„Managementul înseamnă, în ultimă analiză, înlocuirea muşchilor şi a forţei cu puterea gândului, a
obiceiurilor şi superstiţiilor cu cunoştinţele şi a agresivităţii cu cooperarea. Înseamnă că
răspunderea înlocuieşte obedienţa faţă de ranguri şi că autoritatea performanţei ia locul autorităţii
funcţiei.“

Peter Ferdinand Drucker
(1909-2005)
(consultant de management, pedagog)

1

Conținut
PREAMBUL............................................................................................................................................4
A)

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea .............................5
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi; ....................................................................................................................................5
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări);...................................................................................................................................6
3.

Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; .........................9

Deplasări și participări la festivaluri: ..................................................................................................14
4.

Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari .............................................16

5.

Grupurile-țintă ale activităților instituției ...........................................................................17

6.

Profilul beneficiarului actual................................................................................................20

B)

Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia .................20
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii; ..................................................................................................21
2.

Orientarea activității profesionale către beneficiari ...........................................................22

3.

Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse ...........................................................25

C)
Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
pentru mai bună funcţionare, după caz: ........................................................................................25
1.

Măsuri de reglementare internă în perioada raportată;.....................................................25

2.

Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; ....................................................25

3.

Sinteza activității organismelor colegiale de conducere; ....................................................26

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (cursuri, evaluare, promovare,
perfecționare etc.); .....................................................................................................................26
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri, refuncționalizări
ale spațiilor ..................................................................................................................................27
6. Măsuri luate în urma controlalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor
organisme de control în perioada raportată: .............................................................................30
D)
1.

Evoluția situației economico-financiare a instituției: ..........................................................30
Analiza datelor financiare ....................................................................................................31

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel: ........................................................................32
E)
Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
proiectul de management: .............................................................................................................33
1.

Viziune; ................................................................................................................................33
2

2.

Misiune; ...............................................................................................................................34

3.

Obiective (generale şi specifice); .........................................................................................34

4.

Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; ........................................39

5.

Strategie şi plan de marketing; ............................................................................................42

6.

Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; .........................................44

Programe din programul minimal pentru anul 2019: ....................................................................44
Programe și proiecte din afara programului minimal: ...................................................................46
Proiecte proprii realizate în cadrul programului la sediul instituției:.............................................48
Spectacole invitate și parteneriate : ...............................................................................................51
Programe și proiecte educative (dintre cele de mai sus): ..............................................................52
Programe și proiecte artistice din sfera artelor conexe: expoziții, vernisaje, lansări de carte,
concerte, discuții cu publicul etc. (dintre cele de mai sus): ...........................................................53
7.

Proiecte din cadrul programelor; ........................................................................................53

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management. ..............................................................................................................................54
Expoziții virtuale In memoriam, legate de zile de naștere .............................................................55
Expozii virtuale In memoriam, legate de dispariția unor mari actori .............................................55
Lansări de carte...............................................................................................................................55
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. ......................................................................................................................55
1.

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare; ...................56

2.

Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management; .......................56

3.

Analiza programului minimal realizat în anul 2019 .............................................................56

ANEXA 1 ......................................................................................................................................59
ANEXA 2. .....................................................................................................................................78
ANEXA 3. .....................................................................................................................................79

3

În anul 2019, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut un număr total de 50.276 de spectatori
(la sediu și în deplasări), aproximativ 65.000 de beneficiari, 75 titluri de spectacole și 333 de
spectacole.

PREAMBUL
Anul 2019 a fost caracterizat printr-o muncă enormă din partea colectivului Teatrului
Naţional Târgu-Mureş, însă viteza instituţiei a încetinit în comparaţie cu anii precedenţi. Motivul
principal a fost unul economic: bugetul sosit foarte târziu, la finalul lunii aprilie, nu ne-a favorizat în
îndeplinirea planurilor creionate în 2018. În activitatea noastră, oamenii de valoare, artiştii de talia
unui Teatru Naţional sunt contactaţi cu ani înainte de realizarea proiectului propriu-zis. Datorită
lipsei fondurilor a trebuit să renunţăm la multe dintre proiectele noastre. Totodată, majorarea
salariilor artiştilor a fost un eveniment pozitiv mult aşteptat, dar puteau fi găsite metode mai
eficiente decât recalcularea bugetului. Astfel, majoritatea fondurilor de producţie au fost cheltuite
pe fondul de salarii, ceea ce înseamnă că 6 milioane lei stabiliţi prin contract managerial de
producţie au scăzut la 3 milioane de lei. Această lipsă de bani a dus la scăderea publicului. Cei mai
afectaţi de această scădere a publicului au fost artiştii de la Compania Tompa Miklós. Pe linia
maghiară, în oraş există o concurenţă puternică generată de trupe private de teatru bazate pe
spectacole de divertisment. Totodată, faptul că nivelul producţiilor nu a scăzut o dovedeşte
prezenţele noastre la diferite festivaluri (aproximativ 30 de participări), spectacole susţinute în ţări
precum Republica Moldova, Serbia şi Ungaria.
Considerăm că pe plan profesional am avut un an încununat cu succese mulţumită echipei
închegate, a artiştilor şi a celor care deservesc scena. Încrederea acordată Teatrului s-a reflectat şi
prin munca mai multor artişti care au prestat activităţi pro bono, de exemplu: Nicu Mihoc, Attila
Keresztes, Aba Sebestyén sau Attila Gáspárik.
Conducerea Teatrului Naţional a purtat un dialog permanent cu Consiliul artistic în vederea
alcătuirii repertoriului şi a activităţii instituţiei, luând în considerare celelalte instituţii bazate pe
activităţi culturale din oraş şi din zone învecinate. Am purtat un dialog cu instituţii precum
Filarmonica de Stat Târgu Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Ansamblul Artistic Mureşul, Teatrul
pentru Copii şi Tineret Ariel şi cu partenerul nostru strategic, Universitatea de Arte din Târgu
Mureş. Considerăm că avem un public ţintă comun şi în activitatea noastră trebuie să ne sprijinim
reciproc şi să evităm conflictele neloiale.
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Cu autorităţile locale precum Primăria Municipiului Tîrgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş
am organizat mai multe parteneriate care s-au concretizat în evenimente şi acţiuni precum:
spectacol organizat cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, Noaptea Muzeelor, Festivalul Internaţional de
Operă Virginia Zeani, Festivalul de Teatru Şcolar (în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Mureş), dar am participat activ şi la evenimente sociale şi sportive care sprijină educaţia ecologică,
precum curăţarea râului Mureş împreună cu angajaţii Radio Târgu Mureş, colectarea cadourilor de
Crăciun pentru orfelinate sau concurs de alergare semi-maraton pentru promovarea vieţii
sănătoase. Considerăm că instituţia noastră, pe lângă principala activitate, de a realiza şi a pune în
vânzare spectacole de teatru de calitate, trebuie să fie un promotor al educaţiei, al ţinutei morale,
al ceea ce numim astăzi europenism.

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

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
Pe baza datelor solicitate și primite de la Institutul Naţional de Statistică reiese că Teatrul
Naţional Târgu-Mureş, ca număr de angajaţi şi ca număr de beneficiari, este cea mai mare și cea
mai importantă instituţie culturală din oraş şi din judeţ, deservind chiar și județele din împrejurimi:
Alba, Bistrița-Năsăud şi Harghita. Această poziţie privilegiată presupune foarte multă
responsabilitate. Ca să onorăm misiunea noastră, am iniţiat aproximativ 400 de evenimente,
spectacole, concerte, zile deschise, participări la programul Şcoala altfel, lansări de carte, întâlniri
cu publicul, vizite la şcoli, evenimente dedicate zilelor speciale (Ziua Culturii Române, Ziua Culturii
Maghiare, Ziua Internaţională a Teatrului etc.). Am pus un accent foarte mare pe colaborarea cu
instituţii de învăţământ variate, de la grădiniţă, până la universităţi. În mod periodic am vizitat şi
am aşteptat vizita reprezentanţilor acestor instituţii, cu care am întreţinut un dialog permanent.
De asemenea, am continuat colaborarea exemplară cu evenimente de importanţă majoră din
Târgu Mureş, precum: Festivalul Internaţional de Scurtmetraje Alter-Native, Festivalul de Chitară
Clasică Harmonia Cordis, Întâlnirea Şcolilor de Teatru Europene, iar în cadrul programului Şcoala
altfel am implicat aproximativ 4.000 de copii şi profesori atât din judeţul Mureş, cât şi din alte
judeţe.
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Instituţia noastră are o imagine pozitivă care se evidenţiază prin prezenţele deosebit de
numeroase din presa şi media locală şi prin activitatea foarte intensă din reţelele de socializare.
Imaginea noastră se află într-un continuu proces de îmbunătăţire, fapt care care generează un plus
de responsabilitate. Singurele critici pe care le-am primit au vizat starea degradată a clădirii şi
diferenţele mari de temperatură dintre iarnă şi vară în sălile de spectacol şi în foaierul Sălii Mari.

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări);

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Posibilitățile oferite prin interculturalitate și

- Instabilitatea creată de subvenție;

deschiderea populației la dialog teatral;
- Pregătirea profesională a personalului tehnic și
administrativ;

- Rigiditatea bugetară;
- Nesiguranța alocării fondului de investiții
(reparații capitale, achiziționarea

- Talentul și competențele actorilor;

obiectelor de inventar cu valoare mare,

- Concepte artistice clare;

studii, proiecte, etc.).

- 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;
- Participarea stabilă a voluntarilor la activitatea
Teatrului Național Târgu-Mureș;
- Echipa de management închegată;
- Colaborarea cu instituții de învățământ;
- Posibilitate de a colabora cu tinerele talente din
cadrul Universitatea de Arta Târgu Mureș.
- Creșterea progresivă a nivelului de mecenatură
și sponsorizări;
- Relație profesională strânsă cu ordonatorul
principal de credite.

- Politica neloială a Primăriei Municipiului
Târgu-Mureș prin organizarea
evenimentelor culturale gratuite;
- Starea 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.);
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- Lipsa aerisirii Sălii Mici
- Lipsa spațiilor de depozitare a decorului.
- Tehnică de scenă, în special tehnica de
lumini teatrale este învechită;
- Uzura utilajelor de executare a decorului
din ateliere.
- Lipsa locurilor de parcare asigurată pentru
public;
- Existența contractelor individuale de
muncă cu termen nederminat în cadrul
artiștilor;
OPORTUNITĂȚI
- 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
- Scăderea populației municipiului TârguMureș
- Scăderea masei de populație cu
deschidere spre artă. Greutatea stabilirii
numărului de beneficiari;
- Tendința pieței teatrale spre divertisment;
- Existența și creșterea volumului
activităților de divertisment organizate de
diferite agenții;
- Taxele incluse în prețul biletelor și
abonamentelor;
- Lipsa interesul mass-mediei centrale față
de evenimentele înalte/elită? Culturale.

Una din marile probleme apărute în Târgu Mureș în ultimii ani o reprezintă migrația
populației din zonele urbane în cele rurale, populație care frecventa și cunoștea teatrul,
acest segment de oameni având situație financiară bună, care asigura o sursă de venit
constantă Teatrului prin achiziţionarea de bilete și abonamente.
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O altă problemă esențială o reprezintă nesiguranța finanțării acordate de ordonatorul
principal de credite.

Valoarea subvenției a crescut cu 1.558.000 lei în raport cu 2018. Din cauza normalizării
cheltuielilor cu personalul, suma acordata realizării de spectacole a scăzut cu 1.108.000 lei.

Din cauzele enumerate mai sus, menținerea la același nivel al beneficiarilor este foarte
greu de realizat, ne ajută foarte mult pregătirea profesională a personalului, talentul
actorilor, conceptul artistic, curiozitatea stârnită prin brand-ul „Teatrul Național TârguMureș” etc. O sursă importantă care ne ajută sa echilibrăm bugetul instituției o reprezintă
ajutorul mecenaților și al sponsorilor.

În afară de problemele semnalate mai sus, trebuie să luăm în calcul în mod obligatoriu lipsa
modernizării clădirii care necesită anumite investiții pentru a se ridica la nivelul normelor
actuale. În ultima vreme au apărut numeroase postări pe rețelele de socializare, precum și
în mass-media care semnalează starea de degradare a anumitor componente ale clădirii:
mocheta Foaierului și a Sălii Mari, cu o vechime de 47 de ani, temperatura în sălile de
spectacol, starea obiectelor sanitare. La data de 09.10.2019 s-a efectuat un control de
către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, în urma căruia printre
măsurile dispuse s-a numărat și organizarea a cel puțin un grup sanitar adaptat și echipat
corespunzător pentru accesul persoanelor cu dizabilități, iar în urma controlului, neregulile
au fost semnalate către ordonatorul principal de credite prin documentul nr.
490/13.12.2019, o notă de fundamentare pentru alocarea fondurilor necesare remedierii
acestei situații.

Vă reamintim că problema Cărții funciare nu s-a rezolvat nici în prezent, în ciuda faptului că
problema există de la începutul anilor ’90, motiv pentru care bunurile aflate în clădire nu
pot fi asigurate.

Considerăm că reabilitarea clădirii și a tehnologiei teatrale este absolut necesară și
urgentă.
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Cu toate acestea, Teatrul Național Târgu-Mureș este cel mai important pilon cultural din
regiune.

Oportunități: reabilitarea clădirii
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.

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
Conform celor propuse în ultimii 8 ani, am continuat și în 2019 să revitalizăm instituția
pornind din interior spre exterior. Imaginea Teatrului Național Târgu-Mureș depinde și astăzi în
cea mai mare parte de ceea ce se întâmplă pe scenă. Deoarece acest loc miraculos este mai dificil
de observat pentru un ochi străin, munca noastră constă totodată şi într-o continuă încercare de a
arăta publicului nostru, prin diferite căi de comunicare, ce se întâmplă în cadrul procesului de
realizare a spectacolelor atât pe scenă, cât și în spatele acesteia. În acest demers, cel mai
important partener ne este presa, care ne ajută ca totul să se întâmple la vedere și ne oferă o mai
bună transparență.
Noi credem că relațiile bune cu partenerii noștri trebuie alimentate în permanenţă, astfel
că anul acesta ne-am propus să accentuăm relația de colaborare cu presa. Un prim pas a fost
realizat prin semnarea unor noi contracte cu partenerii media deja existenți, bazate pe sprijin
reciproc – de tipul barter – metodă prin care am încercat în continuare să economisim bani. În
următoarea etapă am căutat organe noi de presă pentru semnarea unor parteneriate. Presa de
specialitate națională și cea internațională, prin opiniile sale, ne acreditează certitudinea că
suntem în continuare pe o pantă ascendentă care se datorează în primul rând calității actului
artistic, dar și a îmbunătăţirii organizării 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, o imagine conturată prin apariții media și prin centralizarea opiniilor exprimate de
publicul vizitator cu care avem o relație bazată pe întâlniri personale, prin evenimente special
gândite pentru a întări relația personală între Teatru și beneficiar.
În cazul celor mai importante evenimente ale instituției, am organizat în 2019 conferințe de
presă, cu ocazia cărora am invitat reprezentanții organelor media locale la sediul instituției
noastre, amenajând spații special concepute pentru prezentări și interviuri. În plus, le-am oferit
reprezentanților mass-media ocazia să participe direct la evenimentele importante. Colegii de la
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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 massmedia.
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 caritabile şi la
evenimente organizate de alte instituții (Mures Runners, Noaptea Muzeelor etc.).
În vederea îmbunătățirii imaginii Teatrului, am contactat firme private precum Bioeel și
societatea vinicolă Balla Géza, alături de care am inițiat evenimente importante, cu un format
atrăgător pentru presă, în cadrul cărora s-au decernat premiile acordate de către Consiliul Artistic
al Teatrului, în valoare de 1000 euro. Evenimentul a fost un prilej de a ne întâlni cu potențiali
sponsori, de a schimba păreri despre teatru și modalități în care arta și economia se pot întâlni în
scopul colaborării.
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De asemenea, în cadrul Nopții Muzeelor am invitat la Teatru un grup de antreprenori din
cadrul St. George Business Club cărora le-am comunicat dificultățile pe care le întâmpinăm sub
aspect financiar, pentru a găsi o modalitate de sprijin și de întâmpinare a acestor necesități.
În perioada analizată s-a pus accentul și 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 (Serbia, Republica Moldova şi Ungaria).
Partenerii noștri strategici sunt posturile publice de televiziune și radio teritoriale cu
acoperire pe 8 județe. Participăm în mod constant, săptămânal, la emisiunile consacrate de radio
și televiziune. În mod conex evenimentelor existente, sunt difuzate spoturile și trailerele conform
contractelor, iar diverşi actori şi actriţe sunt promovați prin interviuri și prezentări ale activității
acestora, susținând în felul acesta imaginea teatrului nostru și reafirmând prezența în comunitate
a acestuia.
Opinia spectatorilor este în continuare foarte importantă pentru noi. Relația cu beneficiarii
noștri este întreținută personal prin întâlniri cu publicul, zile deschise, lansări de proiecte,
conferințe științifice și prin intermedul rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube). În plus, am realizat 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, reactualizăm constant site-ul instituției
(www.teatrunational.ro respectiv www.nemzetiszinhaz.ro). La ora actuală, suntem pe locul 2,
respectiv locul 4 în topul categoriei de Cinema/Teatru din România conform site-ului
www.trafic.ro.
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
24.776 (de la 22.936 în 2018), numărul vizitatorilor pe zi ajungând în medie la 16.000.
Facebook este mediul în care dorim să împărtășim informațiile actuale legate de
evenimentele care au loc la sediu sau în care Teatrul Național Târgu-Mureș este implicat. De
asemenea, prin intermediul acestui mediu, vizitatorii au contact direct cu echipa Teatrului Național
Târgu-Mureș, numeroase fiind cazurile în care aceștia află informații legate de programul de
spectacole, vânzarea biletelor, abonamentelor etc.
Am utilizat, de asemenea, cele două pagini Instagram ale instituției – una pentru Compania
Liviu Rebreanu și una pentru Compania Tompa Miklós –, unde ne-am bazat mai ales pe distribuirea
unor materiale vizuale, prin intermediul cărora am atras 2.300 de vizitatori suplimentari.
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Voluntarii noștri au la rândul lor câte un cont de Instagram, unde pot să interacționeze, să
împărtășească informaţii cu privire la activitatea de voluntariat, dar și să ajute la promovarea
spectacolelor și a evenimentelor desfășurate în teatru.
Prin intermediul contului de Twitter ne deschidem spre platforme de socializare în trend pe
plan internațional, cu scopul de a căuta noi relații internaționale. 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, de asemenea, prin deschiderea față de beneficiari și prin
încercarea noastră de a crea o relație cât mai personală cu aceştia. Astfel, am organizat și anul
acesta 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 au apropiat publicul de teatru, dar în același
timp l-au ajutat să primească răspunsuri la unele întrebări sau să înțeleagă actul artistic mai în
profunzime.
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Suntem în continuare preocupați și de reînnoirea trupei prin angajarea unor noi actori, şi
de conturarea unei personalități dinamice a celor două companii, prin intermediul colaborării cu
Universitatea de Arte, dar nu numai.
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 și numeroşi 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.
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Deplasări și participări la festivaluri:
Compania Liviu Rebreanu
Spectacol

Data

1

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

11 aprilie 2019

2

Navigatorul de Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

10 mai 2019

3

Navigatorul de Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

4
5
6
7

Navigatorul de Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu
Navigatorul de Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu
D’ale carnavalului de I.L. Caragiale,
regia: Adrian Iclenzan
Navigatorul de Conor McPherson,
regia: Cristi Juncu

Localitatea
Oradea, Teatrul
Regina Maria

340

Arad, Festivalul de
Teatru Nou

194

24 octombrie
2019

Oradea, Festivalul
Internațional de
Teatru
Constanța, Festivalul
Miturile Cetății
Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale
Chișinău, Reuniunea
Teatrelor Naționale
București, Festivalul
Național de Teatru

3 iunie 2019

27 iunie 2019
22 septembrie
2019
23 septembrie
2019

Nr. de
spectatori

545

325
285
254
509

8

Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion
Popa, regia: Nicu Mihoc

12 noiembrie
2019

Toplița, Casa de
Cultură

300

9

Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion
Popa, regia: Nicu Mihoc

27 noiembrie
2019

Reghin, Casa de
Cultură

250

Total

3.002

Compania Tompa Miklós
Spectacol

Data

Localitatea

1

Hedda Gabler

28.01.2019.

2

Kő, papír, olló

01.04.2019.

Teatrul National
Budapesta
Reghin

3

Kő, papír, olló

05.04.2019.

Miercurea
Nirajului

Nr.
spectatori
140

Observaţii

26

50

2
spectacole

14

4

Az ördög próbája
(Castingul Dracului)

08.04.2019.

Szeged, Ungaria

101

5

A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")
A láthatatlan
hóhér… „és már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")
Nézd, ki van itt! (Ia
uite cine s-a întors!)

12.05.2019.

Târgu Secuiesc

250

13.05.2019.

Târgu Secuiesc

245

10.06.2019.

Odorheiu
Secuiesc

105

8

Nézd, ki van itt! (Ia
uite cine s-a întors!)

11.06.2019.

Odorheiu
Secuiesc

104

9

A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")
Karamazovok
(Karamazovii)

06.09.2019.

Reghin

340

19.09.2019.

Chișinău,
Moldova

450

11

Részegek (Beție)

20.09.2019

Chișinău,
Moldova

437

12

A patkányok
(Șobolanii)
A lovakat lelővik,
ugye? (Și caii se
împușcă nu-i așa?)
A láthatatlan
hóhér… „És már
senki sem!” (Călăul
necunoscut. "... Şi
nimeni altcineva!")
Részegek (Beție)

12.10.2019.

Gheorgheni

150

22.09.2019.

FNT, București

246

24.09.2019.

Brașov

345

23.11.2019.

Novi Sad, Serbia

429

6

7

10

13

14

15

15

16
17

Raszkolnyikov
Karamazovok
(Karamazovii)
Total

03.12.2019.
04.12.2019.

Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe

107
103
3.628

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Pentru a ajunge la cât mai multe categorii de beneficiari, am ales să ne angajăm într-un
dialog permanent cu aceștia prin evenimentele noastre și prin intermediul fiecărei căi de
comunicare, fie ea directă sau indirectă. Dinamismul activităților noastre şi caracterul lor orientat
spre înnoire sunt caracteristici care îi conving pe potențialii beneficiari să ni se alăture.
Întâlnirile personale cu publicul sunt foarte importante pentru noi și în același timp sunt
bine primite de către potențialii beneficiari. Relațiile personale cu publicul le dezvoltăm prin
discuții cu aceștia după spectacole, cu ocazia unor evenimente organizate cu prilejul unor zile
speciale, cum ar fi Noaptea Muzeelor, Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare, Ziua Mondială
a Teatrului, Ziua Internațională a Poeziei, ș.a.m.d.
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 la cei care ne urmăresc şi a angajării acestora în distribuirea
postărilor noastre și a mesajelor primite în privat.
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 şi măsurări
sociologice.
Am rămas consecvenţi unui obicei desfăşurat la fiecare început de stagiune şi am regândit
și anul acesta sistemul de abonamente, după ce am studiat nevoile beneficiarilor noștri.
Abonamentele flexibile, pe categorii de public sau de spectacol sunt foarte bine primite de
spectatori, întrucât îi ajută să își organizeze timpul și le oferă mai multe opțiuni de a fi prezenţi la
programele noastre.
În cursul anului 2019, am vizat introducerea școlarilor – dintre care mulți nu au avut încă
ocazia să cunoască Teatrul – în artele spectacolului prin organizarea, în cadrul proiectului didactic
ȘCOALA ALTFEL, unor vizite în culisele Teatrului. Astfel, am intrat în contact direct cu elevii, le-am
aflat preferințele culturale și le-am oferit o experiență de neuitat prin prezentarea locațiilor din
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spatele scenei. Prin implicarea actorilor celor două companii am popularizat astfel activitatea
instituției, iar la aceste vizite ale culiselor au participat peste 600 de elevi din liceele și gimnaziile
municipiului Târgu-Mureș, dar și din alte localități din Județul Mureș și din afara acestuia.
Programul de popularizare a fost coordonat de Departamentul Marketing, dar la desfășurarea
prezentării instituției, așa cum am precizat mai înainte, și-au adus aportul și actorii Companiilor,
intrând în contact direct cu cei mai tineri spectatori.
Vizitarea culiselor a fost foarte populară atât în rândul participanților la evenimentul
Noaptea Muzeelor – atunci când majoritatea localnicilor au pornit la vizitarea muzeelor și
intituțiilor culturale mureșene – găzduind 6 grupuri a câte 50 de persoane, într-o singură zi, cât și
în rândul pensionarilor, cărora le-am organizat vizitări tematice, aducând aminte de vremurile și
actorii de altădată. În acest fel am cunoscut aproximativ 120 de pensionari dornici să vadă Teatrul
și în prezenta formulă.

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
În anul 2019, am identificat mai precis grupurile-țintă ale activităților noastre. Cea mai
rapidă, mai eficientă și mai onestă modalitate de evaluare este verificarea numărului de bilete
vândute la diferite categorii de spectacole, urmare a modului în care am gândit și desfășurat
programul minimal propus în proiectul de management.
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: comedii
(Take, Ianke și Cadâr; Fazanul), sau texte ale literaturii dramatice românești/maghiare sau
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universale (D`ale carnavalului, Întoarcerea în Danemarca, Un dușman al poporului), dar și piese
contemporane de succes (Floor covering. Terminal). Aici, publicul care vine la spectacol este foarte
divers, reunind spectatori de la cei foarte conservatori, până la tineri și copii.
În Sala Mică, având o capacitate de până la 106 locuri, ne-am adresat unui public dinamic şi
am produs în general spectacole de studio, din zona de texte noi, dramaturgie contemporană, cu
un caracter mai aplicat, problematizând și explorând dilemele omului contemporan (Toate mi se
întâmplă numai mie, Detectorul de minciuni, Săraci, Constantin, Șobolanii, Raskolnikov), dar și
spectacole de poezie (Campionatul de poezie românească, Mi-ar plăcea să fiu bogat - în mai multe
ediții).
Teatrul devised este o formă din ce în ce mai populară și folosită de 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, în cele din 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 metodă tocmai pentru a ajunge la un segment de public
tânăr, însă având un ecou și la publicul matur. Astfel, în anul 2019 s-au realizat spectacolele de
tineret @șaptesprezece și Pali și Lea. Aceste spectacole au drept scop pătrunderea în școli şi
aducerea în discuţie a unor tematici calibrate pe realitatea tinerilor și s-au bucurat de un mare
succes la publicul școlar.

Spectacolul @șaptesprezece
Teatrul Național Târgu-Mureș se concentrează și pe lucrul cu tineri, pentru tineri. Pentru
acest proiect, Teatrul Național prin trupa de teatru „MaNóSzok” a creat spectacolul intitulat
„@șaptesprezece” 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 din prima fază a repetițiilor, coordonate de Demeter Márk Cristopher și Bélai Marcel,
tinerii au creat monologuri folosind teatrul devised drept principala lor metodă. Ei au lucrat cu cei
doi coordonatori-regizori pentru a concepe un text dramatic și l-au transpus pe scena Teatrului
Național Târgu-Mureș.
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Spectacolul Pali și Lea
Acest spectacol a fost realizat în special pentru tineri cu vârste cuprinse între 14-18 ani care
sunt în căutarea unui partener sau a unui drum în viaţă, accentul poveştii fiind pus pe
problematica primei iubiri.
În spectacol joacă cinci actori ai Companiei Tompa Miklós, însoțiți de alţi doi actori
consacraţi ai Companiei, care moderează discuţiile care au loc între elevi şi actori după spectacol.
Cadrul favorabil pentru spectacol este cea a unei săli de clasă de liceu, în acest fel fiecare
elev participant având şansa să îşi exprime opiniile în mod egal. Nefavorabilă ar fi situaţia în care
clasele ar trebui comasate, în acest fel dizolvându-se unitatea dintr-un colectiv. Spectacolul a
căpătat notorietate încă de la primele reprezentaţii, a devenit martorul frământărilor a peste 800
de adolescenţi; a râs, a plâns, a glumit împreună cu ei.
În continuare, s-a rulat și proiectul Piatră-Hârtie-Foarfece din stagiunea precedentă, în care
s-a discutat problematica găsirii unei profesii, și a ajuns anul acesta la noi clase, însumând 300 de
elevi.
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6. Profilul beneficiarului actual
Profilul beneficiarului actual este în continuare unul divers. Spectatorii noștri provin
dintr-un spectru larg de medii în care se reunesc oameni afaceri, liber-profesionişti, adolescenți,
profesori, intelectuali şi alţii.
Numărul beneficiarilor noștri este în creștere continuă de la an la an, aflându-ne în
continuă ascensiune şi în ceea ce privește categoriile de beneficiari. Conform Proiectului de
management cultural pentru ocuparea postului de director general al Teatrului Național TârguMureș, depus în anul 2015, scopul nostru principal este de a construi Un teatru 4D bazat pe Dialog,
Deschidere, Dinamism și Didactică. Astfel, prin programele și proiectele noastre ne concentrăm pe
aceste patru funcții ale 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
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1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii;
În anul 2019, având problemele financiare amintite, ne-am concentrat ca aceste lipsuri să
nu transpară către public şi să nu afecteze activitatea şi nivelul artistic al spectacolelor. O imagine
pozitivă se câştigă printr-o prezenţă şi o activitate permanente, la un nivel profesional ridicat. Am
scos mai puţine premiere, dar calitatea spectacolelor a fost păstrată, iar lipsa spectacolelor noi a
fost compensată prin evenimente complementare precum întâlniri cu publicul şi spectacole de
poezie.
Am continuat buna colaborare cu presa de specialitate şi presa locală şi am sprijinit
prezenţa actorilor noştri la diverse emisiuni TV şi radio pentru a câştiga notorietate. Prin aceste
metode am economisit bani şi, totodată, am accentuat vizibilitatea în media. Astfel, am continuat
să fim cea mai puternică imagine culturală locală şi regională, cu o prezenţă semnificativă la nivel
naţional. Am organizat mai puţine conferinţe de presă, dar am pus un accent mai mare pe
informarea ziariştilor şi a mass media, trimiţând materiale de promovare elaborate profesional. Pe
lângă aceste materiale, Departamentul PR-Marketing a realizat la toate spectacolele afiş artistic,
afiş de litere, interviuri, spoturi radio şi materiale video pe care le-a distribuit în media şi pe
reţelele de socializare. Departamentul amintit a încheiat numeroase parteneriate în cadrul cărora
se desfăşoară colaborarea cu reprezentanţii media.
Componenta interculturală a fost consolidată şi în anul 2019, vizând ambele comunităţi din
Târgu Mureş şi creând un model de convieţuire exemplară atât pe plan naţional, cât şi
internaţional. La 30 de ani după regretabilele evenimente conflictuale din martie 1990, Târgu
Mureş a devenit un exemplu pozitiv în viaţa oamenilor din oraş, aspect reflectat şi în presa
internaţională.
Pentru îmbunătăţirea imaginii online a teatrului am început reactualizarea site-ului
instituţiei (www.teatrunational.ro, respectiv www.nemzetiszinhaz.ro). La ora actuală, suntem pe
locul 2, respectiv locul 4 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
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Administrăm în momentul de faţă patru pagini de Facebook în regim 24/7, iar numărul
celor care au dat like pe aceste pagini este în creștere continuă, ajungând la numărul de 24.776 (de
la 22.936 în 2018), numărul vizitatorilor pe zi ajungând în medie la 16.000.

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Baza acțiunilor Teatrului Național Târgu-Mureș este crearea spectacolelor și vânzarea
acestora. Având un public fidel, acțiunile noastre extra-teatrale se orientează spre un potențial
public teatral. Oraşul dispune de o comunitate solidă şi expansivă a unor teatre independente,
care propun un repertoriu diferit de al nostru, iar evenimentele noastre vizează apartenenţii
acestei comunităţi.
În cadrul acestor evenimente – Ziua Internațională a Voluntariatului, Noaptea Muzeelor,
Ziua Culturii Române, Ziua Culturii Maghiare, Zilele orașului, Vâltoarea mureșeană, Festivalul
AWAKE, Ziua Mondială a Teatrului, Mureș Half-Marathon, Colectarea pachetelor pentru copiii
bolnavi cu cancer „Împachetează un zâmbet” (program social realizat în parteneriat cu Asociația
Împreună pentru Copiii cu Cancer), 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 interesat de activitățile teatrale,
am arătat că oamenii din teatru sunt printre ei și participă la evenimente sociale care nu au
neapărat legătură cu actul teatral.
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3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Direcțiile acțiunilor Teatrului nostru nu s-au schimbat după implementarea lor și sunt
următoarele: local, regional, național şi 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 reflectat și în prezența la festivaluri, prin care a crescut notorietatea activităţii
noastre și, ca efect pozitiv, a crescut și interesul evenimentelor internaționale.
În continuare, teatrul nostru se consideră a fi un centru cultural care, pe termen lung,
produce spectacole punând accentul pe creațiile dramaturgiei noi, lansări de carte, concerte,
expoziții etc.
Continuăm să atragem pentru aceste evenimente fonduri suplimentare bugetului alocat,
din surse precum: proiecte, sponsorizări, prin creativitate artistică și muncă, pentru a converti
resursele financiare în produse culturale.

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare
şi/sau de reorganizare, pentru mai bună funcţionare, după caz:
1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată;
În vederea optimizării activității, în decursul anului 2019 au fost elaborate și adoptate
metodologii de lucru și comisii specializate organizate la nivel de instituție prin decizia
managerului, respectiv actualizate numeroase decizii privind activitatea Teatrul Naţional Târgu
Mureş.
În anul 2019 Teatrul Naţional Tîrgu Mureş a funcționat cu un număr de 184 posturi, dintre
care 19 funcţii de conducere şi 165 funcţii de execuţie, şi o structură organizatorică formată din 2
direcţii generale, 5 direcţii, 5 servicii, 6 formaţii muncitori şi 13 compartimente, fiind singurul din
țară și din Europa care funcționează cu două secții sub aceeași administrație.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
În anul 2019 nu au fost înainte autorității propuneri de reglementare internă, Teatrul
Național Târgu-Mureș funcționând în virtutea reglementărilor din Regulamentul de Organizare și
Funcționare aprobat prin Ordinul nr. 2412/16.06.2017.
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3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere;
Managerul este sprijinit în procesul de luare a deciziilor de Consiliul Administrativ, care are
un rol deliberativ.
Conform dispozițiilor legale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, managerul
conduce Consiliul Administrativ. Pe parcursul anului 2019 Consiliul Administrativ s-a întrunit în 6
şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei, pentru care au fost
întocmite procese verbale.

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (cursuri, evaluare,
promovare, perfecționare etc.);
În decursul anului 2019, un număr de 28 persoane au participat la cursuri de pregătire
profesională din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş.
 martie 2019, Kanyaró Zsuzsáno Ágnes – curs cu privire la Regulamentul UE
2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.
 aprilie 2019, Ardelean Costin – curs pregătire profesională Fochist
 iulie 2019, Labancz Gabriela – curs de pregătire profesională Inspector Resurse
Umane
 noiembrie-decembrie 2019 curs de pregătire profesională în baza Ordinului nr.
75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență
 Forika Dénes, Orbán Csaba, Nám Vilmos, Havdtői Imre, Ardelean Costin,
Haidău Mircea, Rusu Ioan, Barnea Laurențiu, Nagy Levente, Szávics
Zalán, Szotyori Levente, Nagy Peter, Török Attila, Oláh Vince, Sárosi
Ferencz, Májai Loránd, Magyari Aurelian, Deák János Lehel, Takás Zoltan,
Kilyén Zoltán, Ádám István, Rigmányi Lehel, Kaszoni Attila, Băgăian Florin
Nicolae.
Cu privire la fluctuația de personal în cursul anului 2019:
 Au încetat raporturile de muncă la 4 persoane conform art.56, alin.1, lit.c,din Codul
Muncii, având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă standard și a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare, dintre care trei persoane au rămas în
cadrul instituției cumul cu pensia;
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 7 actori, 2 secretari artistici şi 1 referent de specialitate au fost trecuți în gradație
superioară îndeplinind condițiile de vechime;
 din totalul de 184 posturi (contracte individuale de muncă), 117 sunt încheiate în
baza O.21/2007, art.13, alin.3 perioadă determinată.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri,
refuncționalizări ale spațiilor
Una dintre principalele preocupări privind situația patrimoniului a fost aceea de clarifica din
punct de vedere juridic statutul cadastral al clădirii imobilului în care Teatrul Național TârguMureș își desfășoară activitatea. În acest sens, am depus la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară MUREȘ documentația pentru reevidențierea în CF a construcţiei C1 ca și condominiu
format din U1 si U2 și clarificarea titularului și a dreptului de proprietate și cel al dreptului de
administrare a imobilului.
Tot în anul 2019, ca urmare a controlului efectuat în data de 09.10.2019, de către Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, în urma căruia printre măsurile dispuse s-a
numărat și organizarea a cel puțin un grup sanitar adaptat și echipat corespunzător pentru
accesul persoanelor cu dizabilități, am înaintat către Ministerul Culturii o notă de fundamentare
pentru alocarea fondurilor necesare remedierii acestei situații. Remedierea situaţiei privind
accesul persoanelor cu disabilități la toaleta specială ar comporta beneficii colaterale, întrucât
Teatrul Naţional Târgu-Mureş, prin misiunea sa intrinsecă, de a deservi toate categoriile de public,
se va putea adresa şi persoanelor cu dizabilităţi în cele mai optime condiţii, atât din punct de
vedere al siguranţei şi integritatăţii fizice, cât şi al igienei. Printre documentele trimise către
Ministerul Culturii în această speță au fost trimise: procesul verbal de control, întocmit de Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, referat de necesitate aprobat de ordonatorul
terțiar de credite, studiu de piață/ oferte on-line din SICAP. (Anexa 2.)
O problemă mai veche, dar care a fost în atenția noastră și în anul 2019 a constituit-o lipsa
spațiilor de depozitare a decorurilor și a recuzitei. Teatrul Naţional Târgu-Mureş are în
administrare din anul 1976, proprietar fiind Statul Român, o clădire cu două etaje construcţie din
cărămidă cu grinzi de lemn care prezintă o stare avansată de degradare, utilitatea acestei clădiri în
momentul de faţă fiind nulă. Clădirea respectivă a fost dată în folosinţă in anul 1963, destinaţia ei
fiind pentru birouri, clădire care nu a beneficiat de fonduri de intreţinere. Conform experţilor
constructori invitaţi la evaluarea fizică a clădirii, iminenta prăbuşire a acoperişului şi a unor părţi
din podeaua etajului cu stuctură de susţinere din lemn putrezit este foarte mare, fiind un pericol

27

real. Renovarea acestei clădiri ar genera costuri exagerate, iar destinaţia ei actuală nu ar fi
justificată. În acest sens, prin adresa nr. înreg. 490/13.12.2019, către Ministerul Culturii, am
solicitat aprobarea unor cheltuieli de capital necesare demolării clădirii pentru ca, în viitorul
apropiat, să putem demara procedurile necesare amenajării unui nou spațiu destinat depozitării
de decoruri și recuzită.
Tot în ceea ce privește măsurile luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, în anul
2019 au fost efectuate reparații curente la centrala termică. În acest sector a fost efectuată VTU
(verificarea tehnică în utilizare) la supapele de siguranță a cazanelor și a recipienților sub presiune,
revizia cazanului de apă caldă.
Totodată, au fost efectuate reviziile cortinelor de incendiu (VTN - CNCIR – prescripție
tehnică R2 -18 -2003), reviziile ascensorului de marfă (VTN - CNCIR – prescripție tehnică R2 -2010)
și a celui de persoane (VTN –CNCIR prescripție tehnică R2 -2010), reviziile elementelor PSI
(stingătoare, hidranți, etc).
La nivelul echipamentelor de sceno-tehnică au fost efectuate lucrări de schimbare a
firidelor, a fost realizată curățirea aparaturii de sonorizare și lumină cu ajutorul voluntarilor
practicieni de la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii la nivelul scenei am înaintat Ministerului Culturii o
notă de fundamentare referitoare la achiziția unor noi console de lumini, absolut necesare
pentru buna desfășurare a spectacolelor. (Anexa 3.)
În cadrul Teatrului își desfășoară activitatea două Companii (română și maghiară), volumul
de muncă și implicit de folosire, uzură a aparaturii tehnice fiind unul extrem de ridicat. În fiecare
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lună, la cele două scene (Sala Mare și Sala Mică) au loc aproximativ 30 de spectacole, plus
numeroasele deplasări în afara orașului. În acest moment, în cadrul Teatrului Național există 3
console de lumini dintre care cea mai veche fiind din anul 2003, iar celelalte două sunt din anul
2005, respectiv 2012. Nivelul de uzură și de folosire este extrem de ridicat, existând riscul ca în
orice moment acestea să se strice, mai mult, consolele existente fiind trimise de nenumărate ori în
service pentru reparații, nici o componentă (piesă de schimb) nemaifiind în fabricație.
De asemenea, există riscul ca programul de spectacole al Teatrului Național Târgu-Mureș să fie
compromis prin defectarea consolelor. Singurul service autorizat din România pentru tipul de
console existent în inventarul Teatrului Național nu mai poate efectua schimbul de componente și
mentenanța aferentă, aparatele fiind trimise la firma producătoare din Israel, ceea ce înseamnă
lipsa consolelor pentru o perioadă îndelungată.
Achiziționarea unor console de lumini ar rezolva problema Teatrului Național Târgu-Mureș în
ceea ce privește activitatea de lightdesign. Calitatea acestor noi console ar ajuta la ridicarea
nivelului artistic al spectacolelor Teatrului Național Târgu-Mureș, de asemenea, ar reduce timpii de
programare și realizare a lightdesig-ului spectacolelor. De asemenea, existența unor astfel de
console ar facilita accesul spectacolelor invitate la scenotehnica noastră, principalul argument în
acest sens fiind compatibilitatea programelor și a aparaturii.
Un alt element important în gestionarea patrimoniului instituției l-a constituit întreținerea
parcului auto prin revizii tehnice, lucrări de întreținere a autovehiculelor existente în cadrul
acestui parc.
Un alt sector de interes pentru noi a fost cel de producție existent în cadrul insituției
noastre. În acest sens, am efectuat următoarea Analiză SWOT.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Fexibilitate ridicată în ceea ce privește execuția

- Posibilitatea apariției unor timpi morți („gol

decorurilor, costumelor și a elementelor de

de producție”), în funcție de calendarul de

recuzită necesare noilor spectacole

premiere al instituției

- Remedierea rapidă a elementelor de decor,
recuzită, costume deteriorate accidental în timpul
reprezentațiilor
- Lipsa unor cheltuieli aferente eventualului
transport al elementelor de decor, recuzită,

- Existența unor tehnologii și aparaturi
depășite și învechite
- Atât în atelierul de tâmplărie cât și în cel de
lăcătușerie utilajele au peste 50 de ani
vechime, fiind nesigure în procesul
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costume ce ar fi realizate în afara instituțiilor
- Flexibilitate și timp redus de intervenție în ceea
ce privește modificările și adaptările decorurilor și

exploatării
- Mașinile de cusut din atelierul de croitorie
sunt vechi și uzate

costumelor
- Realizarea rapidă a elementelor de recuzită
conform cerințelor artistice
OPORTUNITĂȚI
- Este recomandabilă o retehnologizare a tuturor

AMENINȚĂRI
-

atelierelor existente în procesul de producție

tehnologice existente în ateliere pot

- Apariția unor utilaje noi ar aduce de la sine o

apărea întârzieri în calendarul

profesionalizare a angajaților implicați în procesul
de producție

Din cauza vechimii aparaturii

producțiilor
-

- Școlarizarea și adaptarea la noile tehnologii a

Vechimea aparaturii tehnologice
aduce de la sine o inadecvare cu noile

personalului implicat în procesul de producție

tehnologii folosite tot mai mult în
producția teatrală
-

Vechimea aparaturii scade nivelul de
siguranță al celor care sunt încadrați
în procesul de expoloatare/producție

6. Măsuri luate în urma controlalelor, verificării/auditării din partea autorității
sau a altor organisme de control în perioada raportată:
În intervalul ianuarie 2019 - decembrie 2019 au avut loc următoarele controale:
 A.J.P.I.SMureș, - verificarea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilități –Legea nr.448/2006;
 I.S.U. Horea Jud Mureș, - Respectarea normelor de prevenire și stingere a
incendiilor, control efectuat în temeiul Legii nr.307/2006, Legea NR.481/2004;

D) Evoluția situației economico-financiare a instituției:
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1. Analiza datelor financiare
BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

DENUMIRE INDICATOR
TOTAL VENITURI (I+ II)

Buget aprobat Buget realizat
2019
2019

%

20.755.000

20.528.660

98,91%

1.564.000

1.345.660

86,04%

VENITURI DIN PROPRIETATE

165.000

157.394

95,39%

Alte venituri din concesiuni și închirieri de
către alte instituții publice

165.000

157.394

95,39%

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI
ALTE ACTIVITĂȚI

935.000

738.749

79,01%

Venituri din serbări şi spectacole şcolare,
manifestări culturale, artistice şi sportive

935.000

738.749

79,01%

DIVERSE VENITURI

460.000

445.517

96,85%

Alte venituri

460.000

445.517

96,85%

4.000

4.000

100,00%

4.000

4.000

100,00%

II. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

19.191.000

19.183.000

99,96%

Subvenții pentru instituții publice

19.191.000

19.183.000

99,96%

TOTAL CHELTUIELI (I+ II)

20.755.000

20.528.660

98,91%

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

16.803.000

16.795.000

99,95%

Cheltuieli salariale în bani

16.207.000

16.200.119

99,96%

Salarii de bază

14.995.000

14.995.000

100,00%

Indemnizaţii de delegare

113.000

109.639

97,03%

Alocații pentru locuință

486.000

486.000

100,00%

Indemnizații de hrană

613.000

609.480

99,43%

Cheltuilei salariale în natură

248.000

247.050

99,62%

Vouchere de vacanță

248.000

247.050

99,62%

Contribuții

348.000

347.831

99,95%

Contribuția asiguratorie pentru muncă

348.000

347.831

99,95%

II. BUNURI ȘI SERVICII

3.772.000

3.683.101

97,64%

Bunuri și servicii

1.325.000

1.291.109

97,44%

Furnituri birou

7.000

6.998

99,97%

Materiale pentru curățenie

3.000

2.998

99,93%

500.000

500.000

100,00%

Apă, canal și salubritate

37.000

36.298

98,10%

Carburanți și lubrifianți

25.000

25.000

100,00%

9.000

8.127

90,30%

125.000

109.103

87,28%

I. VENITURI PROPRII

Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile
Donații și sponsorizări

Încălzit, iluminat și forță motrică

Piese de schimb
Transport
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Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet

89.000

88.574

99,52%

Materiale și prestări de servicii cu
caracter funcțional

45.000

44.974

99,94%

485.000

469.037

96,71%

25.000

23.386

93,54%

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.000

19.406

97,03%

Uniforme şi echipament

10.000

9.464

94,64%

Alte obiecte de inventar

10.000

9.942

99,42%

Deplasări, detașări, transferări

20.000

14.624

73,12%

Deplasări interne, detaşări, transferări

10.000

8.671

86,71%

Deplasări în străinatate

10.000

5.953

59,53%

Alte bunuri și servicii pt. întreținere și
funcționare
Reparații curente

Cărți, publicații și materiale
documentare
Consultanță și expertiză

5.000

3.468

69,36%

30.000

30.000

100,00%

Pregătire profesională

19.000

17.700

93,16%

2.328.000

2.283.408

98,08%

51.000

50.700

99,41%

2.277.000

2.232.708

98,05%

X XI. ALTE CHELTUIELI

180.000

180.000

100,00%

Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate
XVII XVIII XIX. PLĂȚI EF. ÎN ANII
PRECEDENȚI ȘI REC. ÎN ANUL CURENT

180.000

180.000

100,00%

0

-129.441

0,00%

Plăți ef. în anii precedenți și rec. în anul
curent

0

-129.441

0,00%

Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

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

Nr.

Indicatori de performanţă

crt.
1.

Perioada
evaluată

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. =20.528.660/x
de beneficiari)

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

125.462

3.

Număr de activităţi educaţionale

12

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

319

32

5.

Număr de beneficiari neplătitori (la spectacole şi alte evenimente

31.264

organizate de Teatrul Naţional Târgu-Mureş)
6.

Număr de beneficiari plătitori (la sediu)

7.

Număr de reprezentaţii

8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

28.498
333
62 în afara
Programului
teatral

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

10.

Venituri proprii din alte activităţi

1.058.804
161.394

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin proiectul de management:
Așa cum ne-am propus faţă de Ministerul Culturii, am îndeplinit viziunea, misiunea,
obiectivele generale, însă sunt câteva propuneri pe care nu am reușit să le îndeplinim din motive
de lipsă de fonduri.

1. Viziune;
Viziunea unui Teatru Național contemporan 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.
Astfel, relația convențională dintre creator și consumator se redefinește în permanență,
uneori mergând până la abolirea granițelor tradiționale. Participarea în teatru - și nevoia tot mai
accentuată de arte vii, participative, redefinește rolul industriilor culturale, devenind tot mai
importantă crearea unui nou cadru de comunicare cu beneficiarul. Educația și intervenția culturală
ca linii de forță ale viziunii manageriale capătă astfel o importanță sporită. O atenție deosebită am
acordat în această direcție de gândire și faptului că tiparele de consum ale tinerilor se schimbă și
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se reformulează în permanență, se reorientează tot mai mult spre un consum participativ, activ.
Astfel, la modul ideal, se poate spune că visăm la un spectator care să-și dezvolte creativitatea,
ajungând să emuleze artistic generatorul de conținuturi artistice.

2. Misiune;
La nivelul celor 3D propuse inițial (dialog, deschidere, dinamism), am adăugat pe cea de-a
patra: eDucația. În acest scop, pe lângă eforturile zilnice depuse în programele bazate pe
extinderea comunicării cu publicul, am început cercetarea și prospectarea în vederea încheierii
unui parteneriat în cadrul programului Europa Creativă, axat pe lărgirea granițelor educației în
teatru, care urmărește testarea modurilor inovative de abordare pentru creșterea publicului.
Definirea și realizarea unui program dedicat tinerilor artiști, cu accent pe multiculturalitate și
interculturalitate se întrepătrunde, în viziunea noastră, cu identificarea unor noi metode de dialog
și conexiuni cu publicul de teatru mai vechi, alături de construirea unui public nou. Urmărim, de
asemenea, testarea modurilor inovative de abordare pentru creșterea publicului, pornind de la
schimbul de practici în cadrul rețelei și de la definirea unui program de pregătire care oferă
competențele caracteristice unui „dezvoltator de public”, în special pentru lumea teatrului și a
spectacolului live.
Prin întreaga noastră activitate, am urmărit să conferim un „brand” acestui teatru național,
unic prin profilul său intercultural. Ceea ce pentru managerii anteriori a reprezentat un obstacol,
respectiv comunicarea interculturală, pentru noi a devenit un avantaj de care ne-am folosit în
elaborarea strategiei artistice a teatrului. Deschiderea către interculturalitate reprezintă o linie
strategică importantă a managementului implementat.
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 generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din
cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş au fost și rămân următoarele;
 Asigurarea unei oferte culturale diversificate în ceea ce privește tipurile de spectacol,
adecvând canalele de diseminare a acestora tipurilor de public identificate pe parcursul
activității anterioare;
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 Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural prin atragerea tinerilor creatori,
colaborarea cu teatrele independente și valorificarea resurselor existente, cu accent sporit
pe diversitate culturală și interculturalitate;
 Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri,
în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate;
 Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
 Îmbunătăţirea comunicării între compartimentele instituţiei, în scopul asigurării circulaţiei
informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în
activitatea de prevenire şi control intern;
 Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare
activitate, în scopul utilizării acestora la realizarea analizelor pe bază de criterii obiective,
privind valorificarea resurselor alocate.
 Continuarea principalelor linii de program și demararea unor noi programe cu scop
educațional;
În anul 2019, echipa Teatrului Național Târgu-Mureș a continuat seria întâlnirilor tip
dezbatere cu spectatorii săi, cu ocazia unor reprezentații, prilej cu care s-a dezvoltat un dialog real
între echipa artistică a teatrului și spectatori. (Spre exemplu, discuția deschisă cu ocazia
reprezentației ALBINA DIN CAPUL MEU)
De asemenea, Compania Liviu Rebreanu a continuat proiectul ORA DE TEATRU în școlile și
liceele târgumureșene. Spre exemplu, orele deschise despre teatru susținute de actorii și secretarii
artistici ai teatrului cu ocazia Zilei Culturii Naționale.
 dezvoltarea unor programe adaptate la nevoile publicului tânăr;
Teatrul Național Târgu-Mureș a continuat programul de voluntariat prin care aproximativ 100
tineri liceeni sunt prezenți la activitățile teatrului, participând efectiv la promovarea și
desfășurarea proiectelor noastre.
De asemenea, Teatrul Național Târgu-Mureș a găzduit în anul 2019 Festivalul Județean de
Teatru Școlar, eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. În
cadrul acestuia, au fost implicate aproximativ 30 de trupe de teatru ce activează în școlile și liceele
mureșene.
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În cadrul programului național Săptămâna altfel, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost gazda
unor programe de vizitare a culiselor, prilej cu care elevii mai multor școli mureșene au avut ocazia
de a vedea procesul de producție a spectacolelor, au vizitat locuri inedite precum garderoba,
cabinele actorilor, atelierele de croitorie, etc.
 Întărirea legăturilor cu alte teatre din străinătate și stabilirea unor parteneriate pe termen
lung cu teatrele membre ale UTE (Uniunea Teatrelor din Europa)
Teatrul Național Târgu-Mureș a găduit în perioada 28 august – 2 septembrie 2019 evenimentul
UN NUME. Grzegorz Jarzyna, organizat de către Asociația Pentru Teatru Liviu Rebreanu. Regizor de
teatru și operă, director al TR Warszawa (Teatr Rozmaitości), Grzegorz Jarzyna este un reper
important al regiei de teatru contemporane. Prezența acestuia la Târgu-Mureș, prezentările
scenice și video ale spectacolelor sale, susținerea workshop-urilor cu actorii celor două secții ale
Teatrului Național Târgu-Mureș, întâlnirea cu grupul de artiști invitați, conferințele și dialogurile
publice, toate acestea au constituit un eveniment cultural de marcă cu un impact puternic.
Dialogul final public între Grzegorz Jarzyna și Theodor-Cristian Popescu a fost înregistrat, generând
material pentru revistele de specialitate și pentru o viitoare carte. Programul a început în data de
28 august când în Sala Mare a Teatrului Național Târgu-Mureș a avut loc selectarea participanților
la workshop (8 actori ai Companiei Liviu Rebreanu, 4 actori ai Companiei Tompa Miklos), în
prezența grupului de artiști invitați din țară, actori, studenți ai Universității de Arte. În data de 29
august în Sala Mare a început prima zi de workshop în cadrul căruia Grzegorz Jarzyna împreună cu
coregraful Ivan Estegneev au început programul cu actorii selectați în urma castingului. Ziua a
continuat la Sala Mică cu proiecția spectacolului Tropical Craze, urmată de un scurt expozeu al lui
Grzegorz Jarzyna. Ziua s-a încheiat cu reprezentația Virtual Reality a spectacolului G.E.N. Ziua de 30
august a început cu workshop-ul desfășurat la Sala Mare, acesta fiind urmat de proiecția
spectacolului Macbeth, urmată de un scurt expozeu Grzegorz Jarzyna. Ziua s-a încheiat cu o nouă
reprezentație Virtual Reality a spectacolului G.E.N. Cea de-a treia zi de workshop a început la Sala
Mare, programul fiind completat de proiecția spectacolului No Matter How Hard We Tried, urmată
de un scurt expozeu Grzegorz Jarzyna. Ca în fiecare seară, a avut loc o nouă reprezentație Virtual
Reality a spectacolului G.E.N. În data de 1 septembrie a fost dedicată ultimei părți a workshop-ului
susținut de Grzegorz Jarzyna împreună cu coregraful Ivan Estegneev, programul continuând cu un
dialog public susținut de Theodor Cristian Popescu – și Grzegorz Jarzyna. Seara a continuat cu
conferința susținută de Roman Pawłowski despre TR Warszawa și Grzegorz Jarzyna. Proiectul a
avut parte de o colaborare eficientă cu partenerii implicați (Municipiul Târgu-Mureș, Ministerul
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Culturii și Identității Naționale, UNITER), sponsorii. Implementarea proiectului UN NUME.
GREGORZ JARZYNA a avut ca rezultate: stimularea participării în număr cât mai mare a tinerilor la
manifestările culturale interactive, promovarea valorilor sociale, a respectării demnității umane și
a drepturilor universale ale omului, eliminarea tuturor formelor de discriminare etnică, culturală,
lingvistică, religioasă, rasială, sexuală. Beneficiarii direcți ai workshop-ului desfășurat timp de patru
zile în Sala Mare a Teatrului Național Târgu-Mureș au fost cei 16 actori (de la compania română și
cea maghiară), cei aproximativ 400 de participanți care au vizionat activitățile incluse în workshop
(invitați actori, regizori, scenografi, coregrafi, studenți, profesori ai Universității de Arte din TârguMureș, angajați ai Teatrului Național). De asemenea, cei 100 de spectatori ai proiecțiilor în concept
Virtual Reality ale spectacolului G.E.N., precum și cei aproximativ 350 de spectatori prezenți la
proiecțiile spectacolelor No Matter How Hard We Tried, Macbeth și Topical Craze au avut ocazia
de a lua contact cu genul de spectacol polonez propus de regizorul GREGORZ JARZYNA. Totodată
cei aproximativ 250 de spectatori prezenți la Dialogul public susținut de GREGORZ JARZYNA și
regizorul Theodor Cristian Popescu, precum și la Conferința Teatrul viitorului, susținută de
directorul artistic al TR Varșovia, Roman Pawlovski, au putut înțelegere direcțiile artistice precum
și inovațiile propuse de teatrul polonez.
Festivalul: UN NUME
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 Promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din
domeniul artelor spectacolului;
În anul 2019, Compania Liviu Rebreanu a avut nu mai puțin de 4 premiere (din opt) pe texte
din dramaturgia românească: D’ALE CARNAVALULUI de I. L. Caragiale, regia Adi Iclenzan, TOATE MI
SE ÎNTÂMPLĂ NUMAI MIE de Mihai Ignat, regia Laura Moldovan, TAKE, IANKE și CADÂR de Victor
Ion Popa, regia Nicu Mihoc şi CONSTANTIN de Alexandru Popa, regia Tudor Lucanu.
Spectacolul D’ALE CARNAVALULUI de I. L. Caragiale, regia Adi Iclenzan, a participat la
Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău.
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4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
Principiu:
Creșterea calității spectacolelor, creșterea numărului de spectatori și creșterea prezenței teatrului
la diferite festivaluri ne îndeamnă să continuăm strategia de până acum Dialog, Deschidere,
Dinamism, cu accent sporit pe componenta de eDucație.
Analiza:
Deși în oraș funcționează mai multe instituții și organizații de spectacole, totuși prin mărime, prin
potențialul cultural, prin tradiție, Teatrul Național nu este în concurență cu celelalte instituții,
respectiv prezența agenților culturali care se adresează aceluiași public este benefică ofertei
artistice și dezvoltă o competiție neconcurențială. Un teatru cu un rang național trebuie să caute
permanent drumuri noi. Texte noi, traduceri moderne, forme contemporane, soluții inedite pot
garanta și susține „nivelul național” atât pe plan local, cât și pe plan național și internațional.
Propuneri:
Pentru a face față acestei provocări, am realizat introducerea educării adulților („Teatru 4D”),
pornind de la ideea de bază a Uniunii Europene despre educație – Long Life Learning. Am inițiat
cursuri de teatru pentru adulți, unde participanții abonați au beneficiat de cursuri despre: limbaj
teatral, spații teatrale, limbaj corporal.
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).
Rolul voluntarilor Guga Junior ai Companiei Liviu Rebreanu este unul crucial în buna
desfăşurare a activităţii pe care o derulăm. Prin energia, entuziasmul şi dedicarea acestora,
publicul spectator are parte cu prilejul fiecărui spectacol de o experienţă autentică, în care atenţia
cu care e întâmpinat şi informaţiile pe care le primeşte cu promptitudine îl face să se simtă ca
acasă. Atribuţiile voluntarilor variază de la pregătirea sălii, numerotarea scaunelor, a rândurilor şi a
sectoarelor (după caz), asigurarea serviciilor de garderobă, a celor de plasatori şi oferirea de
informaţii cu privire la programul lunii în curs şi la spectacolele din cadrul stagiunii. Totodată, prin
implicarea lor în activităţile Teatrului, ajută la diseminarea acestora şi în cadrul şcolar, întrucât
vârsta voluntarilor este cuprinsă între 14-18 ani. Pe lângă promovarea spectacolelor noastre în
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şcolile în care învaţă, voluntarii distribuie afişe în numeroase puncte din oraş, la parteneri ai
Teatrului.
Totodată, în data de 23 noiembrie, voluntarii au participat la Aniversarea Promenada Mall,
în cadrul căreia au fost costumaţi în personaje din desene animate. Prin urmare, cei 57 de
voluntari activi au un rol important în buna desfăşurare a evenimentelor pe care le derulăm atât în
interiorul Teatrului, cât şi în afara acestuia.

La Compania Tompa Miklós a Teatrului Naţional Târgu-Mureş am dorit să formăm o echipă
de voluntari formată din tineri cu pasiune, voinţă şi spirit de implicare. Nu trebuia nimic mai mult!
Implicarea într-un program de voluntariat îi ajută pe aceşti tineri să se descopere, să tindă către
idealuri, să se dedice unei activităţi şi să progreseze. Pare că sunt motive luate dintr-o carte de
dezvoltare personală, însă vă asigur că există temeiuri sigure care să demonstreze aceste fapte.
Învaţă, experimentează şi îşi condimentează viaţa cotidiană. Ies din zona de confort şi îşi
prioritizează activităţile care îi sprijină în viitorul drum, atât personal, cât şi profesional. Îşi
organizează activităţile şi îşi valorifică timpul. Obiectivul nostru principal este ca voluntarii
Companiei Tompa Miklós să ştie să ţintească unde îşi doresc, iar pentru asta e nevoie de
organizare, răbdare şi timp. Acestea sunt elementele-cheie. Precizăm că ne confruntăm cu era în
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care asistăm la formarea unor tineri din ce în ce mai instruiţi, din ce în ce mai informaţi şi pregătiţi
să facă faţă provocărilor (teoretic). Şi când spun instruiţi nu mă refer la a fi doxă de informaţii.
Cred că există tineri care au acel ceva, care pun roţi oricărei idei. Nu se tem să viseze şi să
creadă în visurile lor. Sunt înzestraţi cu o experienţă vastă, conectaţi cu persoane din aria lor de
interes şi tot timpul dedicaţi în munca pe care o depun.
Am folosit cunoştinţele noastre pentru a îndruma echipa de voluntari cât mai eficient
creând astfel un mediu propice pentru dezvoltarea lor personală şi profesională. Majoritatea
tinerilor care optează pentru programul nostru de voluntariat sunt interesaţi sau chiar fascinaţi de
viaţa artistică. Doresc să acumuleze cunoştinţe în domeniu, în acest fel punând bazele unei cariere
în viaţa teatrală. Pentru ca aceşti tineri să nu îşi piardă motivaţia sau interesul, le organizăm
diferite evenimente care „oarecum” au devenit tradiţii.
În fiecare stagiune organizăm programe de Ziua Internaţională a Voluntarului, programe de
team-building pentru o mai mare eficienţă a colaborării şi a cunoaşterii partenerilor de echipă. Se
decernează de către voluntari Premiul Voluntarilor în care votează actorul preferat/ actriţa
preferată.
Decernarea premiilor voluntarilor
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Ziua Internaţională a Voluntarului

Conform tradiţiei, energia creativă a câtorva dintre voluntarii noştri s-a concretizat într-un
spectacol de teatru. În acest an, producţia s-a intitulat @şaptesprezece (@tizenhét) şi se adresează
publicului tânăr.

@şaptesprezece (@tizenhét)

În Stagiunea 2018-2019 am reuşit să atragem atenţia tinerilor din zonele rurale, zone în
care ajung informaţii minime despre orice fel de voluntariat având în vedere interesul aproape
non-existent în alte activităţi decât cele specifice şi transportul care este destul de anevoios. Cu
toate acestea, sunt tineri perseverenţi care doresc să lucreze şi să se dezvolte într-un mediu
artistic.

5. Strategie şi plan de marketing;
Pe lângă evenimentele pe care le organizăm şi pe care le promovăm în mod direct,
încercăm să ajungem la publicul beneficiar şi prin intermediul mass media (radio, televiziuni
publice, ziare, portaluri online), organizând conferințe de presă, prin intermediul rețelelor de
socializare, dar şi prin afișaj, bannere, prisme şi apariţii în reviste de specialitate.
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Organizarea de evenimente implicând vizitarea culiselor este an de an benefică în
câştigarea unor noi categorii de public. În cadrul proiectului didactic Școala Altfel am abordat
peste 600 de elevi din liceele și gimnaziile municipiului Târgu-Mureș, dar și din alte localități din
Județul Mureș și din afara acestuia. 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. Vizitarea culiselor a fost foarte populară atât
în rândul participanților de toate vârstele la evenimentul Noaptea Muzeelor, cât și în rândul
pensionarilor, cărora le-am organizat vizitări tematice, aducând aminte de vremurile și actorii
vechi. În cadrul acestor grupuri au participat la vizitarea culiselor aproximativ de 450 de adulți și
pensionari dornici de a învăța despre Teatru și posibili spectatori-în-devenire.
Pentru a promova spectacolele Teatrului Național, pe lângă postarea materialelor de
promovare printate – afișe cu numele spectacolelor, precum și afișarea programelor lunare,
cartoline – avem parteneriate cu posturile de radio locale, precum: Radio Târgu-Mureș, Kiss FM,
Radio Gaga, Radio Erdely FM, toate aceste radiouri având o bună audiență în rândul comunității.
Începând din anul 2019, am încheiat un nou parteneriat cu Promenada Mall, cel mai important
centru comercial din zonă, care promovează săptămânal activitatea Teatrului 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 activități. 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 posturile de radio
de către echipa marketing se realizează cu 5 zile înainte de spectacol sau de evenimentul pe care
dorim sa îl promovăm.
Pentru un impact mai puternic în rândul ascultătorilor posturilor de radio, oferim lunar o
invitație pentru spectacolele jucate la Sala Mică și două invitații pentru spectacolele jucate la Sala
Mare, aceste invitații fiind decernate ascultătorilor prin concursuri realizate de posturile de radio.
În mediul online avem parteneri precum: „Out in Mureș”, „Zile și Nopți”, „Cuponaș.ro”.
Aceste publicații, împreună cu paginile de Facebook pe care le dețin, promovează tot ce ține de
evenimentele realizate pe raza județului Mureș (și nu numai). În acest mod, promovarea este
eficientă și prin demararea concursurilor cu invitații la spectacolele Teatrului Național.
Prezența noastră în cadrul principalelor reţele de socializare este una foarte importantă din
punct de vedere strategic, mai ales pe platforma Facebook, unde majoritatea beneficiarilor au
profil. Pe paginile de Facebook ale Teatrului se regăsesc apariţiile media, anunţuri, ştiri de ultimă
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oră, premierele noastre, reprezentaţiile şi programul lunii, dar şi albume foto, videoclipuri şi
trailere.
Instituția noastră colaborează cu doi fotografi profesioniști (câte unul pentru fiecare
secție), care sunt prezenţi la fiecare eveniment important, pentru a realiza fotografii de calitate pe
care le putem folosi ca atașament la comunicatele noastre de presă – acestea fiind și ele foarte
importante în comunicarea noastră –, sau ca ilustrații ale postărilor noastre pe rețelele de
socializare. Aceste poze se realizează în etapele perioadei de repetiții pentru un nou spectacol
(prima întâlnire cu regizorul, repetiții de lectură, repetiții de mișcare, repetiții generale, poze de
spectacol, poze de la premieră etc.), în cazul unor schimbări de distribuție, la spectacolele invitate,
la fiecare eveniment extra, ş.a.
Un alt pas în promovare este prelungirea contractului de colaborare cu firmele foarte
importante din Târgu-Mureș, și anume New Generation Studio și Transvizual S.R.L., care prestează
servicii video profesionale. Firmele sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie pentru acest
segment, oferind astfel materiale de înaltă calitate. Fiecare spectacol este filmat și înregistrat pe
DVD-uri pentru arhivare, de asemenea încărcat pe canalele YouTube ale Teatrului, prin intermediul
căruia facilităm înscrierea spectacolelor la festivaluri. Cu ajutorul lor, am reușit să promovăm și
evenimentele noastre conexe: „Ziua Pământului”, „Împodobirea bradului de Crăciun”, „Ziua
Culturii Naționale”, „Ziua Mondială a Teatrului” etc. Pentru fiecare lună, se realizează materiale
video, teasere, trailere care prezintă spectacolele care urmează a fi jucate pe scenele Teatrului.
Acestea rulează pe monitoarele din foaierele Teatrului Național înaintea intrării publicului în sala
de spectacol.
Site-ul nostru este baza de date a instituției; o bază de date de încredere, în care se
regăsesc informații și cifre cu privire la activitatea noastră curentă, dar și cu privire la cele mai
importante evenimente din trecut. Platforma acestuia este în proces de reînnoire și modernizare
din punct de vedere IT 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 2019:
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.
Spectacol propus și realizat în cadrul programului:
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D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Adrian Iclenzan – premiera: 27 martie 2019
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 circuitul teatral
românesc a unor texte noi din dramaturgia internațională și românească recentă.
Spectacol propus și realizat în cadrul programului:
A patkányok (Șobolanii) de Gerhart Hauptmann, regia: Zsótér Sándor
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:
Hazatérés Dániába (Întoarcerea în Danemarca) de Kiss Csaba, regia Kiss Csaba
Programul Prima șansă (Teatru de risc) – 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
musical-urilor din Europa și, în ultima vreme, ale Teatrului Național de Operetă din București nu ne
poate lăsa indiferenți.

Spectacol propus și realizat în cadrul programului:
Toate mi se întâmplă numai mie, de Mihai Ignat, regia Laura Moldovan – premiera: 16
martie 2019.
Prin programul minimal abordat, am acoperit un spectru larg al opțiunilor spectatorilor, de
la spectacole de largă respirație, pentru un public divers, în cadrul programelor Dialog peste timp,
Dramaturgia realului și Restituiri, la programe dedicate formării unui public tânăr, cu un alt orizont
de așteptare (Gerhart Hauptmann: A patkányok/ Șobolanii, Kiss Csaba: Hazatérés Dániába/
Întoarcerea în Danemarca). În cadrul acestei linii de dezvoltare, am încurajat și susținut creatori
care produc spectacole contemporane, în legătură directă cu realitatea.
Am realizat dezvoltarea în continuare a programelor pentru tineret prin producerea de
spectacole cu tineri și pentru tineri, conduse de actori și colaboratori ai Teatrului. Aceste
spectacole au adus un public nou, destul de numeros, și au întărit legătura noastră cu sectorul
educațional și cu comunitatea. În mod firesc și armonios, ne-am orientat spre programe de
educație prin teatru a tinerilor, am organizat discuții și dezbateri despre spectacolele noastre și iam încurajat să se exprime liber, creativ.
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S-au organizat expoziții, s-au folosit toate canelele de comunicare pentru a ajunge la
fiecare membru al comunității noastre.
În aceeași linie de gândire, programele de voluntariat au contribuit la integrarea în
comunitate a demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu spectatorii și cu creatorii
de spectacole.
Programul Teatru în plus va uni acele evenimente teatrale sau musical-uri invitate care
reprezintă o valoare teatrală care merită prezentată 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:
Cu ocazia diferitelor aniversări, cum ar fi Ziua Culturii Naționale, am realizat spectacolul de
poezie Campionatul de poezie românească, cu intenția de a aduce mai aproape publicul, în special
cel tânăr, de genul liric. Cu acest spectacol am încercat readucerea poeziei pe scena
târgumureșeană și, astfel, revitalizarea unei forme teatrale importante.

Programe și proiecte din afara programului minimal:
Spectacole Compania Liviu Rebreanu


Detectorul de minciuni de Vasili Sigariev, regia: Laura Moldovan – premiera: 9 iunie 2019,
Sala Mică – realizat în colaborare cu Asociația pentru Teatru „Liviu Rebreanu”



Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa, regia: Nicu Mihoc – 3 octombrie 2019, Sala Mare



Săraci de Lucy Thurber, regia: Rareș Budileanu – premiera: 16 octombrie 2019, Sala Mică –
realizat în cooperare cu Asociația Incubator Treișphe



Constantin de Alexandru Popa, regia: Tudor Lucanu – premiera: 20 decembrie 2019

Spectacole Compania Tompa Miklós:
Am realizat în continuare dezvoltarea programelor pentru tineret prin crearea unui nou spectacol
de teatru educativ adresat liceenilor, intitulat Pali és Lea (Pali și Lea), având aceeași creatori de
bază ca și spectacolul nostru de teatru educativ din anul trecut. Prin acest spectacol am răspuns
numeroaselor solicitări venite din partea liceelor municipiului ca urmare a succesului ultimului
nostru proiect de acest gen. Spectacolul jucat în afara instituției în cadrul școlilor este urmat și de
această dată de o activitate de prelucrare a subiectelor propuse de spectacol cu conducerea
actorilor implicaţi și participarea activă a tinerilor spectatori. În acest proiect reîntâlnim
componenta eDucație a strategiei noastre atât prin educarea civică, cât și prin educarea la teatru a
generației tinere.
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Tot în ideea consolidării relațiilor noastre cu publicul tânăr, precum și cu scopul creării unor
oportunități

de manifestare

a

tinerelor

talente,

am

realizat spectacolul @tizenhét

(@șaptesprezece) cu participarea activă a voluntarilor teatrului nostru din grupa MaNóSZok, și a
unor studenți ai artelor spectacolului, precum și a actorilor Companiei Tompa Miklós. Componenta
eDucație a acestui program se manifestă în mod accentuat prin educarea civică și estetică a tinerei
generații.
Am prezentat spectacolul Raszkolnyikov (Raskolnikov), o adaptare scenică a celebrului
roman Crimă și pedeapsă de F.M. Dostoievski în ideea realizării unei sinteze a operei clasice cu
arta performativă contemporană. Spectacolul montat de Albu István este un proiect situat în
dialog cu spectacolul Karamazovok (Karamazovii) din anul 2015, care se află și în prezent în
repertoriul teatrului nostru, bucurându-se de un interes deosebit din partea publicului. Prezența a
două opere dostoievskiene în programul lunar al unui Teatru Național este unică și oferă publicului
o experiență specifică în conceperea misiunii artei teatrale de a transforma textul în formă și
imagine.
Prin abordarea problemelor actuale ale societății care ne înconjoară, precum și prin forma
sa scenică, spectacolul A nép ellensége (Un dușman al poporului) de Henrik Ibsen, în regia lui
Keresztes Attila este un proiect inovativ al Teatrului Național. Prin acest spectacol am ajuns la
realizarea teatrului participativ printr-o deschidere totală față de public, cu care realizăm un dialog
direct, realizând o sinteză între problemele ridicate de marele dramaturg norvegian și cele
enunţate de spectatorii noștri. În acest fel spectacolul diferă de la o seară la alta datorită
participării active a publicului. Prin intermediul spectacolului facem apel și la caracterul eDucativ
prin educarea civică, de această dată, a publicului adult. Proiectul se bucură de un succes notabil
care se manifestă și prin această activizare participativă. Această formă dialogică creează o situație
nouă nu numai publicului, dar și actorilor din distribuție.
Henrik Ibsen este unul dintre autorii cei mai prezenți pe scena Teatrului Național în ultimii
ani, fiind unul dintre marii dramaturgi care manifestă un interes deosebit față de societate,
problematica de scenă și a artelor contemporane. Interesul nostru față de tematicile ibseniene nea determinat să participăm la concursul de proiecte lansat de Ibsen Awards Festival din Norvegia,
concurs care a contribuit la vizibilitatea internațională a teatrului.
Proiectul Örökmozgó (Perpetuum Mobile) de Molter Károly, în regia lui Gáspárik Attila,
face parte din seria spectacolelor lectură din ultimii ani care au ca bază comună autorii sau textele
cu caracter local-târgumureșean accentuat. La vremea publicării textului, acesta a fost provocator,
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prin urmare ne oferă posibilitatea de a face un inventar virtual a celor o sută de ani de la nașterea
acestuia.
Cu ocazia diferitelor aniversări precum Ziua Poeziei Maghiare, am continuat și în această
stagiune practica noastră de a aduce periodic pe scenă capodoperele genului liric, la fel cum am
făcut şi anul trecut prin realizarea spectacolului de poezie De szeretnék gazdag lenni (Aș vrea să
fiu bogat) în regia lui Gáspárik Attila cu intenția de a aduce mai aproape publicul, în special cel
tânăr, de genul liric. Totodată, cu aceste spectacole am încercat revitalizarea unei forme teatrale
importante.
Spectacolul A hülyéje (Fazanul) de Georges Feydeau, în regia lui Sebestyén Aba, se înscrie
în tradiția comediilor prezentate de teatrul nostru la sfârșitul fiecărui an. Prin acest proiect am
încercat să oferim actorilor noștri oportunitatea de a-și manifesta talentul nu numai ca actori, ci şi
ca creatori de teatru. Oferirea unor asemenea prilejuri artiștilor noștri face parte dintre prioritățile
noastre: considerăm că arta performativă contemporană se poate face doar cu folosirea complexă
a energiilor creatoare.

Proiecte proprii realizate în cadrul programului la sediul instituției:
Premiere și spectacole în repertoriul Teatrului Național Târgu-Mureș
Anul 2019
Compania Liviu Rebreanu
Premiere:
Titlu, regizor
Campionatul de poezie românească
Floor covering. Terminal, r. Sorin Militaru
Toate mi se întâmplă numai mie, r. Laura Moldovan
D`ale carnavalului, r. Adi Iclenzan
Gala campionatelor de improvizație
Detectorul de minciuni, r. Laura Moldovan
Take, Ianke și Cadâr, r. Nicu Mihoc
Săraci, r. Rareș Budileanu
Constantin, r. Tudor Lucanu

Data premierei
15.01.2019
31.01.2019
16.03.2019
27.03.2019
19.04.2019
09.06.2019
03.10.2019
16.10.2019
20.12.2019

Reluări:
Titlu, regizor
Albina din capul meu, r. Theodor-Cristian Popescu
Bulgakov17, r. Bocsárdi László
Camera 701, r. Rareș Budileanu
Campionatul de improvizație, antrenori: V. Massaci, M. Sârbu
Capu` de bizon, r. Theodor-Cristian Popescu

Data premierei
30.10.2018
04.05.2017
22.11.2013
06.01.2012
17.02.2018
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Cloaca, r. Theodor-Cristian Popescu
Dinte pentru dinte, r. Cristi Juncu
Domnul Urmuz..., r. Gavriil Pinte
În trafic, r. Alina Nelega
Intenții rătăcite, r. Nicu Mihoc
Ivanov, r. Claudiu Goga
Miss Liberty..., r. Kincses Elemér
Navigatorul, r. Cristi Juncu
Portughezul, r. Kincses Elemér
Școala nevestelor, r. Cristi Juncu
Soț de vânzare, r. Varga Csaba
Steaua fără nume, r. Erwin Șimșensohn
Tatăl meu, preotul, r. Leta Popescu
Teroare, r. Bobi Pricop

25.04.2012
30.09.2014
09.02.2018
19.06.2014
15.12.2018
04.04.2018
08.12.2018
16.10.2018
24.05.2013
02.03.2013
17.12.2015
27.03.2015
24.11.2017
15.09.2018

În cadrul evenimentului: UN NUME
Titlul
Între noi e totul bine / proiecție
Nebunie tropicală / proiecție
2007: Macbeth / proiecție

Data
31.08.2019
29.08.2019
30.08.2019

Spectacole găzduite (cu vânzare din propriul sistem)
Titlul
Scripcarul pe acoperiș

Data
07.04.2019

Compania Tompa Miklós

Premiere:
Titlu, regizor
A hülyéje, r. Sebestyén Aba
A nép ellensége, r. Keresztes Attila
A patkányok, r. Zsótér Sándor
De szeretnék gazdag lenni! - Ady 100, r. Gáspárik Attila
De szeretnék gazdag lenni! - A költészet világnapja, r.
Gáspárik Attila
De szeretnék gazdag lenni! - A magyar költészet napja, r.
Gáspárik Attila
Hazatérés Dániába, r. Kiss Csaba
Örökmozgó, r. Gáspárik Attila
Pali és Lea, r. B. Fülöp E., Berekméri K., Gecse R.
Raszkolnyikov, r. Albu István
sp. @tizenhét, r. Demeter Márk Cristopher, Bélai Marcel

Data premierei
31.12.2019
08.11.2019
08.03.2019
26.01.2019
21.03.2019
11.04.2019
26.04.2019
22.09.2019
04.11.2019
04.10.2019
27.09.2019
49

Reluări:
Titlu, regizor
A láthatatlan hóhér, r. Gáspárik Attila
A legyek ura, r. Vidovszky György
A lovakat lelövik..., r. Mădălin Hîncu
A nyugalom, r. Radu Afrim
Az ördög próbája, r. Radu Afrim
Én és a világ, consultant art. Gáspárik Attila
Hedda Gabler, r. Keresztes Attila
Karamazovok, r. Albu István
Kő, papír, olló, r. B. Fülöp E., Berekméri K., Gecse R.
Le misanthrope..., r. Bodolay Géza
Liselotte és a május, r. Harsányi Zsolt
Macbeth, r. Keresztes Attila
Nézd, ki van itt!, r. Theodor-Cristian Popescu
Pjotruska, r. Kincses Elemér
Részegek, r. Radu Afrim
Retromadár..., r. Radu Afrim
Sirály, r. Keresztes Attila
Tündérország, r. Keresztes&Blaga
Tündöklő Jeromos, r. Török Viola

Data premierei
31.12.2018
14.04.2018
13.10.2018
07.03.2015
02.03.2014
03.10.2018
01.12.2017
18.01.2015
19.10.2018
11.05.2018
06.10.2017
13.10.2017
18.04.2017
21.09.2017
08.03.2018
12.11.2016
20.11.2015
15.12.2018
05.12.2018

Spectacole găzduite (cu vânzare prin propriul sistem):
Titlul
...Éhe a szépnek
Árdéli szép tánc
Függök ezen a zord élet-párkányon
Jack Cole dalai
Karády zárkája
Kövek a zsebben
Lift
Magyar Virtus
Maros-hídja leszakad
Prózaajándék Vásárhelynek
Reborn
Teremtés
Vágják az erdei utat...

Data
11.05.2019
14.11.2019
15.11.2019
17.11.2019
13.11.2019
16.11.2019
18.03.2019
03.06.2019
16.11.2019
15.11.2019
10.03.2019
24.03.2019
11.03.2019

Târgul de cărți
Târgul de cărți
Târgul de cărți
Târgul de cărți
Târgul de cărți

Târgul de cărți
Târgul de cărți
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Spectacole invitate și parteneriate :
 15.01.2019 – Ziua Culturii Române în parteneriat cu Fundația Studium


24.01.2019 - Parteneriat cu Primăria Municipiului Tg. Mureş - Închirierea sălii mari



06.03.2019 - Spectacolul: Floor covering. Terminal – în parteneriat cu CNSL Frăţia



10.03.2098 – Reborn – concert lansare album A.G. Weinberger



11.03.2019 – „VÁGJÁK AZ ERDEI UTAT” – spectacolul de dans al Ansamblului de Dans Trei
Scaune, Sala Mare – spectacol găzduit



15.03.2019 – spectacolul „A LÁTHATATLAN HÓHÉR...” în cadrul campaniei „Artiștii pentru
artiști”, inițiat de UNITER, Sala Mare – Compania Tompa Miklós



17.03.2019 Spectacolul Floor covering. Terminal – în cadrul campaniei UNITER – Artişti
pentru Artişti



18.03.2019 - „LIFT” – spectacol de dans contemporan al companiei M Studio de la Sfântu
Gheorghe, Covasna, Sala Mică – spectacol găzduit



24.03.2019 - „TEREMTÉS” – spectacol de Berecz András, Sala Mare – spectacol găzduit



27.03.2019 – Decernarea premiilor BIOEEL – Compania Liviu Rebreanu



30.03.2019 – Festivalul de teatru școlar – în parteneriat cu ISJ Mureş



07.04.2019 – Scripcarul pe acoperiș – spectacol invitat Teatrul Regina Maria Oradea



08.04.2019 – All inclusive – spectacol invitat



19.04.2019 – Gala Camp10onatului de Improvizație – 10 ani de improvizație – spectacol în
colaborare cu Studio Act Oradea și Teatrul de Nord Satu Mare



14.04.2019. – Ziua Pământului, împreună cu Radio Târgu Mureş – Curăţarea malul
Mureşului



11.05.2019 – „...ÉHE A SZÉPNEK” – spectacol găzduit, Sala Mică



03.06.2019 - „MAGYAR VIRTUS” – spectacolul de dans popular al Ansamblului Maghiar de
Dans Popular, Sala Mare – spectacol găzduit



03.07.2019 – concert ROMAN KIM – Sala Mare – eveniment găzduit



26.08.2019 – „TÁNCRAPSZÓDIA” - două spectacole de dans ale Ansamblului Național de
Dans din Ungaria, în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Sala Mare – spectacol
găzduit



27.08.2019 – „LILIOMFI” – spectacolul Teatrului Național Illyés Gyula din Beregovo, în
cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Sala Mare – spectacol găzduit



28.08.2019 - „PUSTOL A HÓ” – spectacolul Teatrului Național din Budapesta, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mică – spectacol găzduit
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28-29.09.2019 – „SZOMORÚ VASÁRNAP” – spectacolul Teatrului Madách din Budapesta,
Sala Mare – spectacol găzduit



28.08.2019-02.09.2019 – Proiect UN NUME: Grzegorz Jarzyna în colaborare cu Asociația
pentru Teatru „Liviu Rebreanu”



19-22.09.2019 – Bookfest



15.10.2019 – Frumos e în septembrie la Veneția – spectacol invitat Timișoara



13-17.11.2019 – Breasla Cărţii Maghiare



22.11.2019 – Târgul de Cariere



23.11.2019 – Clasa noastră – spectacol invitat în cadrul Festivalului Studio UAT



26.11.2019 – 12.12.2019 – Împachetează un zâmbet Crăciunul ăsta! – în parteneriat cu
Asociația Împreună pentru Copiii cu Cancer



03.12.2019 - Vernisaj expoziţie caritabilă de artă plastică – în parteneriat cu Asociația
Împreună pentru Copiii cu Cancer



07.12.2019 – Activitate cu copiii defavorizați – în parteneriat cu Asociația Divers

Programe și proiecte educative (dintre cele de mai sus):
 14.04.2019 – „ÎMPREUNĂ CURĂȚĂM” – participare la evenimentul social de strângere de
gunoi de pe malul Mureșului, campanie inițiată de Radio Târgu-Mureș


18.05.2019 – evenimente organizate în cadrul Nopții Muzeelor (spectacole, întâlniri cu
publicul după spectacole, repetiții cu public, vizitarea culiselor) – ambele companii, toate
sălile



27.08.2019 – expoziție „BAUHAUS 100” în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșeană,
Foaier Sala Mare – eveniment găzduit



27.08.2019 – lansare de carte „ERDÉLYI TRILÓGIA” de Bánffy Miklós, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit



29.08-01.09.2019 – evenimentul „UN NUME” – organizat de Compania Liviu Rebreanu a
Teatrului Național Târgu-Mureș, toate sălile



19-22.09.2019 – BOOKFEST – salon internațional de carte, foaierul Sălii Mari – eveniment
găzduit



13-17.11.2019 – BREASLA CĂRȚII MAGHIARE – târg internațional de carte, spectacole,
lansări de carte, expoziții, evenimente pentru tineret, toate sălile – eveniment găzduit
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26.11.2019 – „PASĂREA RETRO...” – spectacol și întâlnire cu publicul, special conceput
pentru studenții Facultății de Pedagogie a Universității Babeș-Bolyai, departamentul din Tg.
Mureș, Sala Mare – Compania Tompa Miklós



01-17.12.2019 - „ÎMPACHETEAZĂ UN ZÂMBET” – campanie de strângere de donații pentru
Asociația Împreună pentru Copiii cu Cancer, inițiat de Teatrul Național Târgu-Mureș



07.12.2019 - „ZÂMBIM ÎMPREUNĂ CU MOȘ NICOLAE” – eveniment pentru copii organizat
de Asociația Divers, foaierul Sălii Mari – eveniment găzduit



12.12.2019 - „30 DE ANI DE DEMOCRAȚIE, 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIE” – spectacolul
Asociației Tabla de Șah, Sala Mare – spectacol găzduit



24.12.2019 – „SĂ NE JUCĂM DE-A MOȘ CRĂCIUN!” – eveniment pentru copii realizat de
actorii Companiei Tompa Miklós, Sala Mică

Programe și proiecte artistice din sfera artelor conexe: expoziții, vernisaje, lansări de carte,
concerte, discuții cu publicul etc. (dintre cele de mai sus):


10.03.2019 – Concert REBORN – AG Weinberger, Sala Mare – eveniment găzduit



18.05.2019 – evenimente organizate în cadrul Nopții Muzeelor (spectacole, întâlniri cu
publicul după spectacole, repetiții cu public, vizitarea culiselor) – ambele companii, toate
sălile



27.08.2019 – expoziție „BAUHAUS 100” în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureșeană,
Foaier Sala Mare – eveniment găzduit



27.08.2019 – lansare de carte „ERDÉLYI TRILÓGIA” de Bánffy Miklós, în cadrul
evenimentului Vâltoarea Mureșeană, Foaier Sala Mare – eveniment găzduit



13-17.11.2019 – BREASLA CĂRȚII MAGHIARE – târg internațional de carte, spectacole,
lansări de carte, expoziții, evenimente pentru tineret, toate sălile – eveniment găzduit



26.11.2019 – „PASĂREA RETRO...” – spectacol și întâlnire cu publicul, special conceput
pentru studenții Facultății de Pedagogie a Universității Babeș-Bolyai, departamentul din Tg.
Mureș, Sala Mare – Compania Tompa Miklós

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 evoluţia colectivului artistic.
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Spectacolul Patkányok/Șobolanii de Gerhart Hauptmann, montat de Zsótér Sándor este un
text contemporan care pune publicul spectator în legătură directă cu realitatea. Prin acest proiect
am reușit introducerea modelului de lucru cu dramaturgul, promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare.
Spectacolul Hazatérés Dániába (Reîntoarcerea în Danemarca) de Kiss Csaba, în regia
autorului, are ca scop redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat și trecutul apropiat,
punându-le în scenă într-un limbaj teatral contemporan.
Alături de aceste spectacole, în afara Programului minimal, am realizat spectacolul A nép
ellensége (Un dușman al poporului) de Henrik Ibsen, în regia lui Keresztes Attila care contribuie la
remodelarea tradițiilor și diseminarea tehnicilor, metodelor și limbajelor teatrale canonice, lucru
evidențiat și de receptarea acestuia în presa de specialitate.
Spectacolul A hülyéje (Fazanul) de Georges Feydeau în regia lui Sebestyén Aba este un spectacol
care contribuie și el la redescoperirea textelor din trecut, puse în scenă într-o formă teatrală și
într-un limbaj teatral contemporane.
În plus, am reușit să menținem în programul Teatrului spectacolele de valoare create în
stagiunea anterioară, de exemplu Le misanthrope (se joacă de 3 stagiuni), Ia uite cine s-a întors (se
joacă de 3 stagiuni), Karamazovii (se joacă de 7 stagiuni), Castingul Dracului (se joacă de 6
stagiuni), Pescărușul (se joacă de 5 stagiuni), Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul
fierbinte (se joacă de 4 stagiuni), Tihna (se joacă de 6 stagiuni) etc. Aceste spectacole se bucură de
o apreciere deosebită atât din partea publicului, cât și din partea specialiștilor. Majoritatea 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. Totodată, reluarea acestora conferă o continuitate repertoriului nostru
și oferă spectatorilor posibilitatea de a le pune în dialog cu proiectele noastre recente.

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada
de management.
Începând cu anul 2014, în cadrul Teatrului Național și-a început activitatea Centrul de Cercetare
Teatrală. Acest Centru reprezintă, de fapt, transformarea Arhivei Teatrului într-un Centru activ,
dinamic, inițiator de evenimente. Marea majoritate a documentelor – de la înființare și până în
zilele noastre – au fost digitalizate, extrase din acestea fiind publicate pe pagina de internet a
Teatrului. În afara păstrării și arhivării valorilor teatrale, Centrul de Cercetare și-a propus și
organizarea de expoziții comemorative, aniversări și conferințe pe perioada următorilor cinci ani,
după cum urmează:
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Expoziții virtuale In memoriam, legate de zile de naștere
Actori:
Borovszky Oszkár - 125 de ani de la naștere
Ferenczy Csongor - 80 de ani de la naștere
Sinka Károly - 85 de ani de la naștere
Lohinszky Loránd - 95 de la naștere
Gyarmati István - 90 de ani de la naștere
Kiss László - 100 de ani de la naștere
Havasi Rózsi - 135 de la naștere
Regizori
Gergely Géza - 90 de ani de la naștere
Pictori scenografi
Háry Lajos - 105 ani de la naștere

Expozii virtuale In memoriam, legate de dispariția unor mari actori
Bács Ferenc
Anatol Constantin

Lansări de carte
16.11.2019 - „A színházi tehetség (Talentul pentru teatru)” de Gáspárik Attila, apărut la Editura
Pont – octombrie 2019

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.
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1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;
Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
Capitol de
venit/Titlul
de cheltuieli

Indicatori
TOTAL VENITURI, din
care:
Venituri proprii
Subvenții pentru
instituții publice
TOTAL CHELTUIELI, din
care:
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii, din
care:
Cheltuieli de întreținere
Cheltuieli de producție
SAPHN

Buget aprobat
2020
21.869.000

43.09

1.409.000
20.460.000

67.10

21.869.000

10
20

18.464.000
3.220.000
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1.560.000
1.660.000
185.000

Veniturile proprii se preconizează a fi realizate din următoarele activități:
 Venituri din bilete și abonamente
 Alte venituri (festivaluri, proiecte etc.)

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

În anul 2019, am atins numărul de aproximativ 65.000 de beneficiari.

3. Analiza programului minimal realizat în anul 2019
Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr.
proiecte
în cadrul
programul
ui

Denumire
proiect

Buget
Sume
prevăzu cheltuit
t
e pentru
pe
fiecare
program proiect
(lei)
realizat
(lei)

56

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;

1

D'ALE
CARNAVALULUI,
de I.L.Caragiale,

140.000

140.000

140.000

140.000

150.000

150.000

Total buget program 2

150.000

150.000

HAZATERES
DANIABOINTOARCEREA IN
DANEMARCA,
de Kiss Csaba,
regia Kiss Csaba

170.000

Total buget program 3

170.000

regia Adi
Iclenzan

Total buget program 1

2.

3.

DRAMATUR
GIA
REALULUI

RESTITUIRI

Scopul:
- 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
circuitul teatral
românesc a unor texte
noi din dramaturgia
internațională și
românească nouă

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

1

A PATKANYOKSOBOLANII,
de Gerhart
Hauptmann,
regia Zsoter
Sandor

1

170.000

170.000
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4.
PRIMA
ȘANSĂ
(TEATRU DE
RISC)

7.000
Marea provocare a
teatrului din Târgu
Mureș este găsirea
unei forme de teatru
cu accent mult mai
mare pe teatrul
muzical.

1

TOATE MI SE
ÎNTAMPLĂ
NUMAI MIE,
de Mihai Ignat,
regia Laura
Moldovan
Total buget program 4
TOTAL GENERAL

7.000

7.000

7.000,00

467.000

467.000

Manager general Teatrul Național Târgu-Mureș,
Prof. PhD. Attila-Csaba Gáspárik
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ANEXA 1
APARIȚII MEDIA ÎN ANUL 2019
Apariții media Compania Liviu Rebreanu
Număr total apariții în presă: 110
Articole generale (relatări, interviuri, știri): 31
Știri 30
1.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/02/04/monografia-dan-alecsandrescu-un-impatimit-de-

teatru-lansata-pe-scena-teatrului-national-targu-mures/
2.

https://www.europafm.ro/sus-cortina-actorul-dan-radulescu-despre-terminal-recenta-

premiera-a-teatrului-national-targu-mures/
3.

http://outinmures.ro/juriul-uniter-la-navigatorul/

4.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/12/24/doliu-pentru-colectivul-teatrului-national-din-targu-

mures/
5.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/14/nicu-mihoc-directorul-artistic-al-companiei-liviu-

rebreanu-la-gala-uniter-cred-ca-richard-balint-e-un-actor-minunat/
6.

https://romanialibera.ro/cultura/teatrul-national-targu-mures-participa-cu-patru-

spectacole-la-reuniunea-teatrelor-de-la-chisinau-804411
7.

https://www.msnews.ro/a-castigat-actorul-richard-balint-premiul-uniter-pentru-rolul-mr-

lockhart-din-spectacolul-teatrului-national-targu-mures/
8.

https://forgatag.ro/ro/events/c/valtoarea-teatrala/

9.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/03/22/interviu-actorul-liviu-pancu-actorul-este-un-histrion-

al-timpului-prezent-iar-regizorul-al-timpului-trecut/
10.

https://ardealnews.ro/2019/04/04/sustinem-programul-lunii-aprilie-la-teatrul-national-

tirgu-mures-biletele-cu-fost-puse-in-vanzare-hailateatru/
11.

https://www.msnews.ro/teatru-national-incep-primele-spectacole-din-2019-ale-

companiei-liviu-rebreanu/
12.

https://tiff.ro/10-pentru-film/moldovan-orsolya?fbclid=IwAR3Xg-

iEHz32FQUXFqI4DzqtCIDrmQtq52IPhA1BS517IsXKCz69VQgz_lM
13.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/14/richard-balint-premiul-uniter-pentru-cel-mai-bun-

actor-in-rol-secundar-nu-il-consider-atat-un-premiu-al-meu-cat-al-tuturor-cu-care-am-lucrat-laacest spectacol/?fbclid=IwAR2jxFyisfr565ZnlzytpplSgRZk0WemO2nmCIF1NrUao5mCdwblOU73LcI
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14.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/10/noaptea-muzeelor-2019-la-teatrul-national-targu-

mures/?fbclid=IwAR2RMtBJZz3Veo80EW0aOWqCv9fl8cHQw5JseoiO50fVGK3Nv3KKe7vnTUI
15.

https://www.punctul.ro/spectacolele-teatrului-national-programate-la-sala-mica-vor-avea-

loc-la-sala-mare-in-regimstudio/?fbclid=IwAR2wszIkdEfW9R4GmvYVYitoACpkZNbfq8q2f6sMTIDZPd4R1MBlQHahNcc
16.

https://agendademures.ro/premii-pentru-cei-mai-activi-actori-ai-companiei-liviu-

rebreanu/
17.

http://outinmures.ro/compania-liviu-rebreanu-revine-in-forta-cu-o-noua-

stagiune/?fbclid=IwAR1gZIIJXYRcoYnyUTtDPxO4LEPkCx5-zLOUI-V3GejDO0_HwVf8rDKUUM8
18.

https://www.punctul.ro/teatrul-national-compania-liviu-rebreanu-

prezinta/?fbclid=IwAR1LSD5MFxIc3pua24M4huuSyrhmmC5__4cmGll7Y6WjuA0tfrZgPYGsxGg
19.

http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-business/gasparik-attila-la-aniversarea-companiei-

tompa-miklos-vrem-neaparat-sa-ajungem-pe-piata-europeana-7180858
20.

https://agendademures.ro/criza-la-teatrul-national-tirgu-mures-productia-mai-multor-

piese-a-fost-suspendata-din-cauza-subfinantarii/
21. http://latargumures.ro/index.php/2019/12/02/vernisaj-expozitie-caritabila-de-arta-plastica-lateatrul-national-targu-mures/
22.

https://ardealnews.ro/2019/12/24/doliu-la-teatrul-national-tirgu-mures-a-murit-o-mare-

actrita/
23.

https://www.45north.ro/2019/07/08/interviu-cu-attila-gasparik-directorul-executiv-al-

teatrului-national-targu-mures/
24.

https://atelier.liternet.ro/articol/21075/Andrei-Vornicu-Csaba-Ciugulitu/Cred-ca-asta-ar-

trebui-sa-faca-un-actor-daca-vrea-sa-nu-stea-sa-se-si-impliceputin.html?fbclid=IwAR2xbjV3WhtIriLbOCsdvYbLMPLGikXUOsIYB6ncz43Q9zxfUQYg0nSPs7Q
25.

https://stiri.infomures.ro/cultura/teatrul-national-tirgu-mures-premii-pentru-cei-mai-

activi-actori-ai-companiei-liviu-rebreanu/
26.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/14/gasparik-attila-directorul-executiv-al-teatrului-

national-targu-mures-la-gala-premiilor-uniter-cea-mai-mare-provocare-in-acest-moment-esteidentitatea-culturala-europeana-identitatea-loca/
27.

https://www.tnb.ro/ro/navigatorul-fnt

28.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/04/22/laurentiu-blaga-nominalizat-la-premiul-uniter-pentru-

cea-mai-buna-piesa-de-teatru-romaneasca-a-anului-2018/
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29.

https://www.e-cultura.info/teatrul-national-targu-mures-la-reuniunea-teatrelor-nationale-

dinchisinau/
30.

https://agendademures.ro/csaba-ciugulitu-intre-scena-si-platourile-de-filmare-cred-ca-

asta-ar-trebui-sa-faca-un-actor-daca-vrea-sa-nu-stea-sa-se-si-implice-putin/

UN NUME: Grzegorz Jarzyna – 11
1.

https://capitalcultural.ro/un-nume-grzegorz-jarzyna/

2.

https://radioromaniacultural.ro/showcase-un-nume-targu-mures/

3.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/25/un-nume-grzegorz-jarzyna-un-mare-regizor-

contemporan-invitat-la-teatrul-national-targu-mures/
4.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/26/premiera-un-nume-grzegorz-jarzyna-directorul-

artistic-al-teatrului-din-varsovia-poposeste-timp-de-4-zile-la-targu-mures/
5.

http://www.radiomures.ro/stiri/grzegorz-jarzyna-la-targu-

mures.html?fbclid=IwAR38f8aa8jyXC1_uZNDPJ9fSHR3j0sksPQrFxC3HuONmFvQBei4jU0COzlU
6.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/26/premiera-un-nume-grzegorz-jarzyna-directorul-

artistic-al-teatrului-din-varsovia-poposeste-timp-de-4-zile-la-targumures/?fbclid=IwAR0pHNpE5HNyVlkE79lAJsBXMTpljxBveptw1WSVWYmKQ5t3IpODzENgvZo
7.

https://www.culturapoloneza.ro/events/item/teatrul-lui-grzegorz-jarzyna-la-targu-

mures.html?fbclid=IwAR2X5uNimN_OT7zmLrvMYORrJr2Ol7wOsesAZzHqohV1QTvxbIUIWzc3NE8
8.

https://www.observatorcultural.ro/articol/cred-ca-regizorul-ar-trebui-sa-evite-

puterea/?fbclid=IwAR3FN4Z2pGtGGDFlZCurUGGswCw7U6wxvyRPRHQJ0edO2xFEAmX1I2Fj5mM
9.

https://revistascena.ro/editorial/atitudini-in-teatrul-romanesc-scrisoare-catre-andrei-

majeri/?fbclid=IwAR0htQSzZVViqqqJUs-KrxZv1MyA-gh4gIX-XDsTTiKAob7FGcr-vTbepBE
10.

https://revistascena.ro/editorial/atitudini-in-teatrul-romanesc-scrisoare-catre-leta-

popescu/?fbclid=IwAR3L-ZNbucnB0PF7mUiNA9YKrDUcsejlODPq6z7xo9_mpzpSZShNSCnpx0U
11.

https://atelier.liternet.ro/articol/21130/Andrei-Vornicu-Grzegorz-Jarzyna/Cred-ca-

regizorul-ar-trebui-sa-evite-puterea.html

Frații Presnyakov: Floor covering.Terminal, regia: Sorin Militaru - 7
12.

https://www.msnews.ro/teatru-terminal-prima-premiera-din-2019-a-teatrului-national-

targu-mures/
13.

https://www.europafm.ro/teatrul-national-targu-mures-premiera-floor-covering-terminal-

doua-reprezentatii-pe-6-si-7-februarie-2019/
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14.

https://agenda.liternet.ro/articol/23334/Andrei-Vornicu/Despre-morti-numai-e-bine-Floor-

Covering-Terminal.html
15.

http://outinmures.ro/floor-covering-terminal-la-teatrul-national/?fbclid=IwAR2P-kd_h3-3-

wrJAetK70H_9RQVvmcAuZZ_dUCUfgg6DeIW_P5adOUFga0
16.

http://outinmures.ro/floor-covering-terminal-ultima-reprezentatie-

stagionala/?fbclid=IwAR3EuIwvtzmm3bRjGLsrnmw0xHP0_oJYLKL6kpsy3taGFH3MLobhrQN-0Ds
17.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/14/richard-balint-premiul-uniter-pentru-cel-mai-bun-

actor-in-rol-secundar-nu-il-consider-atat-un-premiu-al-meu-cat-al-tuturor-cu-care-am-lucrat-laacest-spectacol/
18.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/02/09/despre-morti-numai-e-bine-cronica-la-floor-covering-

terminal/?fbclid=IwAR0uHS53i5KJlMJ3y84Zj95fDUmMxW6QWW1My-eyOER8DwgZwSivdLnHj-4

Mihai Ignat: Toate mi se întâmplă numai mie, regia: Laura Moldovan - 1
19.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/22/toate-mi-se-intampla-numai-mie-un-one-man-show-

savuros-la-sala-mica-2/?fbclid=IwAR2G6xSsRzKbS84HjZHffHb_PBql2BoiyoEs-bNrnubhiCVVvuelewWy9U

Victor Ion Popa: Take Ianke și Cadâr, regia: Nicu Mihoc - 5
20.

https://www.dcnews.ro/spectacolul-take-ianke-si-cadar-despre-diferentele-dintre-oameni-

in-premiera-la-teatrul-national-targu-mures_696003.html
21.

https://www.punctul.ro/premiera-take-ianke-si-cadar-reinvie-farmecul-interbelicului-in-

formula-moderna/?fbclid=IwAR2IKPmzxSTRqAcNLOTPQbPCj4ZrNF_AN7Mfsa6m99c_UxKnJ5jkCfVh1g
22.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/11/01/take-ianke-si-cadar-pe-scena-casei-de-cultura-din-

ludus/
23.

https://www.msnews.ro/comedie-teatrul-national-din-targu-mures-prezinta-in-municipiul-

reghin-cea-mai-recenta-premiera-comedia-take-ianke-si-cadar/
24.

https://www.punctul.ro/teatrul-national-din-targu-mures-deschide-stagiunea-cu-o-piesa-

ce-a-mai-fost-montata-acum-30-de-ani/

Alexandru Popa: Constantin, regia: Tudor Lucanu - 4
25.

https://credidam.ro/wp/premiera-la-teatrul-national-targu-mures-constantin-povestea-lui-

brancoveanu-dincolo-de-mit/
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26.

http://www.radiomures.ro/stiri/constantin-povestea-lui-brancoveanu-dincolo-de-mit.html

27.

https://www.punctul.ro/azi-premiera-constantin-povestea-lui-brancoveanu-dincolo-de-

mit/
28.

https://agendademures.ro/actorul-nicu-mihoc-tot-ce-nu-ma-emotioneaza-tot-ce-nu-

consuma-energie-si-nu-da-energie-nu-e-teatru/

Vasili Sigarev: Detectorul de minciuni, regia: Laura Moldovan - 2
29.

https://www.zi-de-zi.ro/2020/01/22/spectacolul-detectorul-de-minciuni-demonsteaza-ca-

adevarul-doare-dar-si-gadila/
30.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/06/02/detectorul-de-minciuni-o-noua-premiera-la-

compania-liviu-rebreanu/

Conor McPherson: Navigatorul, regia: Cristi Juncu - 22
31.

https://www.amosnews.ro/juriul-final-al-premiilor-uniter-2019-va-viziona-spectacolul-

navigatorul-2019-04-05?fbclid=IwAR3V3gOgfnUI1EJbZjM_ttu9oalK80TDqEn9aaGwaEKhYXrU8nBq7zw2Mo
32.

https://romania.europalibera.org/a/lucian-giurchescu-trei-cuvinte-(cronici)-la-inchiderea-

fnt-2019/30241968.html
33.

http://outinmures.ro/juriul-uniter-la-

navigatorul/?fbclid=IwAR3UZAhbewG5ohQglLS_K6IxC4eBIDVVpzNuAXbYA5AW44bLONq3djwXrUs
34.

http://dindragostepentruteatru.ro/2019/11/01/navigatorul-suntem-oare-demni-de-

mantuire/?fbclid=IwAR3e6XU53Wvw5S7rVsyT3PKGpOR5BVV0MYDji8pj_Ag-BudJpt7Z0IDB7Fg
35.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/09/07/navigatorul-se-relanseaza-pe-ape-adanci-la-sala-

mare/?fbclid=IwAR2AJ1VKaCa7KEFNtu1cpPqlMnrgMhLnMUWxZN2lAqwU7qy_g6-Xov95l08
36.

https://revistacultura.ro/2019/de-craciun-jucam-la-blind/

37.

https://adevarul.ro/cultura/teatru/o-poveste-decraciun-demoni-alcoolici-

1_5c17471cdf52022f7591baf0/index.html
38.

https://specialarad.ro/fitn7-a-debutat-cu-un-spectacol-diabolic-de-magistral-navigatorul/

39.

https://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/anul-teatral-2018

40.

https://www.punctul.ro/navigatorul-spectacolul-anului-2018-pentru-criticul-claudiu-groza/

41.

https://www.arad.zone/evenimente/festivalul-interna%C8%9Aional-de-teatru-nou-arad-

2019-edi%C8%9Aia-a-vii-a
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42.

https://www.hotnews.ro/stiri-perspektiva-23458364-cand-cannes-satu-mare-ajungi-2-

minute-cronica-festivalului-national-teatru-editia-29-2019.htm?nomobile=
43.

https://lucianantofi.wordpress.com/2019/11/02/pariul-cu-sinidisis-sau-o-noua-partida-de-

poker-cu-diavolul-cristi-juncu-isi-scalda-navigatorul-prin-apele-tulburi-ale-constiintei/
44.

https://cultural21.ro/2019/10/27/navigatorul-sau-cam-asa-arata-un-spectacol-al-dracului-

de-bun/
45.

https://tribuna-magazine.com/ce-craciun-

craciunos/?fbclid=IwAR2zKJZeIHk361fY7oyYpwcUVzKmlemYhbwltKB-ERmobhXPQwrZAQMdeeg
46.

https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-3/fito-ovatii-pentru-spectacolul-care-i-a-

adus-diavolului-richard-balint-premiul-uniter-foto-149468.html
47.

https://amfiteatru.com/2019/11/13/navigatorii-

nefericirii/?fbclid=IwAR39Z5vD_JGMOdiVNvZ5oWt24N7vi1SmtlmmEOkklSz9PrFkuL9ukOXU_1c
48.

http://www.bihon.ro/richard-balint-a-castigat-premiul-

uniter/2249913?fbclid=IwAR36QrUq35xDepTu7VSKBfgGPpcwo2djQX7nQ1M9iwlWnmplbghsyvno
o_s
49.

https://www.uniter.ro/richard-balint-teatrul-nu-e-o-competitie/?fbclid=IwAR3OeeGgzx-

cxeVbrVr70_oaXYktNUmpNmCVEIfVS_AqoEXXnxT_8xJscPM
50.

http://www.jatekter.ro/?p=29461

51.

https://yorick.ro/premiile-uniter-si-adevaratele-probleme-ale-teatrului-romanesc-de-

astazi/
52.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/14/richard-balint-premiul-uniter-pentru-cel-mai-bun-

actor-in-rol-secundar-nu-il-consider-atat-un-premiu-al-meu-cat-al-tuturor-cu-care-am-lucrat-laacestspectacol/?fbclid=IwAR0nCf8kgge24Dc0Obuw2LuHvy1KIa91vfiIbDx7Z41mVkStECwH9MXyh2k

Lucy Thurber: Săraci, regia: Rareș Budileanu - 6
53.

https://amfiteatru.com/2019/10/12/saraci-primul-spectacol-nou-la-nationalul-din-targu-

mures/
54.

https://stiri.infomures.ro/stiri/saraci-de-lucy-thurber-un-spectacol-care-va-va-imbogati/

55.

https://iuresul.ro/event/teatru-saraci-de-lucy-thurber/

56.

https://agendademures.ro/rares-budileanu-regizorul-spectacolului-saraci-pentru-mine-

este-si-un-context-actual-al-tarii-noastre-unde-saracia-isi-pune-amprenta-tot-mai-tare/
57.

http://www.cuvantul-liber.ro/news/113753/61/RARE-BUDILEANU-REGIZORUL64

SPECTACOLULUI-SaRACI
58.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/fesztivalszereplesek-es-bemutato

Ivanov - 1
59.

http://zi-de-zi.ro/2019/04/25/ivanov-de-a-p-cehov-la-sala-mare-6/

Albina din capul meu - 3
60.

http://outinmures.ro/albina-din-capul

meu/?fbclid=IwAR0kuYMzrsojPtqeeGYTfH7QaH20sL3xlKe_uAYB7nM3kjsssI2-Ww2PZXM
61.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/09/15/albina-din-capul-meu-zumzaie-din-nou-la-sala-

mica/?fbclid=IwAR0-IFkbaBFgutOtfjZWKqRDR3QvPcDVlshXG5u7il-TnVi6KTEi9n1AzOg
62.

https://revistacultura.ro/2019/basmul-la-level-3d/

Campionatul de improvizație - 1
63.

https://www.punctul.ro/gala-camp10natului-de-improvizatie-la-teatrul-

national/?fbclid=IwAR0H9JeV-8nkjRRhm_9aVSs4bO1PhpJ9iZccKZfcR15YGlNj7pXLwQ8O4hk

Steaua fără nume - 1
64.

http://outinmures.ro/steaua-fara-nume-

3/?fbclid=IwAR1YZDLdOcymxZpxoLrAfk7SVAHyFjXKnatSClglhyQVEP0cHidWjVUTBRk

Dinte pentru dinte - 1
65.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/24/dinte-pentru-dinte-o-comedie-bine-facuta-la-sala-

mare-2/

Soț de vânzare - 1
66.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/06/18/sot-de-vanzare-ultima-reprezentatie-stagionala-

2/?fbclid=IwAR1GtEQTMDLGxGwS0c0k_KQqXINVZvpV7tTHme14NVbI9nkLWf9p2828cpM

D’ale Carnavalului - 4
67.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/06/16/ultima-reprezentatie-stagionala-a-spectacolului-dale-

carnavalului-la-salamare/?fbclid=IwAR1UZ3I9ZPr0OrYQ5xyKCAABSLNFz7jyXL51GRPu646aLLRuWg7jxiGbm54
68.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/09/11/dale-carnavalului-pe-intelesul-contemporanilor/

69.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/27/dale-carnavalului-la-sala-mare/
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70.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/02/26/interviu-regizorul-adi-iclenzan-la-dale-carnavalului-m-

a-fascinat-ermetismul-formal-si-tematic-al-textului-caragiale-creeaza-o-lume-populata-cu-oamenice-nu-cred-ca-fac-parte-din/

Teroare - 2
71.

http://outinmures.ro/teroare-la-teatrul-

national/?fbclid=IwAR0_3bxy6sPkfio32blnuObQCXUhG_oB-xJ4eOzv_1LNkeXTZ4Wj4jffizg
72.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/21/veniti-la-teroare-si-decideti-prin-vot-soarta-

personajuluiprincipal/?fbclid=IwAR1pinsFmNA7KUViwS8feMNEkWTab0sS4TWNVyY7d8x_39IMYZvMOqdq1IU

În trafic -1
73.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/17/sunteti-asteptati-in-trafic-la-sala-mica-bilete-la-5-lei-

cu-ocazia-noptii-muzeelor/?fbclid=IwAR3TQC8zdwv9sTHiGteZXqUsDCs3HCnzh29lP4X5JZ1EOxwOeWxVLxW7YE

Școala nevestelor -1
74.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/11/scoala-nevestelor-va-starni-noi-hohote-de-ras-la-sala-

mare-2/?fbclid=IwAR02NEzRiDlum7lyewOZWTimW3wyUEKpXojxzF5SpXduePaQU2mw42JJZi4

Portughezul - 1
75.http://outinmures.ro/portughezul/?fbclid=IwAR11YsaOK0quHTDP1xz1XpAjNq3VenhSs8wtJI3V
S5MckjdSkTJEflrJ4BE

Camera 701 – 1
76.

http://www.zi-de-zi.ro/2019/01/23/cronica-camera-701-continua-sa-incante-spectatorii-

dupa-5-ani/?fbclid=IwAR0wO8JFCwtGiwghvGNqsciGxOtZQLovYjzLrUCJogp5O_htpMRaRwN8zk4

Tatăl meu, preotul - 1
77.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/106785-foglalkoztat-hogy-miert-gy-lolhetjuk-

egymast-gabriel-sandut-kerdeztuk-a-roman-kultura-napjan
Gala Camp10natului de improvizație (aniversare de 10 ani) - 3
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78.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/04/15/gala-camp10natului-de-improvizatie-la-teatrul-

national/
79.

https://www.punctul.ro/gala-camp10natului-de-improvizatie-la-teatrul-national/

http://stiritransilvania24.ro/mures/gala-camp10natului-de-improvizatie-la-teatrul-national-targumures-378618/

Apariții media Compania Tompa Miklós
Compania Tompa Miklós
Apariții în presă – 2019
Nr. total apariţii: 209
Articole generale (relatări, interviuri, știri): 61
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/kistermi-eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-1

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-5

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-6

4.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-7

5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-8

6.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-9

7.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-10

8.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-11

9.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-12

10.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-13

11.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-14

12.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-15

13.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-16

14.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-17

15.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-18

16.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-19

17.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-20

18.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-21

19.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-22

20.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-nemzeti-szinhazban-23

21.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eloadasok-a-heten-az-evadban-utoljara
67

22.

https://szekelyhon.ro/aktualis/keseredes-evadzaro-marosvasarhelyen

23.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/koeltsegvetesi-problemak-a-marosvasarhelyi-nemzeti-

szinhaznal
24.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/evadzaras-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhazban

25.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/evadzaro-eloadasok-a-nemzetiben

26.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szabadberlettel-is-megtekinthetok-a-tompa-miklos-

tarsulat-majusi-eloadasai
27.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ervenyesithetok-a-szabadberletek-a-tompa-miklos-

tarsulat-juniusi-eloadasaira
28.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szinhaz-juniusban

29.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/kezdodik-a-tompa-miklos-tarsulat-uj-evada

30.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/evadnyito-eloadasok-a-nemzeti-szinhazban

31.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szinhazi-oktober

32.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szinhazi-november

33.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/adventi-jotekonysagi-hangverseny-tompa-klaraert

34.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/jatsszunk-angyalosdit

35.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/karacsonyi-hangulatot-idezo-rendezvenyek

36.

http://www.jatekter.ro/?p=28057

37.

http://www.jatekter.ro/?p=29892

38.

http://www.jatekter.ro/?p=27043

39.

http://www.jatekter.ro/?p=28007

40.

http://www.jatekter.ro/?p=30503

41.

http://www.jatekter.ro/?p=30293

42.

http://www.jatekter.ro/?p=29151

43.

http://www.jatekter.ro/?p=29578

44.

http://www.jatekter.ro/?p=30293

45.

https://szekelyhon.ro/aktualis/szinhazi-evadkezdes-van-ahol-a-fizetesek-vannak-

veszelyben-mashol-eloadasokra-nem-futja
46.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120055-kozos-karacsonyvarast-szervez-a-

marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz
47.

https://picpanzee.com/tompamiklostarsulat

48.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/109876-a-szinesz-ne-jatsszon-semmit-vilagnapi-

beszelgetes-keresztes-attila-m-veszeti-igazgatoval
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49.

https://liget.ro/studio/emberi-dolgok-noi-dolgok-egy-idore-bucsuzik-karakteretol-varga-

andrea
50.

https://www.scena9.ro/article/11-actrite-teatrele-

romanesti?fbclid=IwAR250LRszX1FpNOx4o2Qoseg64ifBJfd7ONArsS-51tSWExk3L3JSLFreg8
51.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/kiss-bora-a-sokszinu-szineszno

52.

https://noileg.ro/kiss-bora-vagyom-a-szinekre

53.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/113975-a-szinesz-gondolkodo-fogaskerek-

legyen-sebestyen-aba-poszt-dijas-rendez-vel-beszelgettunk
54.

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legjobb-rendezo-lett-sebestyen-aba-a-poszt-on-cari-tibor-

az-ev-zeneszerzoje
55.

https://revizoronline.com/hu/cikk/8074/interju-sebestyen-abaval/

56.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/aranydiplomasok

57.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/nyugdijaskent-thalia-szolgalataban

58.

https://szekelyhon.ro/aktualis/szineszszamlalas-erdelyben-az-online-adatbazis-egyfajta-

virtualis-castingot-biztosit
59.

https://erdelyinaplo.ro/interju/dzsungelbe-tevedt-es-osvenyt-taposott

60.

https://gondola.hu/hirek/244054-

Beres_Ildiko__A_karpataljai_emberek_neha_csodakra_kepesek.html
61.

http://multikult.transindex.ro/?cikk=28022

Per spectacol

Agatha Christie: A láthatatlan hóhér „…és már senki sem!” – 28
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/noir-a-parton

2.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/01/13/recenzie-crime-perfecte-si-momente-amuzante-pe-

scena-teatrului-national-targu-mures/
3.

http://www.jatekter.ro/?p=28253

4.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-tompa-miklos-tarsulat-eloadasa

5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-lathatatlan-hoher-es-mar-senki-sem

6.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/muveszek-a-muveszekert

7.

http://www.jatekter.ro/?p=28664

8.

https://liget.ro/studio/borzongva-szorakoznal-nyerj-jegyet-agatha-christie-krimijere

9.

http://www.jatekter.ro/?p=28861
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10.

https://nepujsag.ro/articles/a-lathatatlan-hoher-a-nemzetiben

https://nepujsag.ro/articles/a-lathatatlan-hoher-a-nemzetiben
11.

https://f21.hu/szinhaz/a-lathatatlan-hoher/

12.

https://www.evensi.com/athatatlan-oe-ueszek-ueszekert-tompa-miklo-arsulat-

marosvaarhelyi-nemzeti-szinha/298142877
13.

http://www.jatekter.ro/?p=29368

14.

http://www.jatekter.ro/?p=29379

15.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/05/11/lathatatlan-hoher-kezdivasarhelyen-

marosvasarhelyiek-krimije/
16.

https://www.kezdi.info/news/agatha-christie-a-lathatatlan-hoher/9681

17.

https://www.3szek.ro/load/cikk/122959/mi-hol-mikor

18.

http://muzeulmures.ro/noaptea-muzeelor-2019-program

19.

http://www.marosmuzeum.ro/muzeumok-ejszakaja-program

20.

http://www.jatekter.ro/?p=29759

21.

http://www.jatekter.ro/?p=30293

22.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/115749-agatha-christie-adaptacioval-nyit-

evadot-a-marosvasarhelyi-tompa-miklos-tarsulat
23.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szaszregeni-magyar-napok

24.

https://www.showpass.ro/event/47343/A-lathatatlan-hoher

25.

https://kultura.hu/magyar-szinhazfesztival-brassoban/

26.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/fesztivalszereplesek-es-bemutato

27.

https://www.prae.hu/news/35850-hamarosan-indul-brassoban-a-3-magyar-

szinhazfesztival/
28.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ajandekozzon-elmenyt-iden-mikulasra

Tamási Áron: Tündöklő Jeromos – 2
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/tuendoeklo-jeromos

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eles-vita-a-spectrum-szinhaz-es-a-marosvasarhelyi-

nemzeti-szinhaz-koezoett

George Ștefan: Tündérország -3
1.

http://www.jatekter.ro/?p=27981

2.

https://editura.liternet.ro/carte/367/George-Stefan/Tara-Zanelor.html
70

3.

http://www.amosnews.ro/interferente-culturale-romano-maghiare-teatru-2019-03-06

Dálnoky Réka: Tévedések tárháza – 1
1.

http://www.jatekter.ro/?p=27981

Molière/Bodolay: Le Misanthrope – Az új embergyűlölő – 2
1.

https://papageno.hu/szinhaz/2019/02/kepmutatok-kora/

2.

https://kritizorok.com/2018/07/06/a-mizantrop-en-vagyok/

Ivan Viripajev: Részegek – 8
1.

http://www.jatekter.ro/?p=28748

2.

https://papageno.hu/szinhaz/2019/02/akik-az-eget-is-bogonek-nezik/

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ma-van-a-szinhazi-vilagnap

4.

http://www.jatekter.ro/?p=31073

5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/reszegek-ujvideken

6.

http://www.jatekter.ro/?p=30460

7.

https://a1.ro/timp-liber/evenimente/festivalul-national-de-teatru-peste-100-de-

evenimente-in-doar-11-zile-id810225.html
8.

https://www.magyarszo.rs/hu/4153/kultura_szinhaz/211577/Az-emberi-l%C3%A9t-

neh%C3%A9zs%C3%A9gei.htm

Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? – 12
1.

http://www.jatekter.ro/?p=29933

2.

https://fnt.ro/2019/si-caii-se-impusca-nu-i-asa-de-horace-mccoy/page/5/

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eros-marosvasarhelyi-jelenlet-az-orszagos-szinhazi-

fesztivalon
4.

https://adevarul.ro/cultura/teatru/despre-teatrul-romanesc-despre-xxix-editie-fntnumai-

binen-1_5db7b5cd5163ec42717a673e/index.html
5.

https://agenda.liternet.ro/articol/24063/Florian-Rares-Tileaga/Un-titlu-care-nu-ascunde-

multe-Si-caii-se-mpusca-nu-i-asa-la-FNT-2019.html
6.
http://multikult.transindex.ro/?hir=11178&het_magyar_szinhaz_szerepel_a_bukaresti_ors
zagos_szinhaz_fesztivalon
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7.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/fesztivalszereplesek-es-bemutato

8.

https://papageno.hu/szinhaz/2019/02/tanc-eletre-halalra/

9.

http://www.jatekter.ro/?p=28183

10.

http://www.zi-de-zi.ro/2019/02/02/si-caii-se-impusca-nu-i-asa-din-nou-la-sala-mica/

11.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/02/01/comunicat-de-presa-teatrul-national-

targu-mures--251305
12.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/februarban-is-musoron

Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május – 1
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/evadnyito-eloadasok-a-nemzeti-szinhazban

William Golding: A legyek ura – 4
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szinhazi-eloadasok-a-het-vegen

2.

http://www.jatekter.ro/?p=27996

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/januarban-is-a-tompa-miklos-tarsulat-musoran

4.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/01/12/ismet-musoron-legyek-ura-

marosvasarhelyen/

Radu Afrim: Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan – 2
1.

http://www.jatekter.ro/?p=31338

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/radu-afrim-a-roman-akademia-dijazottjai-koezoett

Timur Vermes: Nézd, ki van itt! – 2
1.

http://www.jatekter.ro/?p=29714

2.

https://revistatribuna.ro/wp-content/uploads/2018/03/370_NET.pdf

Henrik Ibsen : Hedda Gabler – 6
1.

http://www.jatekter.ro/?p=28085

2.

https://www.criticailapok.hu/2-uncategorised?start=25

3.

http://www.litera.hu/hirek/balla-zsofia-rendkivuli-ajanlat

4.

https://www.theater.hu/hu/hirek/a-marosvasarhelyi-hedda-gabler-a-nemzetiben--

15053.html
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5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-tompa-miklos-tarsulat-hedda-gablere-januarban-ket-

nemzeti-szinhaz-musoran-szerepel
6.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/01/22/ket-nemzeti-szinhaz-musoran-

szerepel-marosvasarhelyi-hedda-gabler/

De szeretnék gazdag lenni! – 5
1.

http://www.jatekter.ro/?p=28650

2.

http://www.jatekter.ro/?p=28820

3.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/110457-marko-belaval-unnepli-a-magyar-

kolteszet-napjat-a-vasarhelyi-szinhaz
4.

https://liget.ro/studio/a-versmondas-nem-szavalas-nyerj-jegyet-a-vers-rehabjara

5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/aprilisnak-bolondja-versoesszeallitas

Kő, papír, olló – 2
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ko-papir-ollo-szinhaz-az-osztalyteremben

2.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/109962-oktatas-vigyazz-tamad-a-szinhaz-nez-

formalo-programok-erdelyi-korkepe

Karácsony Benő-Kincses Elemér: Pjotruska – 1
1.

https://kritizorok.com/2019/02/20/kisvarosi-ikarosz-

legenda/?fbclid=IwAR0TymS1gQFhszseJYfQsG0IRndI5RmEDNWzNXCSjTlHWxazg-V-1MpVaQ0

William Shakespeare : Macbeth – 2
1.

http://www.jatekter.ro/?p=28142

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ujra-musoron-a-macbeth

Radu Afrim : Az ördög próbája – 6
1.

https://revizoronline.com/hu/cikk/7867/rekamie-fesztival-szegedi-nemzeti-szinhaz/

2.

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2019/04/15/az-ordog-probaja-

szegeden-marosvasarhelyi-eloadas/
3.

https://szeged.hu/hirek/28052/telt-hazzal-nyilt-meg-az-elso-rekamie-fesztival-a-

kisszinhazban?fbclid=IwAR2USIKxhrVb7eldYJNDiOJsWUR0avy9ZyeTR5x2gtfEJySBM441TL1gR_8
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4.

https://www.facebook.com/notes/szte-

sz%C3%ADnh%C3%A1ztudom%C3%A1ny/b%C3%A9kaugr%C3%A1sban-a-teljes%C5%91r%C3%BClet-fel%C3%A9/2265169603733362/
5.

http://szinhaz.szeged.hu/szindarab/az-ordog-probaja/

6.

http://tiszatajonline.hu/?p=122759

Gerhart Hauptmann : A patkányok – premieră: 8 martie 2019 – 11
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/nobel-dijas-iro-darabjat-kossuth-dijas-rendezo-viszi-

szinre-marosvasarhelyen
2.

http://szabadsag.ro/-/zsoter-sandor-rendezes-bemutatoja-a-marosvasarhelyi-szinhazban

3.

https://szekelyhon.ro/aktualis/tomeny-problemafelvetes-uj-bkalandokbar-bocsatkozik-a-

vasarhelyi-teatrum
4.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-patkanyok

5.

https://allevents.in/tirgu%20mures/a-patk%C3%A1nyok-marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-

nemzeti-sz%C3%ADnh%C3%A1z/200016925586613
6.https://www.hirstart.hu/hk/20190305_a_patkanyokat_mutatja_be_zsoter_sandor_rendezesebe
n_a_marosvasarhelyi_szinhaz
7.

http://www.jatekter.ro/?p=29749

http://multikult.transindex.ro/?hir=11271&penteken_startol_a_gyergyoi_nemzetisegi_szinhazi_k
ollokvium
8.

https://www.mizu.ro/listing/a-patkanyok-eloadas/

9.

https://kollokvium2019.figura.ro/blog/hu/26

10.

http://www.jatekter.ro/?p=30643

11.

https://www.visitharghita.com/hu/events/gerhart-hauptmann-sobolanii-uconw368icjgwa

Bartis Attila : A nyugalom – 1
1.https://jodemenysegfoka.blog.hu/2019/03/15/a_tulzas_tulzasa_reflexiok_a_nyugalomrol?fbclid
=IwAR0YYgfVAuumdmYxmf2ePn48JzRhwGJPeWCZaEIrLIkOgJl05xvVJG8-Fnk

Kiss Csaba: Hazatérés Dániába – premieră: 26 aprilie 2019 – 15
1.

http://www.jatekter.ro/?p=29044

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/van-meg-esely

3.

http://www.jatekter.ro/?p=29135
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4.

https://szinhaz.org/interju/2019/04/25/megerteni-eletre-kelteni-atadni-interju-kiss-

csabaval/
5.

http://credidam.ro/wp/intoarcere-in-danemarca-in-programul-lunii-iunie-la-compania-

tompa-milkos/
6.

https://szekelyhon.ro/aktualis/hamlet-tele-van-titkokkal-ujra-kellett-meselni

7.

https://kronika.ro/kultura/hazateres-daniaba-n-kiss-csaba-sajat-darabjat-rendezi-

marosvasarhelyen
8.

https://www.theater.hu/hu/hirek/kiss-csaba-marosvasarhelyen-rendez--15262.html

9.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/04/15/hazateres-daniaba-sajat-darabjat-

rendezi-marosvasarhelyen-kiss-csaba/
10.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/110654-hazateres-daniaba-kiss-csaba-sajat-

darabjat-rendezi-marosvasarhelyen
11.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/04/26/intoarcere-in-danemarca-un-spectacol-de-csaba-kiss-

in-premiera-la-compania-tompa-miklos/
12.

https://www.zi-de-zi.ro/2019/05/31/intoarcere-in-danemarca-in-programul-lunii-iunie-la-

compania-tompa-miklos/
13.

https://liget.ro/studio/jatek-a-hamlettel-nyerj-jegyet-a-hazateres-daniaba-cimu-eloadasra

14.

http://www.jatekter.ro/?p=30652

15.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/10/07/hazateres-daniaba-kiralydrama-a-

tompa-miklos-tarsulat-musoran/

Székely János: Én és a világ – 9
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/en-es-a-vilag-1

2.

http://www.jatekter.ro/?p=29226

3.

https://www.theater.hu/hu/hirek/kolteszet-a-szinpadon-marosvasarhelyen--15294.html

4.

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/111303-a-90-eve-szuletett-szekely-janosra-

emlekezik-a-marosvasarhelyi-szinhaz
5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/koelteszet-a-szinpadon

6.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/03/09/szekely-janosra-emlekezik-tompa-

miklos-tarsulat/
7.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/mi-p%C3%A1ly%C3%A1nkon-az-az-igazi-

%C3%B6r%C3%B6m-ha-meg-vagyunk-sz%C3%B3l%C3%ADtva
8.

https://liget.ro/studio/en-es-a-vilag-vagy-el-van-rontva-vagy-tokeletes
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9.

https://fidelio.hu/szinhaz/szekely-janos-napok-konferencia-140608.html00

F.M. Dosztojevszkij-R. Crane: Karamazovok – 3
1.

http://www.jatekter.ro/?p=30460

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/dosztojevszkij-adaptaciok-sepsiszentgyoergyoen

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/ervenyesithetok-a-szabadberletek-a-tompa-miklos-

tarsulat-juniusi-eloadasaira

Molter Károly: Örökmozgó – premieră: 22 septembrie 2019 – 2
1.

http://www.jatekter.ro/?p=30429

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/molter-karoly-oeroekmozgo

MaNóSzok: @tizenhét – premieră: 27 septembrie 2019 – 3
1.

http://www.jatekter.ro/?p=30520

2.

https://www.pontmaros.ro/szinpadra-lepnek-a-szinhaz-onkentesei/

3.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/attizenhet-a-manoszok-oenkentescsapat-ifjusagi-

eloadasa

Pali és Lea – premieră: 27 octombrie 2019 – 1
1.

https://www.pontmaros.ro/pali-es-lea-kamaszkori-allapotok-serdulok-es-szulok-

megprobaltatasai/

F.M. Dosztojevszkij: Raszkolnyikov – premieră: 4 octombrie 2019 – 6
1.

http://www.jatekter.ro/?p=30569

2.

https://www.pontmaros.ro/ujabb-dosztojevszkij-mu-a-tompa-miklos-tarsulat-musoran/

3.

https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-a-gyilkossagra-hanem-a-gyilkosra-kerul-a-fokusz-n-

bun-es-bunhodes-kicsit-maskent
4.

https://theater.hu/hu/hirek/ujabb-dosztojevszkij-mu-bemutato-marosvasarhelyen--

15618.html
5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szeretnem-ha-konkret-valaszokat-kapna-mindenki-es-

meg-toebb-kerdessel-tavozna
6.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/dosztojevszkij-adaptaciok-sepsiszentgyoergyoen
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Henrik Ibsen: A nép ellensége – premieră: 8 noiembrie 2019 – 4
1.

http://www.jatekter.ro/?p=30820

2.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/novemberi-bemutato-a-tompa-miklos-tarsulat-

musoran
3.

http://www.jatekter.ro/?p=31286

4.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-nep-ellensege

A.P. Csehov: Sirály – 1
1.

https://liget.ro/studio/ujra-szinpadon-a-siraly-jatek-a-belepokert

Georges Feydeau: A hülyéje – premieră: 31 decembrie 2019 – 5
1.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-tompa-miklos-tarsulat-szilveszteri-bemutatojarol

2.

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/12/28/a-hulyeje-szilveszteri-bemutato-

marosvasarhelyen-sebestyen-aba-rendezeseben/
3.

https://kronikaonline.ro/kultura/szilveszteri-menu-komediakavalkad-vilaghiru-operett-

szekelyfoldi-es-partiumi-szinpadokon
4.

https://www.msnews.ro/premiera-de-revelion-spectacol-in-premiera-la-teatrul-national-

din-targu-mures-comedia-fazanul/
5.

https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-huelyeje-a-nemzeti-szinhazban
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ANEXA 2.
Nr. înreg. 490/13.12.2019

Către Ministerul Culturii,
În atenţia Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu,
Către Direcția de Achiziții, Administrativ și Investiții
Către Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane

ADRESĂ

Prin prezenta vă înaintăm nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării
unor cheltuieli de investiții pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la
mediu accesibilizat în cadrul instituției.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

Director General

Director economic

Gáspárik Attila- Csaba

Codreanu Carmen- Raluca
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ANEXA 3.
Nr. înreg.: 501/18.12.2019
APROBAT/DE ACORD,
MINISTRUL CULTURII
Bogdan Gheorghiu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii în vederea introducerii
acestora în Programul de investiții pe anul 2020
I.





Date generale :
Solicitant: TEATRUL NAȚIONAL TÂRGU MUREȘ
Obiectivul solicitat: poziția C- ”Alte cheltuieli de investiţii", lit. b)- ”dotări independente”
Furnizor: SC MEGAVISION PROFFESIONAL SRL
Listă dotări independente solicitate:
- 3 bucăți Consolă lumini grandMA3 on PC Command wing MA Lighting+ MA Case for MA
on PC Command wing, black
- 3 bucăți Sistem PC All in One iMac
 Alte informații generale : nu este cazul
II.
a)
b)
c)

Necesitatea si oportunitatea
Necesitatea Oportunitatea Etape imediat următoare necesare preavizării investiției: nu este cazul.

III. Fondurile solicitate
a) valoarea totală estimată a cheltuielii de investiţii este de 108.200 lei cu TVA inclus, sumă
solicitată integral pentru anul 2020.
b) Fondurile alocate cu destinaţii similare: nu este cazul
IV. Alte informaţii
- datele estimate de începere şi finalizare a obiectivului propus sunt 01.02.2020, respectiv
01.04.2020.
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- valoarea totală estimată a investiţiei este de 108.200 lei, din care suma de 55.000 lei urmează a fi
solicitată de la bugetul de stat, iar diferența de 53.200 lei va fi suportată din venituri proprii, prin
redistribuirea de la bunuri și servicii.
V. Documente ataşate notei de fundamentare
Atașăm prezentei note de fundamentare următoarele documente:
- Referat de necesitate aprobat de ordonatorul terțiar de credite
- Studiu de piață/ oferte on-line din SICAP

Având în vedere prevederile art. 42 referitoare la aprobarea proiectelor de investiţii din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să emiteţi
acordul/aprobarea ordonatorului principal de credite pentru nota de fundamentare privind
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, pentru anul 2020.

Director General
Gáspárik Attila-Csaba

Director economic
Codreanu Carmen-Raluca
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