accent deosebit pe prezența noastră internațională prin invitarea unor 

creatori și specialiști din domeniu, din străinătate, prin invitarea unor spectacole de valoare 

din străinătate și prin participarea la turnee și festivaluri internaționale. Considerăm că în 

contextul Europei unite este foarte importantă exploatarea oportunităților în privința liberei 

circulații a valorilor universale.  

 

3. Obiective (generale şi specifice); 

 Obiectivele noastre au rămas aceleași, stabilite în planul managerial, și care ne-au 

fost un ghid pe tot parcursul anului și pe care am reușit să le urmăm cu succes. 

 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 

În cadrul proiectului de management am propus ca principiu „creșterea calității 

spectacolelor, creșterea numărului de spectatori și creșterea prezenței teatrului la diferite 

festivaluri”. Acest principiu l-am urmat îndeaproape, reușitele se pot vedea în analiza 

amănunțită a anului raportat în cadrul acestui material. 

Un sistem din ce în ce mai bine conturat şi utilizat cu eficacitate maximă de Teatrul 

Naţional Târgu-Mureş este cel al voluntariatului (liceeni cu contract de voluntar). Sistemul 

este bifuncţional: cei peste 200 de voluntari prezenţi în grupuri de 4-10 voluntari, prin 

rotaţie, la fiecare spectacol al Teatrului, îndeplinesc sarcini de plasator, garderobier şi 

supraveghetor de sală, totodată ajută la promovarea ofertei lunare de spectacole în licee 

şi la menţinerea contactului permanent cu un segment de public considerat beneficiar-ţintă 

pe termen lung de către Teatrul Naţional Târgu-Mureş: elevii de 14-18 ani. 

Voluntarii împart înaintea fiecărei reprezentaţii flyer-ele lunare şi cele legate de 

diferite proiecte ale instituţiei, totodată semnalează şi posibilele cazuri cu probleme care 

trebuie soluţionate pe termen scurt şi mediu.   

Numărul voluntarilor și interesul tinerilor pentru teatru crește de la an la an: în anul 

2017 aveam 167 de voluntari, în anul 2018 numărul lor a crescut la 225. Voluntarii 

ambelor companii au beneficiat în anul 2018 de reînnoirea tricourilor uniforme care a adus 

un plus în desfăşurarea atribuţiilor. 
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Ambele trupe au organizat activități extra cu voluntarii – Guga Junior. și MaNóSZok. 

Totodată, voluntarii au lansat un radio online, pe care îl administrează sub supravegherea 

și controlul angajaților Teatrului. 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş a iniţiat programul de voluntariat din nevoia de 

îndrumare a tinerilor către artă. Tinerii dispuşi să înveţe, să fie îndrumaţi, inspiraţi de către 

cunoscătorii artei teatrale au posibilitatea de a asimila cunoştinţe importante în domeniul 

artistic. 

Voluntarii sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, în folosul 

altcuiva, devenind astfel indispensabili pentru instituţia Teatrului. Fiind recrutaţi prin 

intermediul unui program, ei au la dispoziţie 30 de zile pentru a lua decizia potrivită. Pe 

parcursul perioadei de probă, pot participa la anumite spectacole, evenimente care le dă o 

viziune generală asupra metodei de lucru. Astfel, tinerii ale căror interese se orienteză 

spre arta teatrală, dramă, coregrafie, regie, devin inspiraţi. 

Voluntariatul în instituţia Teatrului nu ţine de cantitatea recrutaţilor, astfel având un 

grup de voluntari determinaţi şi axaţi pe acumularea unor serii de competențe care îi ajută 

atât în relațiile cu cei din jur, dar şi la facultate sau la locul de muncă în viitor. Sunt dispuşi 

la socializare, interacţionare, atât cu publicul cât şi cu actorii Companiilor.  

Organizarea evenimentelor cu şi pentru voluntari a devenit pe parcursul anilor o 

necesitate având interesul ca entuziasmul voluntarilor să nu pălească, ba dimpotrivă 

motivând dorinţa lor de a lucra în folosul societăţii. 

Voluntarii sunt solicitaţi anual pentru acordarea Premiului Voluntarilor pentru 

actorul/actriţa lor preferată din fiecare stagiune. În 2018, la Compania Liviu Rebreanu, 

acest premiu i-a revenit actriței Elena Purea și actorului Rareș Budileanu, iar la Compania 
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Tompa Miklós premiul le-a fost acordat actorului Galló Ernő şi actriţei Gecse Ramóna, 

astfel fiind desemnaţi favoriţii voluntarilor în stagiunea sus menţionată. 

Ziua Internaţională a Voluntariatului este sărbătorită în fiecare an prin acordarea 

mai multor diplome pentru o motivare şi mai profundă a voluntarilor și mai ales pentru a-i 

aduce mai aproape de teatru și pentru a-i apropia de personalul instituției, astfel creându-

se ca o mare familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După un an plin de evenimente şi provocări, sunt voluntari care cu ocazia terminării 

studiilor liceale sunt serbaţi într-un cadru festiv, fiind răsplătiți cu un cadou ca un mic 

imbold pentru realizerea reuşitelor în viaţă. 
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Din rândul voluntarilor sunt mulţi candidaţi care aspiră la o carieră în domeniul 

teatral. Sunt candidaţi care au câştigat burse la Universitatea de Arte Târgu Mureş și mulţi 

dintre ei aleg să dea admitere la profilul actorie şi nu puţini dintre ei chiar reuşesc. 

Participând constant la evenimentele, spectacolele Teatrului şi creând o anumită 

notorietate astfel beneficiind şi de credibilitate, sunt cooptaţi deseori pentru colaborări și cu 

alte organizaţii sau chiar universități din străinătate. 

 

5. Strategie şi plan de marketing; 

 

Pe lângă evenimentele menționate și prin acestea, încercăm să atingem publicul 

beneficiar prin media – radio, televiziuni publice, rețele de socializare, conferințe de presă, 

afișaj, bannere, prisme, reviste de specialitate. 

Pentru a promova spectacolele Teatrului Național, pe lângă postarea afișelor cu 

numele spectacolelor, precum și afișarea programelor lunare, cartoline, avem parteneriate 

cu radiourile locale, aici se pot enumera: Radio Târgu-Mureș, Kiss FM, Radio Gaga, toate 

aceste radiouri având o bună audiență în rândul comunității. Începând din anul 2018, am 

încheiat un parteneriat cu Promenada Mall, cel mai important centru comercial din zonă, 

acest Mall promovând săptămânal Teatrul Național prin difuzarea spoturilor radio pe care 

le realizăm noi. 

Realizarea spoturilor radio se face în incinta Teatrului, la cabina de sonorizare, 

special amenajată pentru astfel de activitați. La acest proces participă un membru al 

echipei de marketing, sonorizatorul, precum și o voce special desemnată din rândul 

actorilor. Astfel, ne dorim să facem totul la un nivel cât se poate de profesional. Trimiterea 

spoturilor spre radiouri, de către echipa marketing, se realizează cu 5 zile înainte de 

spectacol sau evenimentul pe care dorim sa îl promovăm. 

Pentru un impact mai puternic în rândul ascultătorilor posturilor radio, oferim lunar o 

invitație pentru spectacolele jucate la Sala Mică și două invitații pentru spectacolele jucate 

la Sala Mare, aceste invitații fiind înmânate ascultătorilor prin concursuri realizate de 

posturile de radio. 

În mediul online avem parteneri precum: „Out in Mureș” și „Zile și Nopți”. Aceste 

două publicații, împreună cu paginile de Facebook pe care le dețin, promovează tot ce ține 

de evenimentele realizate pe raza județului Mureș. În acest mod, promovarea este 

eficientă și prin demararea concursurilor cu invitații la spectacolele Teatrului Național. 
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Un alt pas în promovare este realizarea unui contract de colaborare cu o firmă 

foarte importantă din Târgu-Mureș, și anume New Generation Studio, care dețin servicii 

video și foto. Studioul este dotat cu cele mai noi și profesionale aparate pentru acest 

segment, astfel beneficiem de profesionalismul lor în tot ceea ce ține de promovarea 

teatrului prin materiale video. Fiecare spectacol este filmat și înregistrat pe DVD-uri pentru 

arhivare, de asemenea încarcat pe canalul YouTube al teatrului, de unde trimitem mult 

mai ușor filmări pentru a înscrie spectacolele la festivaluri. Cu ajutorul lor, am reușit să 

promovăm și evenimentele noastre conexe: „100% Reloaded – deschiderea stagiunii”, 

care a avut un mare impact asupra comunitații, evenimentele realizate pentru „Ziua 

Pământului”, „Împodobirea bradului de Crăciun”, etc. Pentru fiecare lună, se realizează 

materiale video, teasere, trailere care prezintă spectacolele care urmează a fi jucate pe 

scena Teatrului. Acestea rulează pe televizoarele din foaierele Teatrului Național, înaintea 

intrării publicului în sala de spetacol, dar și în lanțul de magazine „Darina” (14 magazine). 

Site-ul nostru este baza de date a instituției; o bază de date de încredere, plină de 

informații și cifre cu privire la activitatea noastră curentă, cât și cu privire la cele mai 

importante evenimente din trecut. Platforma acestuia este în proces de reînnoire și 

modernizare din punct de vedere IT, cât și de design pentru a corespunde tuturor 

cerințelor din ziua de azi. 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

 

Programe din programul minimal pentru anul 2018:  

Programul Dialog peste timp, care are drept scop remodelarea tradițiilor și 

diseminarea tehnicilor, metodelor și limbajelor teatrale canonice; producerea teatrului „de 

artă”; colaborarea cu Universitatea de Artă și educarea studenților prin dezvoltarea 

practică a măiestriei.  

Spectacole propuse și realizate în cadrul programului: 

Ivanov de A.P. Cehov, regia Claudiu Goga. 

Teroare de Ferdinand von Schirach, regia: Bobi Pricop. 

A legyek ura (Împăratul muștelor) de William Golding, regia Vidovszky György. 

 

Programul Dramaturgia realului, care are drept scop producerea de spectacole de 

teatru contemporan, în legătură directă cu realitatea; introducerea modelului de lucru cu 

dramaturgul; promovarea unor estetici noi, contemporane, provocatoare; introducerea în 
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circuitul teatral românesc a unor texte noi din dramaturgia internațională și românească 

nouă. 

Spectacole propuse și realizate în cadrul programului: 

Navigatorul de Connor McPherson, regia: Cristi Juncu. 

Floor Covering. Terminal de Frații Presnyakov, regia: Sorin Militaru. 

Capu’ de bizon de David Mamet, regia: Theodor Cristian Popescu. 

Albina din capul meu de Roland Schimmephennig, regia: Theodor Cristian Popescu 

Részegek (Beție), de Ivan Viripajev, regia Radu Afrim  

 

Programul Restituiri, care are drept scop redescoperirea textelor din trecutul 

îndepărtat și trecutul apropiat, punându-le în scenă într-un limbaj teatral contemporan.  

Spectacole propuse și realizate în cadrul programului: 

Domnul Urmuz scrie pagini bizare, un spectacol de Gavriil Pinte. 

Le Misanthrope – Az új embergyűlölő, de Moliére/Bodolay, regia Bodolay Géza 

A lovakat lelövik, ugye? (Și caii se împușcă, nu-i așa?), de Horace McCoy, regia Mădălin 

Hîncu. Spectacolul este o adaptare scenică a unei capodopere epice, care a fost montat 

de câștigătorul concursului lansat de teatrul nostru adresat tinerilor regizori.  

 

Programul Teatru pe portativ – Marea provocare a teatrului din Târgu-Mureș este 

găsirea unei forme de teatru care poate concura cu popularitatea teatrelor din Sibiu și Cluj. 

Teatrul în viitor va pune un accent mult mai mare pe teatrul muzical. Succesul european al 

muzicalelor din Europa și în ultima vreme la Teatrul Național de Operetă din București nu 

ne poate lăsa indiferenți. 

Spectacole propuse și realizate în cadrul programului: 

A láthatatlan hóhér (Călăul necunoscut), de Agatha Christie, regia Gáspárik Attila  

 

Programul Teatru în plus va uni acele evenimente teatrale sau muzical invitate 

care reprezintă o valoare teatrală care merită de prezentat într-un Teatru Național. 

Evenimentele sunt unice care implică personalul teatrului, dar nu sunt spectacole jucate în 

serie. 

Spectacole și evenimente propuse și realizate în cadrul programului: 

SHOWKEYS - Cu scopul de a lărgi vizibilitatea profesională pe plan național și 

internațional a teatrului, am organizat microstagiunea intitulată SHOWKEYS 2018. Prin 

prezentarea unui șir de spectacole semnificative unor invitați specialiști din România, 
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Ungaria, Polonia, Lituania, Italia etc. am contribuit la adâncirea unor relații instituționale 

precum și crearea unor noi posibilități de dialog. În cadrul acestui eveniment și publicul 

târgumureșean a avut oportunitatea de a urmări sau reviziona producțiile teatrale care 

marchează prezentul teatrului târgumureșean. Cu ocazia acestui eveniment am organizat 

dezbateri despre spectacolele prezentate, contribuind la formarea unui dialog direct între 

creatori, public și specialiști din Europa.  

- Pjotruska de Karácsony Benő/Kincses Elemér, regia Kincses Elemér.  

 Am realizat dezvoltarea în continuare a programelor pentru tineret, prin crearea 

unui flux continuu de ateliere (de actorie, improvizație, scenografie, scriere dramatică) și 

producerea de spectacole cu tineri și pentru tineri, conduse de actori și colaboratori ai 

teatrului.  

Cu ocazia diferitelor aniversări cum ar fi Ziua poeziei maghiare, am realizat 

spectacolul de poezie Mi-aș dori să fiu bogat (De szeretnék gazdag lenni) în regia lui 

Gáspárik Attila și Campionatul de poezie românească, cu intenția de a aduce mai aproape 

publicul, în special cel tânăr, de genul liric. Totodată cu aceste spectacole am încercat 

readucerea poeziei pe scena târgumureșeană și astfel reabilitarea unei forme teatrale 

importante. Aceleași principii au stat și la baza spectacolului Én es a világ, realizat în 

coproducție cu Gyulai Várszinház (Teatrul de Cetate din Gyula) cu ocazia aniversării de 90 

de ani de la nașterea poetului și dramaturgului Székely János. 

Așa cum ne-am asumat și în anii precedenți, considerăm deosebit de importantă 

sprijinirea celei mai noi generații de creatori de teatru prin oferirea unor oportunități de a 

realiza spectacole în care regăsim gândirea lor specifică, spiritul inovativ, renunțarea la 

convenții, descompunerea clișeelor existente. Aceste proiecte au fost realizate de artiști 

independenți proaspăt licențiați cu participarea unor tineri actori ai teatrului nostru. 

Spectacolele experimentale s-au adresat în primul rând publicului tânăr, iar prin 

prezentarea lor pe scena Parking s-a urmărit diminuarea distanței dintre scenă și public.   

Au fost prezentate trei spectacole:  

21.04.2018. – Spectacol - Frivolitatea nudă a sufletului, monodramă, prezentat de Kozma 

Gábor Viktor 

29.06.2018. – Spectacol III. Richárd 

28. 11. 218 - OFF Operett M - adaptare scenică muzicală de trupa independentă Theater 

No. 1.  

 Tot cu intenția sprijinirii noii generații de creatori am lansat un concurs internațional 

adresat regizorilor sub 35 de ani la care au participat 47 de regizori din întreaga lume. 
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Dincolo de crearea unor noi relații, lansarea concursului ne-a oferit și o vizibilitate în plus 

pe plan internațional.  

 

 Spectacole invitate și parteneriate :  

26.01.2018 – A.G. Weinberger: A.G.Weinberger 4TH – Concert Jazz - Sala Mare 

03.02.2018 – Opera Maghiară din Cluj – Erkel Ferenc: Bánk Bán – Sala Mare 

25.02.2018 – Concert Mike Godorja: Născut în România – Sala Mare 

24.04.2018 – Teatrul Figura Studio Szinhaz din Gorgheni - I. L. Caragiale: O noapte 

furtunoasă – Sala Mare  

07.05.2018 – Ansamblu de Dansuri ”Trei Scaune”, Sfântu Gheorghe – Mundruc – Sala 

Mare 

30.08.2018 – Ansamblul Maghiar de Stat din Ungaria – Rapsodie Maghiară – Sala Mare 

31.08.-1.09.2018 – Teatrul de Operetă din Budapesta, Ungaria – Kálmán Imre: Principesa 

din Chicago – trei spectacole – Sala Mare 

18.09.2018 – Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sfântu-Gheorghe – Riccardo Rombi: Hotel 

Miramare – Sala Parking  

12.10.2018 – M Studio, Sfântu Gheorge – TO_R – Sala Mică  

18.10.2018 – Ansamblul Artistic ”Mureșul” – Războiul lui Svejk – Sala Mare  

19.10.2018 – Ansamblul de Dansuri ”Trei scaune”, Sfântu Gheorghe – Moneda de Aur - 

Sala Mare  

19.10.2018 – Atelierul de Dans din Odorhei – Strigăt – Sala Mare  

20.10.208 – Ansamblul Nagyvárad – VANmeSE – Sala Mare  

20.10.2018 – Ansamblul Național Secuiesc Harghita – Moștenire – Sala Mare  

21.10.2018 - Ansamblul de Dans profesioniste – Gală – Sala Mare  

15.11.2018 - Teatrul Central din Budapesta – Nézőművészeti Főiskola/Institutul pentru 

Artele Spectatorului – două spectacole - Sala Mare 

16.11.2018 -  Cadou de poezii pentru Târgu-Mureș – Sala Mică  

17.11.2018- Budapesta – Bíró Eszter – ABC Muzical – Sala Mare  

17.11.2018 – Koltai Róbert, Budapesta – KR 75 – Sala Mare 

 

 Programe și proiecte din afara programului minimal: 

12.01.2018. – Lansare de carte: Melania Ursu: În cazul ăsta mă retrag într-o romanţă! 

15.01.2018 – Ziua Culturii Române în parteneriat cu Fundatia Studium 

24.01.2018.- Parteneriat cu Primăria Municipiului Tg. Mureş  - Închirierea sălii mari   
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22.01.2018. – Ziua Culturii Maghiare în parteneriat cu Fundaţia Studium 

20.02.2018. – Gala Culturală a Romilor – Expoziţie foto în foaier 

28.02.2018 – Parteneriat cu Asociaţia Pro Christo, aducerea a 32 de copii de la Centrul de 

Prevenire TBC, la spectacolul Cartea Junglei   

01.03.2018.- Spectacolul: O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărire. – în parteneriat cu 

CNSL Frăţia 

10.03.2018. – Acordarea premiilor BIOEEL, compania T.M. la Palatul Culturii 

14.03.2018. – Spectacolul: Floriile unui geambaş - în parteneriat cu CNSL Frăţia 

09-14.03.2018. – Showkeys2018 

17.03.2018. – Concursul Judeţean de Teatru – în parteneriat cu ISJ Mureş 

23.03.2018. – În parteneriat cu ISJ Mureş – Festivitatea de deschidere a Concursului 

Judeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil” 

27.03.2018. - spectacolul Ivanov, de ziua mondială a teatrului – în cadrul campaniei Uniter 

– Artişti pentru Artişti 

04.04.2018.  – Acordarea premiilor BIOEEL – Compania L.R. 

21.04.2018. – spectacol - Frivolitatea nudă a sufletului, monodramă, prezentat de Kozma 

Gábor Viktor 

22.04.2018. – Ziua Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş – Curăţarea malul 

Mureşului 

24.04.2018. – Lansare de carte în foaier – Gáspárik Attila: Teátrális világunk  

04.05.2018. – Parteneriat cu TVR – închirierea sălii mari pentru sărbătorirea a 10 ani de 

TVR Tg. Mureş 

05-06.05.2018. – Parteneriat cu Mures Runners – Închirierea foaierului pentru Mureş Half 

Marathon  

07.05.2018. – Concert în memoria lui Koszorús Kálmán  

13.05.2018. – Parteneriat cu Jazz& Blues Club Tg. Mureş – Concertul de încheiere a 

festivalului a fost susţinut în sala mare a teatrului 

14.05.2018. – Lansare de carte – Gigi Căciuleanu: OmulDans 

18-20. 05. 2018 – Noaptea Muzeelor, în parteneriat cu Muzeul Județean Mureș și Consiliul 

Județean Mureș 
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11.06.2018. – Expoziţie foto în foaier - În parteneriat cu Fotoclub Marx József şi Asociaţia 

Chakra în cadrul Săptămânii Limbii şi Culturii Rome 

12.06.2018. –Sărbătorirea a 215 ani de la primul spectacol „profesionist” din Tg. Mureş 

12.06.2018. – Könyvturi a szabad polcon – in parteneriat cu biblioteca Teleki, 

Universitatea de Arta si Látó Szépirodalmi Folyóírat 

29.06.2018. – Spectacol III. Richárd 

27-31.08.2018. – Parteneriat cu Vâltoarea Mureşeană şi Szféra – Amplasarea unui cort în 

Szféra 

08.09.2018. – 100% Reloaded, deschidere de stagiune 

20-23.09.2018. – Bookfest 

16.10.2018. – Târgul de Cariere 

16.10.2018. – Sărbătoarea de 40 de ani de Teatru Naţional  

18-23.11.2018 – Festivalul Ansamblurilor de Folclor Profesioniste 

12-19.11.2018. – Breasla Cărţii Maghiare 

19-25.11.2018. – Zilele Jocurilor 

26.11.2018. – Parteneriat cu Primăria Municipiului Tg. Mureş – Concert Tudor Gheorghe 

în Sala Mare  

05.12.2018. – 15.01.2019. – Să împărţim bucuria sărbătorilor – Dorcas  

05.12.2018. – Lansare de carte: Ferencz Éva: Életem a színház – Kőszegi Margit 

Emlékalbun 

08.12.2018. – Sărbătoarea Zilei voluntariatului 

15.12.2018. – Proiecte centenare (conferinţă, două premiere, clubul directorilor)- raport 

separat 

20.12.2018. – Să împodobim împreună 

• Programe și proiecte educative (dintre cele de mai sus): 

12.01.2018. – Lansare de carte: Melania Ursu: În cazul ăsta mă retrag într-o romanţă! 

20.02.2018. – Gala Culturală a Romilor – Expoziţie foto în foaier 

28.02.2018 – Parteneriat cu Asociaţia Pro Christo, aducerea a 32 de copii de la Centrul de 

Prevenire TBC, la spectacolul Cartea Junglei   
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01.03.2018.- Spectacolul: O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărire. – în parteneriat cu 

CNSL Frăţia 

14.03.2018. – Spectacolul: Floriile unui geambaş - în parteneriat cu CNSL Frăţia - 

Program pentru educarea publicului matur 

17.03.2018. – Concursul Judeţean de Teatru – în parteneriat cu ISJ Mureş - program 

pentru educarea publicului matur 

3.03.2018. – În parteneriat cu ISJ Mureş – Festivitatea de deschidere a Concursului 

Judeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil” 

11-13.04. 2018 - Ziua poeziei maghirare - De szeretnék gazdag lenni - spectacol de 

poezie în regia lui Gáspárik Attila  

22.04.2018. – Ziua Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş – Curăţarea malul 

Mureşului 

24.04.2018. – Lansare de carte în foaier – Gáspárik Attila: Teátrális világunk  

19. 05. 2018 - Întâlnire cu publicul tânăr și dezbatere cu privire la spectacolul Împăratul 

muștelor/A legyek ura de William Golding în regia lui Vidovszky György, coordonat de 

Szuszámi Zsuzsa și Vidovszky György 

05.12.2018. – Lansare de carte: Ferencz Éva: Életem a színház – Kőszegi Margit 

Emlékalbun 

08.12.2018. – Ziua Internaţională a Voluntariatului sărbătorită la Teatrul Naţional Târgu-

Mureş 

 

• Programe și proiecte artistice din sfera artelor conexe: expoziții, vernisaje, lansări 

de carte, concerte, discuții cu publicul, etc. (dintre cele de mai sus): 

12.01.2018. – Lansare de carte: Melania Ursu: În cazul ăsta mă retrag într-o romanţă! 

15.01.2018 – Ziua Culturii Române în parteneriat cu Fundatia Studium  

22.01.2018. – Ziua Culturii Maghiare în parteneriat cu Fundaţia Studium 

20.02.2018. – Gala Culturală a Romilor – Expoziţie foto în foaier 

24.04.2018. – Lansare de carte în foaier – Gáspárik Attila: Teátrális világunk  

07.05.2018. – Concert în memoria lui Koszorús Kálmán  

13.05.2018. – Parteneriat cu Jazz& Blues Club Tg. Mureş – Concertul de încheiere a 

festivalului INTERNATIONAL YOUTH JAZZ COMPETITION & FESTIVAL a fost susţinut în 

Sala Mare a teatrului 

14.05.2018. – Lansare de carte – Gigi Căciuleanu: OmulDans 
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11.06.2018. – Expoziţie foto în foaier  - În parteneriat cu Fotoclub Marx József şi Asociaţia 

Chakra în cadrul Săptămânii Limbii şi Culturii Rome 

20-23.09.2018. – Bookfest 

05.12.2018. – Lansare de carte: Ferencz Éva: Életem a színház – Kőszegi Margit 

Emlékalbun 

15.12.2018. – Proiecte centenare (conferinţă, vernisaj, două premiere, clubul directorilor)- 

raport separat 

 

7. Proiecte din cadrul programelor; 

Proiectele realizate în programele prevăzute au contribuit atât la îmbunătățirea 

imaginii Teatrului în rândul breslei, respectiv în rândul publicului, cât și la evoluarea 

colectivului artistic.  

Spectacolele: Ivanov de A.P. Cehov, în regia lui Claudiu Goga și Împăratul 

muștelor/A legyek ura de Willam Golding în regia lui Vidovszky György, sunt acele 

producții prin care s-a reușit remodelarea tradițiilor și diseminarea tehnicilor, metodelor și 

limbajelor teatrale canonice, producerea teatrului „de artă”.  

Spectacolele Teroare de Ferdinand von Schirach, în regia lui Bobi Pricop și 

Részegek/Beție de Ivan Viripaev, în regia lui Radu Afrim - sunt texte contemporane, care 

pun spectatorul în legătură directă cu realitatea, prin acestea am reușit introducerea 

modelului de lucru cu dramaturgul, promovarea unor estetici noi, contemporane, 

provocare și nu în ultimul rând introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte noi 

din dramaturgia internațională și românească nouă.  

Spectacolele Navigatorul de Conor McpHerson, în regia lui Cristi Juncu, Le 

Misanthrope-Az új embergyűlölő de Moliére/Bodolay, în regia lui Bodolay Géza; Și caii se 

împușcă, nu-i așa? De HoraceMcCoy, adaptarea scenică și regia lui Mădălin Hîncu sunt 

acele producții care au ca scop redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat și trecutul 

apropiat, punându-le în scenă într-un limbaj teatral contemporan.  

Prin intermediul spectacolelor A láthatatlan hóhér/Călăul necunoscut de Agatha 

Christie în regia lui Gáspárik Attila marea provocare a teatrului din Târgu-Mureș e găsirea 

unei forme de teatru cu accepnt mult mai mare pe teatrul muzical.  

Evenimentul Showkeys, respectiv spectacolul Pjotruska de Karácsony 

Benő/Kincses Elemér în regia lui Elemér, va uni acele evenimente teatrale sau muzicale 

invitate care reprezintă o valoare teatrală care merită de prezentat într-un Teatru Național. 
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Evenimentele sunt unice, care implică personalul teatrului, dar nu sunt spectacole jucate 

în serie.  

În plus, am reușit să menținem în programul Teatrului spectacolele de valoare 

create în stagiunea anterioară, de exemplu: Campionatul de improvizație (se joacă de 10 

stagiuni), Școala nevestelor (se joacă de 7 stagiuni), Cloaca (se joacă de 8 stagiuni), Dinte 

pentru dinte (se joacă de 5 stagiuni), Karamazovii (se joacă de 5 stagiuni), Castingul 

Dracului (se joacă de 5 stagiuni), Pescărușul (se joacă de 4 stagiuni), Pasărea retro se 

lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte (se joacă de 3 stagiuni), Tihna (îl jucăm de 5 

stagiuni). 

Aceste spectacole se bucură de o apreciere deosebită atât din partea publicului, cât 

și din partea specialiștilor. Majoritatea lor sunt jucate cu casa închisă, iar unele dintre ele 

au și în momentul de față invitații la turnee și festivaluri din țară și din străinătate.  

 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management. 

 

Lansări carte 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2018. – Lansare de carte: Melania Ursu: În cazul ăsta mă retrag într-o romanţă! 

24.04.2018. – Lansare de carte în foaier – Gáspárik Attila: Teátrális világunk  

14.05.2018. – Lansare de carte – Gigi Căciuleanu: OmulDans 

05.12.2018 – Lansare de carte: Ferencz Éva: Életem a színház – Kőszegi Margit 
Emlékalbum 
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Expoziții permanente: 

2018: In memoriam: 115 de ani de la nașterea lui Kemény János, unul din fondatorii 

Teatrului din Târgu-Mureș, mecenat, director de teatru, scriitor  

Expoziția Centenar: 

În stadiul pregătitor am inventariat traducerile şi  piesele jucate din limba română în 

limba maghiară şi din limba maghiară în limba română pe scena teatrului târgumureșean. 

Pentru inventarierea acestora am angajat în regim de colaborare două persoane cu normă 

întreagă în perioada 01.11.2018.-31.12.2018. Pentru promovarea textelor şi a 

spectacolelor am achiziţionat site-ul: http://teatrulacentenar.ro/ am încărcat informaţii 

despre piesele autorilor maghiari  jucaţi la secţia română şi autori români jucaţi la secţia 

maghiară, totodată arhiva teatrului aparţinând Centrului de Cercetare şi Documentare 

poate fi accesată pe site-ul teatrului.  

Cercetarea pentru site–ul http://teatrulacentenar.ro/ și munca îndelungată asupra 

digitalizării documentelor și aflarea veridicității datelor, s-a materializat într-o expoziție, 

care a avut vernisajul în 14 decembrie 2018 de la ora 18:00 în foaierul Sălii Mari. Expoziția 

cuprinde materiale și fotografii din arhivă care reprezintă câteva dintre cele mai importante 

producții românești pe texte maghiare și producții maghiare pe texte românești.  

In memoriam: 

 Livia Doljan ar fi împlinit în  24 mai 2018, 85 de ani. Ea a jucat în numeroase teatre: 

Bacău, Petroşani, Brăila, Bârlad, Turda, iar în 1972 se alătură echipei de actori a 

Teatrului Naţional Târgu-Mureş, unde joacă până în 1989 peste 25 de spectacole, 

trasferându-se apoi la Satu Mare. Cele mai importante roluri de pe scena teatrului 

târgumureșean sunt: Charlotta, LIVADA DE VIŞINI de Anton Pavlovivi Cehov, 

regia: Gheorghe Harag, premiera: 2 iunie 1985, Soţia lui Miller, INTRIGĂ ŞI IUBIRE 

de Friedrich Schiller, regia: Kincses Elemer, premiera: 7 aprilie 1985, Mercy Lewis, 

VRĂJITOARELE DIN SALEM de Arthur Miller, regia: Eugen Mercus , premiera: 28 

februarie 1975, Zambila, PITICUL DIN GRĂDINA DE VARĂ de Dumitru Radu 

Popescu, regia: Dan Micu, premiera: 6 iunie 1974.  

 115 de ani de la nașterea lui Kemény János, unul din fondatorii Teatrului din Târgu-

Mureș, mecenat, director de teatru, scriitor  

 Album Omagial Kőszegi Margit 

 La data de 5 decembrie 2018 a avut loc lansarea de carte a albumului omagial 

Kőszegi Margit – Teatrul, viața mea, de Ferencz Éva.  

http://teatrulacentenar.ro/
http://teatrulacentenar.ro/
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F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare; 

 

Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 

Indicatori 

Capitol de 

venit/Titlul 

de 

cheltuieli 

PROIECT DE 

BUGET 2019 

TOTAL VENITURI, din care:  29.213.000 

Venituri proprii  1.413.000 

Subvenții pentru instituții 

publice 

43.09 27.800.000 

TOTAL CHELTUIELI, din 

care: 

67.10 29.213.000 

Cheltuieli de personal 10 20.879.000 

Bunuri și servicii, din care: 20 8.154.000 

Cheltuieli de întreținere  2.654.000 

Cheltuieli de producție  5.500.000 

 

Veniturile proprii se preconizează a fi realizate din următoarele activități: 

 Venituri din bilete și abonamente 

 Venituri din concesiuni și închirieri 

 Alte venituri (festivaluri, proiecte, etc.) 

 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management; 

În anul 2018, am atins numărul de 64.500 de beneficiari. 
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3. 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. 
DIALOG 

PESTE TIMP 

Scopul:  

- remodelarea 
tradiţiilor şi 
diseminarea 
tehnicilor, 
metodelor şi 
limbajelor 
teatrale 
canonice;  

- producerea 
teatrului "de 
artă"; 

- colaborarea 
cu 
Universitatea 
de Artă şi 
educarea 
studenţilor prin 
dezvoltarea 
practică a 
măiestriei; 

3 

Împăratul 
muștelor, 
regia: 
Vidovszky 
György 

 

174.100 

 

Ivanov, 
regia 
Claudiu 
Goga 

 

176.800 

Teroare, 
regia Bobi 
Pricop 

119.100 

subtotal 1 470.000 470.000 

2. 
DRAMATURGIA  

REALULUI 

Scopul: 

- producerea 
de spectacole 
de teatru 
contemporan, 
în legătură 
directă cu 
realitatea; 

- intoducerea 
modelului de 
lucru cu 
dramaturgul; 

 

5 

Beție/ 
Részegek, 
regia Radu 
Afrim (*) 

 

165.690 

Navigatorul, 
regia 
Cristian 
Juncu 

154.945 

Floor 
covering                        
(Mocheta), 
regia Sorin 
Militaru 

130.780 
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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) 

- promovarea 
unor estetici 
noi, 
contemporane, 
provocatoare; 

- introducerea 
în circuitul 
teatral 
românesc a 
unor texte noi 
din 
dramaturgia 
internațională 
și românească 
nouă 

 
Capu’ de 
bizon, regia 
Theodor 
Cristian 
Popescu 

21.5700 

 

Albina din 
capul meu, 
regia 
Theodor 
Cristian 
Popescu 

127.015 

subtotal 2 600.000 600.000 

3 RESTITUIRI 

Acest program 
are ca scop 
redescoperirea 
textelor din 
trecutul  
îndepărtat și 
trecutul 
apropiat, 
punându-le în 
scenă într-un  
limbaj teatral 
contemporan. 

3 

 

Noul 
mizantrop, 
regia 
Bodolay 
Géza 

 130.300 

 

Dl. Urmuz 
scrie pagini 
bizare, regia 
Gavriil Pinte 

 

 72.570 

Și caii se 
împuscă,nu-
i așa?, regia 
Mădălin 
Hâncu  

 127.130 

subtotal 3 330.000 330.000 

4. 

 
TEATRU PE 
PORTATIV 

Marea provocare 
a teatrului din 
Târgu Mureș este 
găsirea unei 
forme de teatru 
cu accent mult 
mai mare pe 
teatrul muzical. 

1 

Călăul 
necunoscut, 
regia 
Gásparik  
Attila (*) 

 210.000 
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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) 

subtotal 4 210.000 210.000 

5. 
TEATRU ÎN 

PLUS 

Acest program 
va uni acele 
evenimente 
teatrale sau 
muzicale 
invitate care 
reprezintă o 
valoare 
teatrală care 
merită de 
prezentat într-
un Teatru 
Național. 
Evenimentele 
sunt unice 
care implică 
personalul 
teatrului, dar 
nu sunt 
spectacole 
jucate în serie. 

 

2 

Showcase 
Compania 
Tompa 
Miklós 

 

58.195 

Pjotruska, 
regia 
Kincses 
Elemér 

 

31.805 

 

 

subtotal 5 90.000 90.000 

Total general 1.700.000 1.700.000 

 

                           

PARTEA II: 

(Opţional) 

Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după 

caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 
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Conducerea Teatrului Național Târgu-Mureș 
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ANEXA 1 

 

RAPORT NARATIV DESCRIPTIV PENTRU PROIECTUL 

ROMÂN VS. MAGHIAR. INTERFERENŢE CULTURALE ROMÂNO-MAGHIARE ÎN TEATRU 

DUPĂ 1918 

În perioada 01 septembrie  – 31 decembrie 2018 la Teatrul Naţional Târgu Mureş s-

a desfăşurat proiectul Român vs. Maghiar. Interferenţe Culturale româno-maghiare în 

teatru după 1918. Din cauza faptului că proiectul iniţial a fost conceput pentru o perioadă 

de doi ani, iar finanţarea primită de către instituţie a fost mai mică decât suma solicitată, 

care trebuia folosită până la sfârșitul anului 2018, am fost nevoiţi să renunţăm la câteva 

puncte din activităţile proiectului. 

Scopul proiectului a fost iniţierea unui dialog de lungă durată asupra efectelor Marii 

Uniri, precum şi reactivarea culturii traducerii textelor de teatru din cele două limbi, 

respectiv română şi maghiară. 

În stadiul pregătitor am inventariat traducerile şi  piesele jucate din limba română în 

limba maghiară şi din limba maghiară în limba română pe scena teatrului târgumureșean. 

Pentru inventarierea acestora, am angajat în regim de colaborare două persoane cu 

normă întreagă în perioada 01.11.2018.-31.12.2018. Pentru promovarea textelor şi a 

spectacolelor am achiziţionat site-ul: http://teatrulacentenar.ro/ am încărcat informaţii 

despre piesele autorilor maghiari  jucaţi la secţia română şi autori români jucaţi la secţia 

maghiară, totodată arhiva teatrului aparţinând Centrului de Cercetare şi Documentare 

poate fi accesată pe site-ul teatrului.  

Cercetarea pentru site–ul http://teatrulacentenar.ro/ și munca îndelungată asupra 

digitalizării documentelor și aflarea veridicității datelor, s-a materializat într-o expoziție, 

care a avut vernisajul în 14 decembrie 2018 de la ora 18:00 în foaierul Sălii Mari. Expoziția 

cuprinde materiale și fotografii din arhivă care reprezintă câteva dintre cele mai importante 

producții românești pe texte maghiare și producții maghiare pe texte românești.  

Totodată s-a început şi o inventariere şi identificare a textelor contemporane, din 

cadrul căreia s-au ales două piese care au fost montate pe scena teatrului: Intenţii 

rătăcite de Réka Dálnoky, montată de către Compania Liviu Rebreanu şi Ţara Zânelor de 

George Ştefan montată de către Compania Tompa Miklos. Premierele spectacolelor au 

avut loc în data de 15 decembrie 2018, în Sala Mică începând cu ora 17:00, respectiv Sala 

Mare, de la ora 20:00.  

http://teatrulacentenar.ro/
http://teatrulacentenar.ro/
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Ţara Zânelor porneşte de la un fapt real: o familie mixtă din Târgu-Mureş în care 

blestemul neînţelegerilor inter-etnice dintre români şi maghiari loveşte mai multe generaţii, 

presărându-le destinul atât cu iubire cât şi cu ură. În acelaşi timp, se pune întrebarea: ce e mai 

dureros, faptul că propria ta fată îl iubeşte pe fiul celui care te-a băgat în temniţele comuniste şi ţi-a 

distrus viaţa sau că viitorul tău ginere face parte dintr-un alt grup etnic? Textul lui George Ştefan îşi 

propune să ofere o altă dimensiune eternului conflict inter-etnic româno-maghiar, punând în prim-

plan mai degrabă caracterul profund uman al situaţiei şi mai puţin cel politic. 

Distribuţia:  

Szabados István: KILYÉN LÁSZLÓ 

Szabados Krisztina: KISS BORA 

Ştefan Remeş: NICU MIHOC 

Călin Remeş: CRISTIAN IORGA 

Eduard Remeş: PÁL ZOLTÁN 

Andreea: LOREDANA DASCĂLU 

Regia: KERESZTES & BLAGA 

Video: ADRIAN MATEI 

Regizor tehnic: RIGMÁNYI LEHEL 

 

Intenţii rătăcite: 

Cercetătorul elvețian Johann Schumacher conduce, de mai bine de zece ani, o cercetare 

privind motivul conflictelor dintre români și maghiari. Cercetarea lui constă în experimente inedite, 

dintre care câteva vor fi prezentate și spectatorilor. Spectatorii vor avea parte de experiențe 

amuzante, atât științifice, cât și spirituale. Iar dacă nu sunt atenți, ei înșiși pot deveni cobai în 

această satiră interactivă. 

Piesa Intenții rătăcite a fost desemnată câștigătoare la concursul de dramaturgie O sută de 

ani în casa scărilor, lansat de Fundația Communitas. 

Distribuţia: 

P. BÉRES ILDIKÓ 

BIANCA FĂRCAŞ 

ALEXANDRU-ANDREI CHIRAN 

B.FÜLÖP ERZSÉBET 

GALLÓ ERNŐ 

ANCA LOGHIN 

ŞTEFAN MURA 

TOLLAS GÁBOR 

Regia: NICOLAE MIHOC 

Scenografia: BERCEANU DENISA 

Traducerea: RÉKA DÁLNOKY & JUDIT-ANDREA KACSÓ 

Regizor tehnic: STELIAN CHIŢACU 
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În luna septembrie am început organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale cu titlul: 

Identitate şi Alteritate. Teatrul ca spaţiu al confluenţelor româno-maghiare. În data de 13 

septembrie 2018 am lansat apelul la contribuţii, în cadrul căruia aşteptam lucrări ştiinţifice care 

vizau tematici de istorie, creaţie, identitate, traduceri, teorii, cu privire la confluenţele artistice 

teatrale între cultura română şi cea maghiară ori creaţii artistice individuale care au influenţat într-

un fel sau altul cultura română şi/sau maghiară. Apelul a fost trimis către teatre şi universităţi din 

România şi Ungaria. La acest apel am primit următoarele titluri:  

Lucrarea de deschidere a fost a domnului SORIN CRIŞAN: Aspectele neştiute despre 

Marea Unire. Rolul Artiştilor, scriitorilor în străinătate.  

BERKI TÍMEA: A román színház ügye Magyarországon a 19. század második felében. Egy 

képes családi lap diskurzusa - Cazul teatrului românesc în Ungaria în a doua jumătate a secolului 

19.  Discursul unei reviste de familie ilustrate 

NOVÁK ZOLTÁN: Kisebbség-és kultúrpolitika Romániában 1945-1989 - Politica minorității 

și a culturii 1945-1989 

VÁRY FLORENTINA: Efectul contemporan al raportării la celălalt:  român vs. 

maghiar. Studiu de caz asupra Teatrului Național Târgu-Mureș în perioada 2008-2018 - A 

másikhoz való viszonyulás kortárs hatása: román vs. magyar. Esettanulmány a Marosvásárhelyi 

Nemzeti Színházról a 2008-2018-as időszakban 

BODÓ A. OTTÓ: Hatások és áthallások, avagy Román-e a színház, ha magyar? - Influențe 

și interferențe, sau Este teatrul românesc, dacă e maghiar? 

CORNEL SIGMIREAN: Confluențe, interferențe româno-maghiare în Budapesta la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea - Román-magyar összefonódások és 

kölcsönhatások Budapesten a XIX. század végén és a XX. század elején 

CRISTACHE NICOLAE: Kovács György 

SZABÓ RÉKA: Vlad Mugur würzburgi és kolozsvári Cseresznyéskertjeinek rendezői 

példányai - Exemplarele regizorale ale lui Vlad Mugur pentru „Livezile de vișini” din Würzburg și 

Cluj-Napoca 

GÁSPÁRIK ATTILA: A színház a titkosszolgálat fókuszában 1918 után - Teatrul în vizorul 

serviciilor secrete după 1918. 

Conferinţa a avut loc în data de 15 decembrie 2018, la Hotel Continental din Târgu Mureş.  

În același timp cu organizarea conferinţei, am iniţiat demersurile pentru organizarea 

Clubului Directorilor, în data de 15 decembrie 2018. Scopul acestei întâlniri a fost acela, de a 

aduce la Târgu-Mureș directorii de teatre (fie ele naţionale sau nu), pentru a discuta despre 

menirea instituţiilor de teatru din România şi să identifice noi posibilităţi de colaborare în viitor. 

Pentru acest eveniment am trimis invitaţii pentru directorii a 21 de teatre. La întâlnirea din Clubul 
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Directorilor au putut fi prezenţi următorii conducători de instituție: Florin Toma, Radu Horghidan 

(Teatrul Fani Tardini Galați), Costea Bogdan (Teatrul Ioan Slavici Arad), Ioana Silvia Bogăţean 

(Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia), Ovidiu Caiţa (Teatrul de Nord Satu Mare) şi Balint Victoria 

(Teatrul Regina Maria Oradea). 

În cadrul acestei întâlniri, cei prezenţi au stabilit bazele pentru colaborări noi în viitor. Ca 

urmare a acestei întâlniri, în luna aprilie a anului 2019, va avea loc un schimb de spectacole între 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi Teatrul Regina Maria din Oradea. De asemenea, trupa de 

improvizație a Teatrului de Nord Satu Mare va participa tot în luna aprilie la Aniversarea a 10 ani 

de existență a spectacolului CAMPIONATUL DE IMPROVIZAȚIE al Companiei Liviu Rebreanu. 

Totodată, s-a discutat realizarea unei co-producții între Compania Liviu Rebreanu a Teatrului 

Național Târgu-Mureș și Teatrul Ioan Slavici Arad, o co-producție ce ar urma să aibă premiera în 

cadrul Festivalului de Teatru Nou Arad, ediția 2021. 

Efectele proiectului: 

 Două piese montate pe scena teatrului care se joacă în continuare cu mare succes 

 Un site pentru arhivare  

 Achiziţionarea tehnicii de arhivare  

 O carte, care va fi publicată în anul 2019 cu lucrările prezentate la conferinţă 

 Noi colaborări cu alte teatre din România  
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ANEXA 2 

 

CONFERINȚE DE PRESĂ ÎN ANUL 2018 

- 28 februarie 2018, Conferință de presă în legătură cu Microstagiunea Companiei 

Tompa Miklós denumită SHOWKEYS. 

- 28 martie 2018, Conferință de presă: Premiera spectacolului IVANOV de A.P. Cehov 

în regia lui Claudiu Goga. 

- 28 august 2018, Conferință de presă cu privire la DESCHIDEREA STAGIUNII 2018-

2019. 

- 31 august 2018 - Conferință de presă în legătură cu participarea Teatrului Național 

Târgu-Mureș la Vâltoarea Târgumureșeană și prezența Teatrului de Operetă – Budapesta 

la eveniment. 

- 12 octombrie, Conferință de presă: Premiera spectacolului NAVIGATORUL de Conor 

McPherson, în regia lui Cristi Juncu. 

 

APARIȚII MEDIA ÎN ANUL 2018 

Apariții media Compania Liviu Rebreanu  

Nr. total apariţii: 343 

Număr total apariții în presă: 129 

Articole generale (relatări, interviuri, știri): 24 

1. http://romanialacentenar.ro/hu/centenarul-sarbatorit-la-teatrul-national-targu-mures/  

2. http://www.cuvantul-liber.ro/news/103215/61/RODICA-BAGHIU-o-artista-deosebita-

a-Teatrului-National-din-Targu-Mures 

3. https://www.tirnaveni.ro/compania-liviu-rebreanu-a-teatrului-national-targu-mures-

anunta-deschiderea-stagiunii-2017-2018/  

4. https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/117010-despre-comedia-de-azi-cu-actorul-

targumuresan-nicu-mihoc 

5. https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/abonamente-si-bilete-la-compania-liviu-

rebreanu-stagiunea-2018-2019/ 

6. https://adevarul.ro/cultura/teatru/programul-spectacolelor-selectionate-festivalul-

national-teatru-2018-1_5b9d0457df52022f757a86fe/index.html 

https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/117010-despre-comedia-de-azi-cu-actorul-targumuresan-nicu-mihoc
https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/117010-despre-comedia-de-azi-cu-actorul-targumuresan-nicu-mihoc
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/abonamente-si-bilete-la-compania-liviu-rebreanu-stagiunea-2018-2019/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/abonamente-si-bilete-la-compania-liviu-rebreanu-stagiunea-2018-2019/
https://adevarul.ro/cultura/teatru/programul-spectacolelor-selectionate-festivalul-national-teatru-2018-1_5b9d0457df52022f757a86fe/index.html
https://adevarul.ro/cultura/teatru/programul-spectacolelor-selectionate-festivalul-national-teatru-2018-1_5b9d0457df52022f757a86fe/index.html
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7. https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/01/interviu-actorul-richard-balint-cel-mai-mare-

premiu-pentru-mine-sunt-aplauzele-de-la-sfarsitul-spectacolelor/ 

8. https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/29/gasparik-attila-directorul-executiv-al-teatrului-

national-targu-mures-cea-mai-mare-bucurie-e-ca-am-putut-dubla-tripla-publicul-din-

targu-mures/ 

9. https://www.zi-de-zi.ro/2018/07/03/teatrul-national-targu-mures-prezent-si-in-2018-

la-festivalul-national-de-teatru/ 

10. https://www.zi-de-zi.ro/2018/03/28/premiera-ivanov-de-p-cehov-la-sala-mare/ 

11. https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/27/theo-marton-actor-al-companiei-liviu-rebreanu-

scena-ii-cere-actorului-sa-fie-acolo-acolo-cu-toata-fiinta-atat/ 

12. https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/20/zilele-jocurilor-boardgamers-convention-pentru-

toate-varstele-la-targu-mures/ 

13. https://www.icr.ro/roma/reuniunea-teatrelor-nationale-editia-a-iv-a-la-chisinau 

14. https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/hotel-miramare-spectacol-invitat-la-teatrul-

national-targu-mures/ 

15. https://www.punctul.ro/teatrul-la-centenar/ 

16. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/12/21/retrospectiva-2018-aproape-100-de-

premiere-prezentate-pe-scenele-bucurestene--231926 

17. https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/02/interviu-actorii-elena-purea-si-csaba-ciugulitu-la-

10-pentru-film-e-foarte-provocator-sa-lucrezi-cu-cei-mai-buni/ 

18. https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/06/lansarea-albumului-gigi-caciuleanuomuldans-la-

teatrul-national/ 

19. http://www.cuvantul-liber.ro/news/107503/61/Sa-iMPaR-IM-BUCURIA-

SaRBaTORILOR-I-iN-ANUL-2018 

20. https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/22/rodica-baghiu-marele-spectacol-inca-n-inceput-

la-sala-mica/ 

21. https://www.zi-de-zi.ro/2018/03/06/doliu-la-teatrul-national-targu-mures/ 

22. https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/17/interviu-actorul-stefan-mura-deocamdata-vreau-

sa-ma-joc-sa-joc-cinstit-sincer/ 

https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/01/interviu-actorul-richard-balint-cel-mai-mare-premiu-pentru-mine-sunt-aplauzele-de-la-sfarsitul-spectacolelor/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/01/interviu-actorul-richard-balint-cel-mai-mare-premiu-pentru-mine-sunt-aplauzele-de-la-sfarsitul-spectacolelor/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/29/gasparik-attila-directorul-executiv-al-teatrului-national-targu-mures-cea-mai-mare-bucurie-e-ca-am-putut-dubla-tripla-publicul-din-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/29/gasparik-attila-directorul-executiv-al-teatrului-national-targu-mures-cea-mai-mare-bucurie-e-ca-am-putut-dubla-tripla-publicul-din-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/29/gasparik-attila-directorul-executiv-al-teatrului-national-targu-mures-cea-mai-mare-bucurie-e-ca-am-putut-dubla-tripla-publicul-din-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/07/03/teatrul-national-targu-mures-prezent-si-in-2018-la-festivalul-national-de-teatru/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/07/03/teatrul-national-targu-mures-prezent-si-in-2018-la-festivalul-national-de-teatru/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/03/28/premiera-ivanov-de-p-cehov-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/27/theo-marton-actor-al-companiei-liviu-rebreanu-scena-ii-cere-actorului-sa-fie-acolo-acolo-cu-toata-fiinta-atat/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/08/27/theo-marton-actor-al-companiei-liviu-rebreanu-scena-ii-cere-actorului-sa-fie-acolo-acolo-cu-toata-fiinta-atat/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/20/zilele-jocurilor-boardgamers-convention-pentru-toate-varstele-la-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/20/zilele-jocurilor-boardgamers-convention-pentru-toate-varstele-la-targu-mures/
https://www.icr.ro/roma/reuniunea-teatrelor-nationale-editia-a-iv-a-la-chisinau
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/hotel-miramare-spectacol-invitat-la-teatrul-national-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/17/hotel-miramare-spectacol-invitat-la-teatrul-national-targu-mures/
https://www.punctul.ro/teatrul-la-centenar/
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/12/21/retrospectiva-2018-aproape-100-de-premiere-prezentate-pe-scenele-bucurestene--231926
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/12/21/retrospectiva-2018-aproape-100-de-premiere-prezentate-pe-scenele-bucurestene--231926
https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/02/interviu-actorii-elena-purea-si-csaba-ciugulitu-la-10-pentru-film-e-foarte-provocator-sa-lucrezi-cu-cei-mai-buni/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/02/interviu-actorii-elena-purea-si-csaba-ciugulitu-la-10-pentru-film-e-foarte-provocator-sa-lucrezi-cu-cei-mai-buni/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/06/lansarea-albumului-gigi-caciuleanuomuldans-la-teatrul-national/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/06/lansarea-albumului-gigi-caciuleanuomuldans-la-teatrul-national/
http://www.cuvantul-liber.ro/news/107503/61/Sa-iMPaR-IM-BUCURIA-SaRBaTORILOR-I-iN-ANUL-2018
http://www.cuvantul-liber.ro/news/107503/61/Sa-iMPaR-IM-BUCURIA-SaRBaTORILOR-I-iN-ANUL-2018
https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/22/rodica-baghiu-marele-spectacol-inca-n-inceput-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/22/rodica-baghiu-marele-spectacol-inca-n-inceput-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/03/06/doliu-la-teatrul-national-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/17/interviu-actorul-stefan-mura-deocamdata-vreau-sa-ma-joc-sa-joc-cinstit-sincer/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/17/interviu-actorul-stefan-mura-deocamdata-vreau-sa-ma-joc-sa-joc-cinstit-sincer/
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23. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/multikultur%C3%A1lis-

sz%C3%ADnh%C3%A1z-az-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s-mint%C3%A1ja 

24. https://yorick.ro/2018-in-trei-spectacole-de-la-teatrul-national-targu-mures-

compania-liviu-rebreanu/ 

 

CLOACA: 2 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/18/spectacolul-cloaca-revine-la-sala-mica/  

2. https://www.punctul.ro/cloaca-la-sala-mica-3/  

PORTUGHEZUL: 3 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/10/30/portughezul-revine-la-sala-mica-4/  

2. https://www.punctul.ro/portughezul-la-sala-mica-3/  

3. http://www.amosnews.ro/reprezentatia-spectacolului-portughezul-de-zoltan-

egressy-2018-12-14  

ȘCOALA NEVESTELOR: 2 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/05/scoala-nevestelor-reprezentatia-cu-numarul-40/  

2. https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/05/scoala-nevestelor-pentru-intreaga-familie-la-sala-

mare/ 

DINTE PENTRU DINTE: 3 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/18/dinte-pentru-dinte-o-noua-reprezentatie-la-sala-

mare/ 

2. https://www.punctul.ro/dinte-pentru-dinte-la-sala-mare-5/  

3. http://www.msnews.ro/teatru-nationalul-din-tirgu-mures-invitat-la-gala-nationala-a-

comediei/  

STEAUA FĂRĂ NUME: 3 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/14/steaua-fara-nume-revine-la-sala-mare-2/  

2. https://www.punctul.ro/steaua-fara-nume-reprezentatia-cu-numarul-20/  

3. https://www.zilesinopti.ro/evenimente/28223/steaua-fara-nume-de-mihail-sebastian  

DOUBLE BIND: 4 

1. https://www.punctul.ro/double-bind-la-sala-mica-3/  

https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/18/spectacolul-cloaca-revine-la-sala-mica/
https://www.punctul.ro/cloaca-la-sala-mica-3/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/10/30/portughezul-revine-la-sala-mica-4/
https://www.punctul.ro/portughezul-la-sala-mica-3/
http://www.amosnews.ro/reprezentatia-spectacolului-portughezul-de-zoltan-egressy-2018-12-14
http://www.amosnews.ro/reprezentatia-spectacolului-portughezul-de-zoltan-egressy-2018-12-14
https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/05/scoala-nevestelor-reprezentatia-cu-numarul-40/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/05/scoala-nevestelor-pentru-intreaga-familie-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/05/scoala-nevestelor-pentru-intreaga-familie-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/18/dinte-pentru-dinte-o-noua-reprezentatie-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/09/18/dinte-pentru-dinte-o-noua-reprezentatie-la-sala-mare/
https://www.punctul.ro/dinte-pentru-dinte-la-sala-mare-5/
http://www.msnews.ro/teatru-nationalul-din-tirgu-mures-invitat-la-gala-nationala-a-comediei/
http://www.msnews.ro/teatru-nationalul-din-tirgu-mures-invitat-la-gala-nationala-a-comediei/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/14/steaua-fara-nume-revine-la-sala-mare-2/
https://www.punctul.ro/steaua-fara-nume-reprezentatia-cu-numarul-20/
https://www.zilesinopti.ro/evenimente/28223/steaua-fara-nume-de-mihail-sebastian
https://www.punctul.ro/double-bind-la-sala-mica-3/
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2. https://www.zi-de-zi.ro/2018/04/03/double-bind-un-spectacol-actual-si-provocator-la-

sala-mica/  

3. https://www.mediaklikk.hu/musor/ecranulnostru/ 

4. https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/08/20/roman-nemzetisegi-musor-34-het/n 

TREI SURORI: 1 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/04/04/trei-surori-de-a-p-cehov-la-sala-mica/  

O SCRISOARE PIERDUTĂ. PREA MULTĂ VORBĂRIE:  7 

2. https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/13/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-sau-un-

alt-fel-de-caragiale-la-sala-mare/  

3. https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/08/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-se-

joaca-la-reghin/  

4. https://www.punctul.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-la-sala-mare-4/  

5. https://www.punctul.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-la-reghin/  

6. https://www.amosnews.ro/prima-reprezentatie-din-2018-cu-spectacolul-o-scrisoare-

pierduta-prea-multa-vorbarie-2017-12-27  

7. http://informatiahr.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie/  

8. https://reghincity.ro/ro/events/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-

ea7hxsaac6lg0w  

SOȚ DE VÂNZARE: 4 

1. https://www.punctul.ro/sot-de-vanzare-la-sala-mica-3/  

2. https://www.punctul.ro/sot-de-vanzare-reprezentatie-reprogramata/  

3. https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/08/sot-de-vanzare-ultima-reprezentatie-stagionala/  

4. https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/09/spectacolul-sot-de-vanzare-ajunge-la-blaj/  

BULGAKOV 17: 1 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/12/bulgakov-17-dupa-maestrul-si-margareta-ultima-

reprezentatie-stagionala/  

DOMNUL URMUZ SCRIE PAGINI BIZARE: 9 

2. https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/27/premiera-eveniment-domnul-urmuz-scrie-pagini-

bizare/ 

https://www.zi-de-zi.ro/2018/04/03/double-bind-un-spectacol-actual-si-provocator-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/04/03/double-bind-un-spectacol-actual-si-provocator-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/04/04/trei-surori-de-a-p-cehov-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/13/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-sau-un-alt-fel-de-caragiale-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/13/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-sau-un-alt-fel-de-caragiale-la-sala-mare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/08/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-se-joaca-la-reghin/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/08/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-se-joaca-la-reghin/
https://www.punctul.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-la-sala-mare-4/
https://www.punctul.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-la-reghin/
https://www.amosnews.ro/prima-reprezentatie-din-2018-cu-spectacolul-o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-2017-12-27
https://www.amosnews.ro/prima-reprezentatie-din-2018-cu-spectacolul-o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-2017-12-27
http://informatiahr.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie/
https://reghincity.ro/ro/events/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-ea7hxsaac6lg0w
https://reghincity.ro/ro/events/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-ea7hxsaac6lg0w
https://www.punctul.ro/sot-de-vanzare-la-sala-mica-3/
https://www.punctul.ro/sot-de-vanzare-reprezentatie-reprogramata/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/08/sot-de-vanzare-ultima-reprezentatie-stagionala/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/09/spectacolul-sot-de-vanzare-ajunge-la-blaj/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/12/bulgakov-17-dupa-maestrul-si-margareta-ultima-reprezentatie-stagionala/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/06/12/bulgakov-17-dupa-maestrul-si-margareta-ultima-reprezentatie-stagionala/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/27/premiera-eveniment-domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/27/premiera-eveniment-domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare/
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3. https://www.zi-de-zi.ro/2018/10/15/domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare-din-nou-la-

sala-mica/  

4. https://www.punctul.ro/domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare-la-sala-mica-3/ 

5. https://adevarul.ro/cultura/teatru/contrapunctul-

1_5a8a62dcdf52022f75b69266/index.html 

6. https://agenda.liternet.ro/articol/21353/Andrei-Vornicu/Domnul-Pinte-face-

spectacole-indraznete-Domnul-Urmuz-scrie-pagini-bizare.html 

7. https://www.zi-de-zi.ro/2018/01/27/premiera-eveniment-domnul-urmuz-scrie-pagini-

bizare/  

8. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/urmuz-%C3%BAr-bizarr-oldalakat-%C3%ADr 

9. http://www.jatekter.ro/?p=25012 

TATĂL MEU, PREOTUL:  8 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/11/29/spectacolul-tatal-meu-preotul-participa-la-

festivalul-teatrelor-nationale-cluj-napoca-2018/ 

2. https://www.zi-de-zi.ro/2018/05/09/spectacolul-tatal-meu-preotul-participa-la-fitn-

arad-2018-2/ 

3. https://www.zi-de-zi.ro/2018/12/03/faceti-cunonstinta-cu-tatal-meu-preotul-la-sala-

mica/ 

4. https://www.zi-de-zi.ro/2018/03/21/tatal-meu-preotul-un-spectacol-actual-la-sala-

mica/ 

5. https://adevarul.ro/cultura/teatru/untranfer-nu-tocmai-favorabil-

1_5b03a5badf52022f75455f7a/index.html 

6. https://www.punctul.ro/spectacolul-tatal-meu-preotul-participa-la-fitn-arad-2018/  

7. https://bookhub.ro/tatal-meu-preotul-fitn6/ 

8. https://agenda.liternet.ro/articol/22445/Andrei-Vornicu/Familia-traditionala-isi-

schimba-traditiile-Tatal-meu-preotul.html 

CAPU’ DE BIZON: 9 

1. https://www.zi-de-zi.ro/2018/02/23/cronica-capu-de-bizon-un-spectacol-cu-cap-cu-

suflet-si-cu-umor/ 

https://www.zi-de-zi.ro/2018/10/15/domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare-din-nou-la-sala-mica/
https://www.zi-de-zi.ro/2018/10/15/domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare-din-nou-la-sala-mica/
https://www.punctul.ro/domnul-urmuz-scrie-pagini-bizare-la-sala-mica-3/
https://adevarul.ro/cultura/teatru/contrapunctul-1_5a8a62dcdf52022f75b69266/index.html
https://adevarul.ro/cultura/teatru/contrapunctul-1_5a8a62dcdf52022f75b69266/index.html
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