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PREAMBUL
În debutul acestei analize in extenso pe care o înaintăm Ministerului Culturii – în subordinea
căruia se află Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi prin care dorim să ne prezentăm activitatea pe tot
parcursul anului 2012 – este de datoria noastă să menţionăm faptul că, din cauza mandatelor lungi de
interimat în fruntea instituţiei, ultimul raport de activitate al fostului directorului general al acestei
instituţii datează din anul 2008. Astfel, din acel an ne-au parvenit şi ultimele date concrete (despre
programul artistic, portretul beneficiarului, cerinţele tehnice etc) la care putem să ne raportăm în
privinţa rezultatelor mandatelor anterioare de manageriat şi în vederea comparării acestora cu
rezultatele mandatului actual (despre care a fost elaborat un raport parţial în anul 2011).
Este de menţionat şi faptul că, după câştigarea concursului pentru ocuparea postului de
Director General organizat de Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, am preluat pe data de 8
august 2011 un teatru cu două trupe şi nicio concepţie artistică sau program concret, o moştenire
dezastruoasă care s-a putut resimţi, spre exemplu, şi în numărul de premiere ale Companiei Liviu
Rebreanu în anul 2009 (1 spectacol la Sala Mare şi 4 spectacole la Sala Mică) şi în 2010 (2 spectacole
la Sala Mare şi 1 spectacol la Sala Mică).
Numai în anul 2012 (şi stagiunea încă nu a luat sfârşit) Compania a avut un număr de 6
premiere (2 la Sala Mare şi 4 la Sala Mică) iar 2 montări foarte populare în rândul publicului au fost
menţinute în programul actual din stagiunile anterioare.
Moştenirea lăsată de predecesori a constat şi într-o reperaţie capitală a clădirii (care avea
termenul de finalizare cu 6 ani în urmă) şi în 22 de procese cu actorii angajaţi ai teatrului, care nu şi-au
primit remuneraţiile cuvenite prin lege.
Am moştenit şi un program artistic pe măsura celor deja descrise, care a constat în spectacole
elaborate paralel la cele două Companii, în acelaşi decor şi cu aceaşi concepţie regizorală, dar pentru
care regizorul – director general al acestui teatru pe vremea aceea – a fost remunerat de două ori.
Mai mult decât atât, instituţia se confrunta şi cu o altă problemă majoră: datorită comunicării
deficitare a conducerii cu edilii oraşului, clădirea Teatrului era blocată, publicul ajungând la spectacole
doar în cazul în care reuşea să treacă prin gropile din şantierul datorat lucrărilor de modernizare a
Pieţei Teatrului.
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a) EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ŞI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT:
În anul 2012, Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a desfăşurat activitatea în ideea unei reclădiri
instituţionale şi a recâştigării încrederii publicului într-o instituţie-simbol a comunităţii târgumureşene.
În vederea realizării acestui scop, Teatrul a planificat şi a întreprins activităţi concrete la nivelul
oraşului, judeţului, dar şi la nivel internaţional, acţiuni care i-au adus prestigiu şi au contracarat
considerabil efectele dezastruoase ale managementului deficitar caracteristic manadatelor precedente
de director general, prin care s-a ajuns la un statut de ”Teatru Provincial” cu vizibilitate redusă, fără
proiecte viabile şi ambiţioase.
Prin această repoziţionare internă şi internaţională, instituţia a reuşit să îşi îmbunătăţească
imaginea şi să reaşeze fenomenul teatral târgumureşean pe locul cuvenit unui Teatru Naţional. Dovadă
a acestui fapt este frecventa şi numeroasa prezenţă a publicului în cele două săli de spectacole,
prezenţa specialiştilor veniţi din alte oraşe sau de peste hotare, premiile la evenimentele de profil, dar
şi invitaţiile la festivalui şi turnee internaţionale care nici nu au putut fi onorate în întregime din lipsa
resurselor financiare (spectacolul Carmina Burana cu o distribuţie numeroasă a fost invitată la
Lisabona, Portugalia, însă, Teatrul nu a putut onora invitaţia).
În Sala Mare, cu o capacitate maximă de 594 de locuri, şi în Sala Mică (maximum 106 locuri),
actorii Companiei Liviu Rebreanu şi cei ai Companiei Tompa Miklós joacă aproape seară de seară –
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în medie 30 de spectacole pe lună – realizate în diferite genuri teatrale şi care atrag categorii de public
de vârste şi profiluri diferite.
În anul 2012, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a reuşit să-şi ridice considerabil (cu 60,96%)
numărul de spectatori: de la 33.897 în 2011 la 56.482 în anul 2012. Pe lângă acest fapt, veniturile
proprii ale Teatrului au crescut cu 26,42% faţă de anul precedent.
În perioada de raportare s-a produs şi un rebranding al instituţiei prin care am încercat să
accentuăm ideea de reînnoire, reclădire şi recâştigare a încrederii publicului (printr-un logo asemănător
unei pictograme – albastru pentru Compania Liviu Rebreanu şi galben pentru Compania Tompa
Miklós), rebranding ce se va finaliza în stagiunea 2012/2013 prin crearea logo-ului final al tearului.
Prin aceast proces am reuşit să transmitem publicului că aceasta este o ”altă” instituţie cu ”alte”
spectacole” şi o ”altă” gândire – care are în centru spectatorul şi nu acea comoditate supărătoare care a
fost denumită artă ani şi ani de zile.
Un alt motiv al reuşitei în creşterea numărului de spectatori s-a datorat, cu certitudine, creării
posibilităţii de achiziţionare a biletelor la spectacole în sistem online, implementat cu un grad mare de
eficacitate. Cu ajutorul site-ului www.biletmaster.ro, din ce în ce mai mulţi spectatori – cu
preponderenţă populaţia activă a oraşului şi a judeţului – apelează la această metodă de cumpărare a
biletelor, Teatrul Naţional Târgu-Mureş aflându-se (conform statisticilor site-ului menţionat) pe
primul loc în acest domeniu.
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a.1. colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi
În ideea aceleiaşi reclădiri instituţionale şi a recâştigării încrederii publicului, Teatrul Naţional
Târgu-Mureş a stabilit parteneriate de colaborare permanente, materializate în 2012 şi în spectacole
comune cu instituţiile de prestigiu ale oraşului: Filarmonica de Stat Târgu-Mureş, Teatrul pentru
Copii şi Tineret ”Ariel”, Ansamblul Mureşul şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. În
acelaşi timp au fost restabilite şi consolidate relaţiile de parteneriat cu două companii de teatru
independent, Teatrul 74 şi Studioul Yorick; am oferit spaţiu Asociaţiei „Centrul Multimedia Teatru
74” pentru derularea proiectului „Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord-Vest” în cadrul
POSDRU, iar cu Studioul Yorick ne-am continuat (după Flori de mină în 2011) colaborarea la nivelul
creării de spectacole cu Bányavirág (Beznă de mină) (premiera pe ţară: 23 septembrie 2012).
În luna noiembrie Teatrul a fost partenerul Festivalului Internaţional de Scurt-metraje
ALTER-NATIVE, eveniment cu care are deja o colaborare tradiţională.
Parteneriatul cel mai important leagă Teatrul Naţional de Universitatea de Arte din TârguMureş şi se datorează mai ales faptului că o parte dintre angajaţii săi sunt şi cadre didactice
universitare. Pe de altă parte, un număr mare de studenţi ai acestei instutuţii participă în calitate de
actori colaboratori, asistenţi de regie, dramaturgie, coregrafie şi scenografie la spectacolele Teatrului
(exemple: Carmina Burana, Bölcs Náthán [Nathan înţeleptul], Cloaca, Mede/EA sau Despre fericirea
conjugală, Efectul Genovese, Kőműves Kelemen [Meşterul zidar Kelemen], Rómeó és Júlia [Romeo şi
Julieta], Amurgul burghez, My Fair Lady).
Un spectacol de teatru contemporan, Mede/EA sau Despre fericirea conjugală de Roxana
Marian a fost realizat cu o altă instituţie însemnată a oraşului: Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Ariel”,
iar muzicienii Filarmonici de Stat Târgu-Mureş au fost cooptaţi pentru ultima premieră a Teatrului pe
2012, jucată cu casă închisă pe 30 şi 31 decembrie: musical-ul My Fair Lady.
A fost menţinută în continuare în programul Teatrului montarea realizată în colaborare cu
Ansamblul ”Mureşul” în stagiunea 2010/2011 de regizorul Theodor Cristian Popescu Két lengyelül
beszélő szegény román (Un cuplu de români amărâţi, vorbitori de polonă).
Teatrul a fost partener al Asociaţiei Culturale Tamacisza din Târgu-Mureş într-un proiect
finanţat de către AFCN şi materializat prin spectacolul Borbála. Piesa a avut premiera în incinta
instituţiei pe 11 noiembrie 2012, iar la spectacol accesul a fost gratuit pentru toţi cei interesaţi.
În ceea ce priveşte colaborarea cu instituţiile de cultură din judeţ, trebuie menţionat că
deplasările celor două trupe ale Teatrului pe raza judeţul Mureş au fost realizate în partenariat cu
casele de cultură, asociaţiile şi fundaţiile culturale din localităţile Rupea, Călugăreni, Târnăveni,
Miercurea Nirajului, Sovata şi Reghin.
În cadrul Programului Şcoala Altfel am colaborat cu instituţii de învăţământ prestigioase ale
oraşului şi judeţului: Gimnaziul George Coşbuc, Gimnaziul Alexandru Ioan Cuza, Grupul Şcolar
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Avram Iancu, Liceul Teologic Reformat Târgu-Mureş, Liceul Teoretic Bolyai Farkas şi Grupul Şcolar
Constantin Brâncuşi.
Teatrul a fost partener la o serie de evenimente organizate de ONG-uri, fundaţii şi asociaţii din
Târgu-Mureş, pentru o mai bună implicare în viaţa urbei, dar şi pentru creşterea vizibilităţii: ne-am
alăturat luptei împotriva SIDA şi am colaborat şi cu Fundaţia Salvaţi Copii din Târgu-Mureş; totodată,
la iniţiativa serviciului de ambulanţă privată, Samaritanus, în cursul lunii decembrie s-a organizat o
serie de evenimente culturale. Spectacolul de teatru dans Carmina Burana a făcut parte din acest
proiect comun. Veniturile încasate din vânzarea biletelor au fost donate în scopuri umanitare:
sprijinirea cantinei sociale pentru hrana a 100 de persoane pe timp de un an de zile.

De asemenea, în cursul lunii decembrie a fost organizată o colectă de jucării şi cărţi pentru
copiii cu posibilităţi modeste: spectatorii Teatrului au putut aduce şi depune aceste cadouri în cutii
special amenajate, iar obiectele strânse le-au fost înmânate de către actorii teatrului copiilor rromi din
Cartierul Valea Rece din Târgu-Mureş.

a.2. Participarea în calitate de partener la programe/proiecte europene/internaţionale:
În 2012 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a participat la o serie de programe de nivel european
atât la sediu, cât şi în deplasare, acestea având un ecou mediatic însemnat la nivel local şi peste hotare
şi care au adus instituţiei un număr mare de premii.
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De asemenea, Teatrul Naţional Târgu-Mureş în colaborare cu Festivalul Internaţional de
Teatru Sibiu şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu-Mureş, a organizat în perioada 26
mai – 1 iunie 2012, un festival de teatru dedicat tuturor categoriilor de spectatori. ConectACT a
cuprins cinci spectacole internaţionale de mare anvergură, trei outdoor şi două indoor, trupele
participante venind din Franţa, Polonia, Italia, Taiwan şi Coreea de de Sud. Scopul acestui eveniment
a fost acela de a oferi un plus de divertisment cultural oraşului, cu reprezentaţii teatrale de stradă şi de
interior, la cele mai înalte standarde europene. Spectacolele prezentate au fost următoarele: The
Fairies (International Show Parade), Brasilian Show (International Show Parade), Salto mortale (Teatr
Strefa Ciszy din Poznan, Polonia), Woyzeck (Sadari Movement Laboratory din Seoul, Coreea de Sud)
King Lear (Contemporary Legend Theatre din Taipei, Taiwan).

Teatrul a fost coorganizatorul şi gazda celei de a 18-a ediţii a Târgului Internaţional de
Carte de la Târgu-Mureş, împreună cu Breasala Cărţii Maghiare din România, iar pe durata
evenimentului de trei zile a găzduit în foaier 118 de edituri pe 34 de standuri vizitate de 8000 de
iubitori de carte. În cadrul evenimentului instituţia a prezentat două producţii proprii: sub egida Anului
Caragiale spectacolul Megtorlás (Năpasta) în regia lui Elemér Kincses şi spectacolul-lectură Lilike
medika leveleiből (Scrisorile lui Lilike) montat şi prezentat de Attila Gáspárik.
În ceea ce priveşte colaborările externe, una dintre cele mai prestigioase parteneriate s-a
materializat prin prezentarea la Teatrul Rozmaitości din Varşovia a spectacolului Két lengyelül
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beszélő szegény román (Un cuplu de români amărâţi, vorbitori de polonă) în montarea lui Theodor
Cristian Popescu, turneu realizat în colaborare cu Institutul Cultural Român.
Cu sprijinul Ministerului Resurselor Umane din Ungaria, Compania Tompa Miklós a realizat
un turneu de mare succes în Ungaria, prezentând pe prima scenă maghiară, la Teatrul Naţional din
Budapesta, spectacolele Bányavirág (Flori de mină) în regia lui Aba Sebestyén şi Platonov, montat
de Zsolt Harsányi, la Teatrul Thália din Budapesta A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) în
regia lui Sorin Militaru, iar la Teatrul Csokonai din Debreţin spectacolul Két lengyelül beszélő
szegény román (Un cuplu de români amărâţi, vorbitori de polonă) în montarea lui Theodor Cristian
Popescu.
În 2012, în cadrul Festivalului DESZKA de la Debreţin, a fost prezentat spectacolul
Bányavirág (Flori de mină) de Székely Csaba, iar în cadrul Festivalului de Monodramă la
Budapesta actriţa Farkas Ibolya a prezentat spectacolul Börtönnapló (Jurnal de puşcărie), bazat pe
memoriile actriţei Fedák Sári. La sfârşitul stagiunii, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a participat la
Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda, unde regizorului Sorin Militaru i-a fost decernat
Premiul Oraşului Kisvárda pentru montarea spectacolului A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei),
iar spectacolul Flori de mină a obţinut Premiul publicului. De asemenea, actorului şi regizorului
Sebestyén Aba i s-a acordat premiul Ministerului Resurselor Umane din Ungaria.
Spectacolul Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Bányavirág (Flori de mină) a participat de
asemenea la Festivalul Multicultural Internaţional „Fără Bariere” de la Satu Mare, după care a
urmat Festivalul Naţional de Teatru din Pécs (POSZT), Ungaria unde spectacolul a obţinut
Premiul pentru cel mai bun spectacol, iar actorilor Viola Gábor şi Bányai Kelemen Barna li s-a acordat
– ex aequo – Premiul pentru cel mai bun actor. Spectacolul Bányavirág (Flori de mină) a fost prezent
şi în cadrul Festivalului internaţional Temps D’Image la Cluj.
În luna noiembrie Teatrul a fost partenerul Festivalului Internaţional de Scurt-metraje
ALTER-NATIVE, eveniment cu care are deja o colaborare tradiţională.
a.3 Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:
În ceea ce priveşte publicitarea proiectelor proprii ale instituţiei, cea mai intensă activitate de
acest gen a fost Campania de abonamente începută la finele lunii august 2012, acţiune prin
intermediul căreia a fost efectuată o amplă prezentare a ofertei de spectacole a celor două Companii, a
metodelor de achiziţionare a celor 24 de tipuri de abonamente ale Teatrului (mai multe dintre acestea
purtând numele unor personalităţi de vază al istoriei teatrale târgumureşene, precum Paul Gusty şi
Ferenc Delly, Romulus Guga şi András Sütő, Ion Fiscuteanu şi György Kovács, Romulus Feneş şi
György Aranka, Dan Alecsandrescu şi György Harag, Cornel Popescu şi Ernő Szabó, Vasile Vasiliu şi
Károly Molter etc.).
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În cadrul acestei campanii (începute într-un cadru nonconvenţional, la Festivalul Peninsula), în
perioada august-septembrie 2012 au fost prezentate spoturi şi interviuri radio, anunţuri de presă şi,
totodată, a avut loc şi o acţiune de afişaj pe întreaga rază a oraşului cu ajutorul voluntarilor, respectiv
de amplasare a bannerelor şi mashurilor cu oferta stagiunii, evenimente prezentate pe pagina de
Facebook şi pe site-urile teatrului (www.teatrunational.ro, www.nemzetiszinhaz.ro ).

Anunţul privind sistemul de abonamente a fost prezentat pe 3 posturi radio şi 2 televiziuni
locale, iar publicaţiile din presa scrisă, care s-au alăturat campaniei au fost următoarele: Cuvântul
Liber, 24 ore mureşene, Zi de Zi, LitArt, Népújság, Vásárhelyi Hírlap, Krónika, vasarhely.ro,
maszol.ro, marosvasarhelyi.info, manna.ro, szinhaz.hu, szinpad.ro, jatekter.ro, mures.stirionline.net,
ziaruldemures.ro.
Conferinţele de presă au slujit ca o
metodă clasică de publicitare a programelor şi
proiectelor proprii. În cursul anului 2012
conducerea şi artiştii Teatrul Naţional TârguMureş au suţinut următoarele conferinţe de
presă:
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x

27 ianuarie 2012: Conferinţă de presă suţinută de Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Teatru 74,
Primăria Municipiului Târgu-Mureş şi Firma Reea în foaierul Teatrului Naţional, cu ocazia
relansării proiectului Conferinţele cetăţii.

x

15 februarie 2012: Conferinţă de presă prilejuită de prezentarea spectacolului comun al
Companiei Liviu Rebreanu şi al Companiei Tompa Miklós, Carmina Burana şi susţinută de
regizorul Gigi Căciuleanu, Directorul General Attila Gáspárik şi de Directorul Companiei
Liviu Rebreanu, Alina Nelega.

x

11 aprilie 2012: Conferinţă de presă susţinută pe scena mare a Teatrului Naţional, în decor de
către creatorii spectacolului Bölcs Náthán (Nathan înţeleptul) prezentând premiera din 13
aprilie 2012.

x

24 aprilie 2012: Conferinţă de presă în foaierul Teatrului, prilejuită de pregătirea
spectacolului Cloaca prezentând premiera din 25 aprilie 2012.

x

9 mai 2012: Conferinţă de presă susţinută în foaierul Teatrului Naţional de către Directorul
General Attila Gáspárik, regizorul István Kövesdy, dramaturgul András Ferenc Kovács care
au prezentat noua premieră, A komédia művészete (Arta comediei) cu premiera pe 11 mai
2012.

x

15 mai 2012: Conferinţă de presă prilejuită de evenimentul teatral ConectAct, eveniment
organizat în colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu şi în parteneriat cu Primăria
Municipiului Târgu-Mureş. Totodată a fost prezentat şi Festivalul Filmului European care are
a avut loc în perioada 17-20 mai, în Sala Mică a Teatrului Naţional.

x

7 iunie 2012: Conferinţa de presă prijeluită de prezentarea spectacolului O zi din viaţa lui
Nicolae Ceauşescu de Theodor Denis Dinulescu, în regia lui Ştefan Iordănescu şi premiera
spectacolului Mede/ea sau Despre fericirea conjugală de Roxana Marian.

x

8 august 2012: Conferinţă de presă susţinută în foaierul Teatrului Naţional de către creatorii
spectacolului Bányavakság (Beznă de mină) de Csaba Székely, despre premiera spectacolului
realizat în colaborare cu Studioul Yorick.

x

28 august 2012: Conferinţă de presă susţinută de Directorul General Attila Gáspárik şi de
Directorul Companiei Liviu Rebreanu, Alina Nelega în foaierul Teatrului Naţional, prilejuită
de deschiderea noi stagiuni. Au fost prezentate noile abonamentele si proiectele în derulare ale
stagiunii, sub semnul celor 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureş.

x

12 septembrie 2012: Conferinţă de presă susţinută despre noua stagiune, oferta de spectacole,
suţinută în foaierul Teatrului Naţional de către Directorul General Gáspárik Attila şi creatorii
spectacolului Kőműves Kelemen (Meşterul zidar Kelemen) (cu premiera pe 14 septembrie).

x

13 septembrrie 2012: Conferinta de presa în foaierul Teatrului, prilejuită de premiera
spectacolului Efectul Genovese de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu (cu premiera pe 15
septembrie).
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x

5 noiembrie 2012: Conferinţă de presă suţinută de Directorul General Attila Gáspárik şi de
Directorul Companiei Liviu Rebreanu, Alina Nelega în noua Sală Protocol, prilejuită de
Aniversarea a 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureş, care a debutat pe 7 noiembrie, şi
de spectacolul-eveniment Amurgul burghez de Romulus Guga în regia Ancăi Bradu.

x

17 decembrie 2012: Conferinţă de presă la încheierea anului 2012, susţinută în Sala Protocol
de către Directorul General Attila Gáspárik (graficele de audienţă şi cele legate de venituri),
Directorul artistic al Companiei Tompa Miklós, Attila Keresztes (proiecte artistice pe noul ani,
2013) şi creatorii musical-ului My Fair Lady.

x

19 decembrie 2012: Conferinţă de presă la încheierea anului 2012, susţinută în Sala Protocol
de către Directorul General Attila Gáspárik (graficele de audienţă şi cele legate de venituri) şi
Directorul artistic al Companiei Liviu Rebreanu, Alina Nelega (proiecte artistice derulate în
2012 şi cele planificate pe 2013).
Noile site-uri ale Teatrului au fost lanasate în septembrie 2012, la începutul acestei stagiuni:

teatrunational.ro şi nemzetiszinhaz.ro comunică între ele, programul lunar al celor două Companii
fiind vizibil integral pe ambele.
Situaţia detaliată a vizitatorilor unici (site/lună) pe 2012 este următoarea: teatrunational.ro –
octombrie: 1738 vizitatori, noiembrie: 2685 vizitatori, decembrie: 1468 vizitatori, nemzetiszinhaz.ro
– octombrie: 1176 vizitatori, noiembrie: 2194 vizitatori, decembrie: 2009 vizitatori.
În paralel am lansat un sistem de newsletter prin intermediul căruia ţinem la curent publicul
interesat de programele noastre şi de noutaţile teatrului. În total 768 de persoane s-au abonat la
newsletter-ul celor două trupe.
O altă metodă de promovare online a fost utilizarea celor două pagini de Facebook. Compania
Liviu Rebreanu a preferat să menţină pagina (creată în august 2011) sub forma unui profil tip "user"
cât mai mult timp cu putinţă, acest lucru oferind un avantaj în promovare. În data de 15 noiembrie
2012 s-a decis trecerea pe o pagina de tip "fan page" deoarece vechiul profil atinsese numărul maxim
de utilizatori acceptat de Facebook. Urmatoarele statistici includ perioada 14 noiembrie 2012 - 31
decembrie 2012 (număr de utilizatori interesaţi: 5762, număr de utilizatori la care au ajuns posturile
noastre: aprox 9.000/săptămână).
Compania Tompa Miklós a optat pentru crearea în august 2011 a unei pagini de tip "fan page",
accentuând mai mult prezenţa în web, deoarece vechiul profil atinsese numarul maxim de utilizatori
acceptat de Facebook. Urmatoarele statistici includ perioada 14 noiembrie 2012 - 31 decembrie 2012
(numărul de like-uri ale profilului din august 2011 până în ianuarie 2013: 2870, utilizatori unici,
numărul de utilizatori la care au ajuns posturile noastre: aprox 11.000/săptămână)

Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție subordonată Ministerului Culturii

a.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării, activităţi de PR, de strategii media:
În anul 2012, Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a diversificat atât metodele de promovare, cât
şi căile de comunicare în vederea atingerii a cât mai multor categorii de beneficiari – atât a publicului
educat şi aflat în contact permanent cu fenomenul teatral, cât şi al celui sceptic sau chiar refractar la
activitatea teatrală (sau la activităţile culturale, la modul general). Din aceste considerente, în perioada
de raportare am ales şi anumite locaţii şi metode neconvenţionale de promovare pentru o instituţie cu
profil cultural.
Voluntariatul – o metodă de promovare directă a ofertei în şcoli
Un sistem din ce în ce mai bine conturat şi utilizat cu eficacitate maximă de Teatrul Naţional
Târgu-Mureş în 2012 este cel al voluntariatului (liceeni cu contract de voluntar). Sistemul este
bifuncţional: cei 30 de voluntari prezenţi în grupuri de 3-6, prin rotaţie la fiecare spectacol al Teatrului
îndeplinesc sarcini de plasator, garderobier şi supraveghetor de sală, totodată, ajută la promovarea
ofertei lunare de spectacole în licee şi la menţinerea contactului permanent cu un segment de public
considerat beneficiar-ţintă pe termen lung de către Teatrul Naţional Târgu-Mureş: elevii de 14-18 ani.
Voluntarii împart înaintea fiecărei reprezentaţii flyer-ele lunare şi cele legate de diferitele
proiecte ale instituţiei, totodată semnalează şi posibilele cazuri cu probleme care trebuie soluţionate pe
termen scurt şi mediu.
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Participarea la Festivalul Peninsula: ”Teatrul este omniprezent”
În perioada de pre-campanie a sistemului de abonamente şi înainte de începerea stagiunii
2012/2013 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a fost prezent la Festivalul Peninsula (23- 26 august 2012).
Acest cadru nu este propice pentru prezentare amănunţită a ofertei teatrale (eveniment muzical cu
diverse acţiuni de tineret), însă, este un bun prilej de a arăta faptul că ”teatrul este omniprezent”.
Pentru acest eveniment am tipărit oferta noastră pe un fluturaş informativ în formă de evantai şi
stickere cu logo-ul, respectiv site-ul Teatrului şi le-am împărţit tinerilor prezenţi la festival cu ajutorul
a 15 voluntari liceeni, în diferite momente ale celor patru zile.

Eveniment de promovare nemijlocită către formatorii de opinie
Teatrul Naţional Târgu-Mureş a lansat pe 29 septembrie 2012 o nouă metodă de promovare a
proiectelor şi programelor sale. Instituţia a invitat o serie de formatori de opinie (conducători şi
reprezentanţi ai unor instituţii, intreprinzători, respectiv directori de asociaţii şi fundaţii) la spectacolul
Carmina Burana, realizat de cunoscutul artist Gigi Căciuleanu. Evenimentul a fost urmat de un
cocktail şi o discuţie cu cei invitaţi, în contextul sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea trupei române,
eveniment naţional de răsunet pentru care s-a dorit cooptarea unor parteneri şi finanţatori.
Pentru acest eveniment a fost întocmit şi un Dosar de prezentare şi promovare al Teatrului,
respectiv al evenimentului, care a cuprins următoarele: descrierea proiectului şi programul sărbătorii,
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scrisoarea de intenţie şi mulţumire a conducerii instituţiei, oferta de spectacole pe luna octombrie,
caietele de sală şi cartolinele spectacolelor stagiunii 2012/2013.

Promovarea instituţiei prin eveniment de tip ”Ziua Porţilor Deschise”
Teatrul a participat la evenimentul Şcoala Altfel – Teatrul Astfel oferind posibilitatea ca sute
de elevi să pătrundă în culisele Teatrului şi pentru a duce mai aproape fenomenul teatral către un
segment al publicului, considerat beneficiar-ţintă pe termen lung.
Grupul Şcolar Traian Săvulescu, Grupul Şcolar Industrial Avram Iancu şi Grupul Şcolar
Constantin Brâncuşi au participat la spectacole. O activitate specifică a fost Vizita în culise – plimbare
prin clădirea teatrului – cu participarea a aproximativ 450 copii de la Gimnaziul George Coşbuc,
Gimnaziul Alexandru Ioan Cuza, şcolile generale din Crăieşti, Crăciuneşti, Jobăgeni, Grupul Şcolar
Avram Iancu, Liceul Teologic Reformat Târgu-Mureş, Liceul Teoretic Bolyai Farkas şi Grupul Şcolar
Constantin Brâncuşi împreună cu şcoala lor parteneră din Dej.
Campanii focusate pe diferite categorii de vârstă şi pe anumite spectacole
În intervalul 6-8 martie 2012 a avut loc Sărbătoarea Familiei la Teatrul Naţional, campanie în
cadrul căreia a fost oferită tuturor familiilor mureşene posibilitatea de a petrece o seară la teatru,
alături de cei dragi. Astfel, în această perioadă, toate familiile au beneficiat de bilete-mărţişor, cu
valoare fixă, de 8 lei. S-au vizionat următoarele spectacole: Push up de Roland Schimmelpfennig,
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Hugenották (Hughenoţii) de János
Székely, Platonov de Anton Pavlovici
Cehov, Aniversarea de Jeroen van den
Berg,

Szomorú vasárnap (Duminica

tristă) de Rezső Seress şi Carmina
Burana de Carl Orff (toate spectacolele
în limba maghiară au putut fi urmărite
cu supratitrare

în limba română, iar

spectacolele în limba română

cu

supratitrare în limba maghiară).
Având în vedere că în luna
iunie

2012

microbişti

atenţia
s-a

spectatorilor

îndreptată

spre

Campionatul European de Fotbal din
Ucraina şi Polonia, Teatrul Naţional
Târgu-Mureş

a

târgumureşene

(şi

oferit
nu

femeilor
numai)

o

alternativă de petrecere a timpului
liber,

derulând

promoţională

Campania

„Teatrul

bate

fotbalul!” Astfel, începând din data de
8 iunie 2012, pe întreaga perioadă a
lunii, Teatrul Naţional Târgu-Mureş le-a oferit „doamnelor şi domnişoarelor” posibilitatea de a
participa la spectacole pe baza unor bilete de favoare cu valoare de 6 lei. Programul Companiei Liviu
Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş a cuprins în această campanie 10 spectacole.
Începutul de stagiune şi începutul anului şcolar au prilejuit o nouă campanie, destinată
bunicilor şi nepoţilor: Vino cu bunicii la Teatru! şi a constat în vizionarea gratuită a spectacolului de
baladă-rock, Kőműves Kelemen (Meşterul zidar Kelemen) de către nepoţii care şi-au adus bunicii la
spectacol (aceştia plătind biletul de pensionar de 10 lei). Participanţii la campanie au fost fotografiaţi
de către fotograful teatrului iar pozele lor au fost postate pe pagina de Facebook. Astfel, numărul celor
care au fost interesaţi direct de această promoţie este de 51 de persoane, campania fiind intens
mediatizată pe posturile radio locale - iar prezenţa la spectacol al publicului fiind pe măsură.
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a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare:
Despre Teatrul Naţional Târgu-Mureş
13.01.2012 – Portalul nemzetiszinhaz.hu – Vendégjátékok februárban a Nemzetiben (Spectacole
invitate în februarie la Naţional, Budapesta)
23.01.2012 – Cotidianul Népújság, Târgu Mureş – Dan Alecsandrescut köszöntötték ( Dan
Alecsandrescu, omagiat)
14.02.2012 – Cotidianul Népújság, Târgu Mureş – Marosvásárhelyiek vendégjátéka Debrecenben és
Budapesten (Spectacolele târgumureşenilor la Debreţin şi Budapesta)
19.02.2012 – Portalul 7ora7.hu – Gáspárik Attila: Talán a kenyérsorokban sem fogunk
összeverekedni – interjú (Interviu cu Directorul General Attila Gáspárik despre turneele de peste
hotare)
07.02.2012 – Cotidianul Népújság, Târgu Mureş – Budapesti vendégszereplés (Spectacole invitate la
Budapesta)
08.02.2012 – Portalul fidelio.ro, Budapesta – Marosvásárhelyen csak a minőség szab határt (La
Târgu-Mureş limita este calitatea artistică)
08.02.2012 – Portalul maszol.ro – Magyarországon lép fel a Tompa Miklós Társulat (Compania
Tompa Miklós va juca la Budapesta)
13.11.2012 – Cotidianul 24 ore mureşene, Târgu-Mureş - 50 de ani de teatru românesc la TârguMureş
13.11.2012 – Cotidianul Cuvântul Liber, Târgu Mureş - Aniversarea celor 50 de ani de teatru
românesc s-a transformat dintr-o toamna târzie intr-o... "Deşteptare a primaverii”
02.12.2012 – LiterNet – Divanul Teatrului de Risc - Alina Nelega, Roxana Marian, Elena Purea şi
Costin Gavază (Mircea Sorin Rusu)
Gézagyerek (Copilul Géza) de János Háy, regia Gábor Rusznyák – Premiera: 5 februarie 2012
19.01.2012 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap, Târgu-Mureş – Próbafolyamatban a Gézagyerek
(Copilul Gézagyerek repetiţiile în derulare)
01.02.2012. – Portalul szekelyhon.ro – Gézagyerek más, mint a többiek (Copilul Géza, altfel decât
ceilalţi)
01.02.2012 – Portalul maszol.ro – Készül „A Gézagyerek” (Copilul Géza, în pregătire)
01.02.2012 – Cotidianul Népújság Târgu-Mureş – Gézagyerek: bemutató a Nemzetiben (Copilul
Géza, premieră la Naţional)
02.02.2012 – Portalul manna.ro – Figyelj csak ide, te Gézagyerek! (Fii atent aici, Copile Géza)
Ianuarie 2013 – Portalul teatral jatekter.ro – A pirostojás (Oul roşu, cronică de László Potoczky)
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Carmina Burana de Carl Orff, regia: Gigi Căciuleanu – Premiera: 17 februarie 2012
2012 – Teatrul azi – Viaţa lumii (cronică de Mircea Morariu), nr.5-6-7/2012
14.02.2012 – Portalul szekleyhon.ro – Táncszínházra készülnek a Nemzetiben (Spectacol de teatrudans, în pregătire la Naţional)
16.02.2012 – Portalul maszol.ro – Kommunikáció tánccal (Comunicare prin dans)
16.02.2012 – Cotidianul Népújság – Carmina Burana: Táncszínház a Nemzetiben (Carmina Burana,
teatru-dans la Naţional)
17.02.2012 – Cotidianul Krónika – Negyven román és magyar színész a vásárhelyi Carmina Buranaban
(Patruzeci de actori români şi maghiari în Carmina Burana târgumureşeană)
20.02.2012 – Zi de Zi, Carmina Burana de Gigi Căciuleanu, triumf artistic la Naţional
21.02.2012 – Portalul kulturpart.ro – Mozgás-játék, sötét zenére (Jocul mişcărilor pe muzică şi
întuneric)
22.02.2012 – Portalul manna.ro – Carmina Burana: levetkőztet (Carmina Burana: te dezinhibă)
1-15. 03.2012 – Tribuna, nr. 228, Claudiu GROZA, Un portret coregrafic al lumii
03. 2012 – Agenda LiterNet, Spectacolul mişcătorilor - Carmina Burana
12.11.2012 – Portalul cultura.inmures.ro, Naţionalul târgumureşean: de la interculturalitate la
multiculturalism
Prah de György Spiró, regia: Cristian Ioan – Premiera: 19 februarie 2012
23.02.2012 – 24 ore mureşene, Prah
25.02.2012 – Cuvântul Liber, Triumf la Naţional
Rekviem egy házért (Recviem pentru o casă) de Medgyessy Éva, regia: Levente Kovács – Premieră
absolută: 27 martie 2012
01.02.2012 – portalul szekelyhon.ro – Rekviem egy házért – Ősbemutatóra készül a Marosvásárhelyi
Nemzeti (Naţionalul târgumureşean se pregăteşte de premieră absolută)
10.02.2012 – revista Erdelyi Riport – Ősbemutatora készülnek Marosvasarhelyen (La Târgu-Mureş
se pregătesc de premieră absolută)
02.03.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Igazság által a rend visszaállítható (Prin adevăr se poate
restabili ordinea)
20.03.2012 – portalul e-nepujsag-ro – Színházi világnap ősbemutatóval Marosvasarhelyen (Ziua
Mondială a Teatrului cu premieră absolută la Târgu-Mureş)
20.03.2012 – cotidianul Krónika - Küzdelemre int John Malkovich (John Malkovich invită la luptă)
21.03.2012 – portalul manna.ro - Thalia napjara készülnek (Se pregătesc de zilele Thaliei)
23.03.2012 – Portalul 7ora7.hu – Ősbemutatoval és Bereményivel ünnepel a Marosvasarhelyi
Nemzeti Színház Marosvasarhelyen (Teatrul Naţional Târgu-Mureş Târgu-Mureş sărbătoreşte cu
premieră absolută şi Bereményi)
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24.03.2012 – portalul szekelyhon.ro – Rekviem egy házért, s az erdelyi magyarságért (Recviem
pentru o casă şi pentru maghiarimea din Transilvania)
27.03.2012 – portalul erdely.ma – Rekviem egy házért - Interjú Kovács Leventével (Interviu cu
Kovács Levente)
30.03.2012 – kozpont.ro – „Csapatmunka a siker titka” („Secretul succesului este munca în echipă”)
24.04.2012 – cotidianul Népújság – Élmény volt az előadás (Spectacolul a fost un eveniment)
25-27.05.2012 – cotidianul Új Magyar Szó – Ki az egyenruhából! (Afară din uniformă!)
07.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Élet és rekviem (Viaţă şi rekviem)
Bölcs Náthán (Nathan înţeleptul) de Gotthold Ephraim Lessing, regia: Zsolt Harsányi –
Premiera: 13 aprilie 2012
17.02.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Új darabot próbál a Tompa Miklós Társulat (Compania
"Tompa Miklós" repetă piesă nouă)
23.02.2012 – portalul manna.ro - Náthán „bölcsködései” a vásárhelyi színpadon (Înţelepciunile lui
Nathan pe scena târgumureşeană)
10.04.2012 – portalul marosvasarhely.info – Bölcs Náthán a Tompa Miklós Társulat műsorán
(Nathan înţeleptul în programul Teatrului Naţional Târgu-Mureş)
12.04.2012 – portalul kronika.hu – A Bölcs Náthán című drámai költeményt mutatja be a
Marosvásárhelyi Színház (Teatrul Naţional Târgu-Mureş prezintă poema dramatică Nathan
înţeleptul)
16.04.2012 – portalul kulturpart.ro – „Bölcsködnek” a színpadon (Înţelepţi pe scenă)
17.04.2012 – portalul szekelyhon.ro – Az igazság egy tájkép – a színpadon is (Adevărul este un
peisaj – şi pe scenă)
11.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház: Bölcs Náthán
15.05.2012 – portalul erdelyiriport.ro – Náthán komédia (Comedia Nathan)
22.05.2012 – cotidianul Vásárhelyi Hírlap – A harmónia bűvölete, avagy Lessing Marosvásárhelyen
(Vraja armoniei, ori Lessing la Târgu-Mureş)
Decembrie 2012 – Portalul jatekter.ro – Régi-új mese az igazság(ok)ról. (Poveste veche-nouă
despre adevăr/uri/)
10-16.01.2013 – Ziarul săptămânal Observator Cultural – Nathanul din cutia cu păpuşi
Cloaca de Maria Goos, regia: Theodor Cristian Popescu – Premiera: 25 aprilie 2012
23.04.2012 – 24 ore mureşene, Cloaca
06.2012 – LiterNet, Patru crize, plus încă una – Cloaca
01.10. 2012 – Yorick, Trădările rămân între prieteni
11-17.10.2012 – Observatorul Cultural, Teatru scurt pa Crisul Repede
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A komédia művészete (Arta comediei) de Eduardo de Filippo, regia: István Kövesdy –
Premiera: 11 mai 2012
04.04.2012 – Portalul szinpad.ro – Próbafolyamatban a Komédia művészete (Arta comediei în
repetiţie)
04.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – „Igazán soha nem szakítottam a színházzal” interjú Csiszér
Lajos színművésszel („De fapt niciodată nu am rupt legătura cu teatrul” interviu cu actorul Csiszér
Lajos)
08.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – A katasztrófa művészete (Arta catastrofei)
09.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Színház és valóság (Teatru şi realitate)
09.05.2012 – portalul vasarhely.ro – Színház a színházról (Teatru despre teatru)
Târgu-Mureş)
09.05.2012 – portalul e-nepujsag.ro – A komédia művészete (Arta comediei)
10.05.2012 – portalul szekelyhon.ro – Fekete komédia a színház és hatalom viszonyáról (Comedi
neagră despre relaţia teatru şi putere))
20.06.2012 – Revista Riport – A komédia művészete Marosvásárhelyen (Arta comediei la TârguMureş)
Mede/EA de Roxana Marian, regia: Roxana Marian – Premiera: 13 iunie 2012
13.06.2012 – Cuvântul Liber, Premieră MedeEa sau Despre fericirea conjugală
15-18.06.2012 – 24 ore mureşene, MedeEA s-a dezlănţuit pe scena de la Ariel
27.06.2012 – LiterNet, MedeEA XXI – MedeEa sau Despre fericirea conjugală
02.12.2012 – LiterNet, Divanul Teatrului de Risc – Alina Nelega, Roxana Marian, Elena Purea şi
Costin Gavază
27.12. 2012 – Săptămânalul Dilema veche – Această tăcere care ţîşneşte (de Oana Stoica)
Kőműves Kelemen (Meşterul zidar Kelemen) de Levente Szörényi – János Bródy, regia: Szilárd
Somogyi – Premiera: 14 septembrie 2012
30.08.2012 – portalul maszol.ro – Videójátékos rockballadaval kezdődik az évad Marosvasarhelyen
(Stagiunea la Târgu-Mureş începe cu baladă rock de joc video)
05.09.2012 – portalul vasarhely.ro – Rockballada a Nemzetiben – interjú Somogyi Szilárd (Baladă
rock la Naţional – interviu cu Szilárd Somogyi)
06.09.2012 – portalul szinhaz.hu – A Kőműves Kelemennel indul az évad Marosvásárhelyen
rendezővel (Stagiunea la Târgu-Mureş porneşte cu Meşterul zidar Kelemen)
08.09.2012 – Múzsa – Napunk eredője (Rezultantul zilei)
09.10.2012 – portalul manna.ro – Mi vagyunk a hülyék (Noi suntem nebunii)
10.09.2012 – portalul szinpad.ro – Rajtvonalnál a Déva-projekt (Proiectul Deva la start)
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12.09.2012 – portalul e-nepujsag.ro – Új arcok a Déva-projektben – A TMT évadkezdéséről (Feţe
noi în proiectul Deva – despre începerea stagiunii Companiei "Tompa Miklós")
13.09.2012 – cotidianul Vásárhelyi Hírlap – Igazi rockballadával rajtol a színházi évad (Stagiunea
ia startul cu o veritabilă baladă rock)
13.09.2012 – portalul nemzetiszinhaz.ro – „Megpróbálom bebizonyítani, hogy a zenes műfaj nem
könnyű.” („Încerc să dovedesc că genul muzical nu este uşor”)
13.09.2012 – portalul nemzetiszinhaz.ro – Bodor Johannával beszélgettünk (Am conversat cu Bodor
Johanna)
14.09.2012 – portalul vasarhely.ro – Kőműves Kelemen rockballada (Balada rock Meşterul zidar
Kelemen)
12.10.2012 – revista Riport – Kőműves Kelemen: nem megy a pöckölés (Meşterul zidar Kelemen: nu
funcţionează butonatul)
Efectul Genovese de Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu – Premiera: 15 septembrie 2012
16.09.2012 – Zi de Zi „N-am mai visat să salvăm lumea, dar ne-am salvat vieţile!”
28.09.2012 – Observatorul Cultural, Efectele Genovese
31.10.2012 – LiterNet, Andrei Vornicu, Un exerciţiu de interogaţie
27.12.2012 – Dilema Veche, Oana Stoica , Această tăcere care ţîşneşte
dec. 2012 – Tribuna, Teatrul dezbate Sindromul spectatorului
dec. 2012 – Teatrul Azi, Mircea Morariu, Preţul tăcerii
noi. 2012 – Observatorul Cultural, Iulia Popovici, Sindromul neimplicării
Változatok (Variaţiuni, spectacol lectură) de István Örkény, regia: István Kövesdy –Premiera: 21
septembrie 2012
15.09.2012 – Portalul szinhaz.hu - Gazdag kínálattal várják nézőiket az erdélyi magyar színházak
(Teatrele maghiare din Transilvania aşteaptă spectatorii cu programe bogate)
19.09.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – Felolvasószínház a Magyar Dráma Napján (Teatru - lectură în
Ziua Dramaturgiei Maghiare)
19.09.2012 – Portalul szekelyhon.ro - Magyar dráma a Magyar Drama Napján (Piesă maghiară în
Ziua Dramaturgiei Maghiare)
19.09.2012 – Portalul maszol.ro – Szeptember 21: A Magyar Dráma Napja (21 septembrie: Ziua
Dramaturgiei Maghiare)
21.09.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – Méltó ünnep a Magyar Drama Napján (O festivitate demnă de
Ziua Dramaturgiei Maghiare)
23.09.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – Repülőrajt a Nemzetiben (Se dă startul la Naţional)
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Megtorlás (Năpasta) de I.L.Caragiale, regia Elemér Kincses – Premiera: 22 septembrie 2012
21.09.2012 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap – Egy lányról, akiért már öltek, és még fognak ölni
(Despre o fată din cauza căreia au ucis şi vor mai ucide)
28.09.2012 – Portalu e-nepujsag.ro – Az elmúlás kertje (Grădina trecutului)
29.09.2012 – Cotidianul Cuvântul – Năpasta, în varianta pădurii de peste tot şi nicăieri
2012 – Portalul observatorcultural.ro – Năpasta şi crunta răzbunare
Bányavakság (Beznă de mină) de Csaba Székely, regia: Aba Sebestyén – Premiera: 23 septembrie
2012
04.09.2012 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap – Bányavakság szarvasbikákkal (Beznă de mină cu cerbi)
07.08.2012 – Portalul vasarhely.ro – Bányavakság – ősbemutató! (Beznă de mină – premieră pe
ţară!)
09.08. 2012 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap - A Bányavirág magasra tette a lécet a Bányavakságnak
(Flori de mină a ridicat ştacheta pentru Beznă de mină)
09.08.2012 – Cotidianul Krónika – Székely Csaba drámatrilógiájának második részét is Sebestyén
Aba rendezi (Cea de a doua piesă din trilogia lui Csaba Székely, din nou în regia lui Aba Sebestyén)
18.09.2012 – Cotidianul Háromszék – Szakács László a Bányavakságban (László Szakács în Chiori
de mină)
15.08.2012 – Portalul vasarhely.ro – Bányavakság, ahogy a szerző látja (Beznă de mină – cum o
vede scriitorul)
17.08.2012 – Revista Erdélyi riport – Rettegek az unalmas drámáktól (Piesele plictisitoare mi se par
absolut groaznice)
17.08. 2012 – Portalul vasarhely.ro – Bányavirág után Bányavakság nyílik- pénteken is (După Flori
de mină urmează Beznă de mină – şi de vineri)
18.08.2012 – Cotidianul Nepújság, Múzsa – A Yorick Studió újabb ősbemutatója (Din nou o
premieră pe ţară la Studioul Yorick)
12.11.2012 – Portalul 7ora7.hu – Ki kezdte? (Cine a început?)
23.11.2012 – Revista Erdéyi riport – Fájdalom, a tükör nem görbe (Oglinda nu te minte din păcate)
Decembrie 2012 – Portalul jatekter.ro – Ami összefűz. A marosvásárhelyi Bányavakságról (Ceea ce
ne leagă. Despre Beznă de mine la Târgu Mureş)
06-12.12.2012 – Ziarul săptămânal Dilema veche - Când sufletul se scurge din sticlă
25.01.2013 – Portalul e-nepujsag.ro – Szarvasfej a semmibe (Cap de cerb în neant)
Rómeó és Júlia (Romeo şi Julieta) de William Shakespeare, regia: Dorka Porogi - Premiera: 3
noiembrie 2012
21.10.2012 – Portalul maszol.ro – Rómeó és Júlia- színházi bemutató Marosvásárhelyen (Romeo şi
Julieta – premieră de teatru la Târgu Mureş)
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02.11.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – Bemutató a Nemzeti Színházban (Premieră la Teatrul
Naţional)
03.11.2012 – Portalul vasarhely.ro – Rómeó és Júlia – interjú a rendezővel (Romeo şi Julieta –
interviu cu regizoarea spectacolului)
06.11.2012 – Portalul zi-de-zi.ro – „Romeo si Julieta”, o dramă juvenilă
27.01.2013 – Portalul erdelyiriport.ro – Szex, halál: élet (Sex, moarte: viaţă)
29.01.2013 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap – Shakespeare-t vagy jól, vagy inkább ne (Shakespeare –
ori îl montezi bine, ori nici nu te apuci)
Amurgul burghez de Romulus Guga, regia: Anca Bradu – Premiera: 7 noiembrie 2012
08.11.2012 – Zi de Zi, Amurgul burghez sau despre anihilarea fiinţei umane prin cultul omului
27.11. 2012 – Cuvântul liber, Amurgul burghez – intre tonalitati aparente si intentii reale
2012-2013 – Teatrul Azi, nr. 1-2, Redescoperind dramaturgia lui Romului Guga
Lilike medika leveleiből (Din scrisorile lui Lilike) de Ferenc Kenéz, regia: Attila Gáspárik –
Premiera: 7 decembrie 2012
07.12.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – Színház, Vásárhelyről (Teatru de la Târgu Mureş)
09.12.2012 – Portalul vasarhely.ro – Lilike a vásárhelyieknél – interjú Gáspárik Attilával (Lilike la
târgumureşeni)
7-9.12.2012 – Cotidianul Vásárhelyi Hírlap – Érzelmes utazás az ötvenes évek Vásárhelyére (O
călătorie nostalgică la Târgu Mureşul din anii 50)
2012 – Portalul szinpad.ro – Újabb felolvasószínházi bemutató a marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban (Un nou teatru de lectură la Taetrul Naţional din Târgu Mureş)
My Fair Lady de A. J. Lerner - F.Loewe, regia: Zsolt Harsányi – Premiera: 31 decembrie 2012
17.12.2012 – Cotidianul „Zi de zi” – Revelion cu My Fair Lady la Naţional
19.12.2012 – Portalul kronika.ro – Szuperprodukciót mutat be a vásárhelyi színház szilveszterkor
(Teatrul din Târgu Mureş prezintă o superproducţie de revelion)
27.12.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – „Téged úgy megtalált ez a szerep” – interjú Varga Andreával
(„Pe tine te-a găsit rolul” – inteviu cu Andrea Varga)
decembrie 2012 – Portalul szinpad.ro – Zenés szuperprodukcióra készül a Tompa Miklós Társulat
(Compania Tompa Miklós pregăteşte o superproducţie de teatru muzical)
20.12.2012 – Portalul szekelyhon.ro – A tökéletes musical szilveszterre a Nemzetiben (Musicalul
perfect de revelion al Naţional)
07.12.2012 – Portalul e-nepujsag.ro – My Fair Lady- Óévbúcsúztató premier Marosvásárhelyen
(Premieră de revelion de an la Târgu Mureş)
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17.12.2012 – Portalul maszol.ro – Évzáró zenés szuperprodukcióra készül a Tompa Miklós Társulat
(Anul se încheie cu o superproducţie de teatru muzical la Compania Tompa Miklós)
04.01.2012 – Cotidianul „Cuvântul liber” – MYFAIR LADY, musicalul târgumureşean din ajunul
Anului Nou – o premieră ce a depăşit „Rebecca” de la Opereta bucureşteană şi chiar filmul!
09.01.2012 – Portalul maszol.ro – Közönségsiker a My Fair Lady Marosvásárhelyen (My Fair Lady –
Succes de public la Târgu Mureş)
08.01.2013 – Cotidianul „Vásárhelyi Hírlap” – Zenés-táncos előadás egy prózai társulattól
(Spectacol de muzică şi dans de la o trupă de teatru de proză)
10-16.01.2013 – Ziarul săptămânal „Központ” – Nagy sikernek örvend Marosvásárhelyen a My Fair
Lady (My Fair Lady – un mare succes la Târgu Mureş)
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a.6. Profilul beneficiarului actual:
Până la mijlocul anului 2011, nu a existat un compartiment care să aibă în sarcină identificarea
diferitlelor categorii de beneficiar. Nou-înfiinţatul serviciu de marketing al Teatrului Naţional TârguMureş a privit anul 2012 ca pe o perioadă de analiză, acomodare şi contact permanent cu publicul
(câte un reprezentant al Serviciului este de faţă la ficare reprezentaţie, cu o oră înainte de începere). Pe
baza observării prezenţei şi a opţiunilor pentru spectacolele şi evenimentele organizate de Teatru se
prefigurează următoarele categorii de beneficiari actuali:

1.Spectatorul adept al genurilor clasice de teatru (40-70 de ani): optează preponderent (sau în mod
exclusiv) pentru spectacolele la Sala Mare, care sunt în majoritate producţii muzicale (My Fair Lady)
şi comedii (Căsătoria), priveşte fenomenul teatral ca o sursă de divertisement. Nu are cunoştinţe
precise despre identitatea creatorilor spectacolelor, ci doar a genului şi a autorului textului care stă la
baza spectacolului.
2.Spectatorul adept al noilor curente de teatru (25-40 de ani): optează pentru spectacolele de la
Sala Mică, bazate pe texte contemporane (Efectul Genovese, Beznă de mină) sau pe clasici
reinterpretaţi în cheie contemporană (Romeo şi Julieta), formele de spectacol neconvenţionale
(Campionatul de improvizaţie) iar pe lângă autori, cunoaşte şi numele actorilor şi a regizorului
spectacolului.
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Menţionăm, ca o concluzie şi observaţie generală, faptul că cele două publicuri rareori se intersectează
(mai mult, comparativ cu anul 2011), excepţie făcând spectacolul de teatru-dans Carmina Burana care
a reuşit să satisfacă ambele gusturi.

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate
Conform datelor Recensământului populaţiei din 2011, oraşul Târgu-Mureş are o populaţie de
127.849 de persoane (Judeţul Mureş are în total 531.380).
În anul 2012 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut 44.778 de spectatori la sediu (35,02% din
populaţia oraşului) şi 11.304 de spectatori în deplasare (în judeţ, în ţară şi străinătate), totalizând:
56.082 de spectatori pe anul de raportare.
Totalul biletelor vândut la spectacole prin serviciul online www.biletmaster.ro pe anul 2012
este de 34.847, ceea ce înseamnă că 75,75% din estimarea numărul de bilete vândute (46.000) a fost
îndeplinită.
În mod mai detaliat, în cadrul Proiectului de management au fost estimate următoarele:

Perioada

Nr.proiecte

Nr. de beneficiari

Nr.de bilete

proprii
Anul de referinţă 2008

30.000

Anul de referinţă 2009

31.345

Anul de referinţă

31.345

2010
2011

7

37.000

34.000

2012

11

48.100

46.000

2013

10

50.000

48.000

Precizăm totodată că numărul total de spectatori la sediu pe anul 2012 (44.778 de persoane)
este cu 7,41% mai puţin de cel estimat, dar în total (cu deplasări) este mai mare cu 6.482 de persoane
decât numărul total spectatorilor estimaţi pe 2013.
Menţionăm totodată că, în urma deplasărilor în judeţul Mureş, 150 de spectatori din Reghin,
116 de spectatori din Corneşti, 300 din Sovata, 250 din Miercurea Nirajului, 634 din Călugăreni şi 433
din Târnăveni (în total: 1883 de persoane) au putut vedea spectacolele Teatrul Naţional Târgu-Mureş,
ceea ce înseamnă că 8,78% din populaţia judeţului a văzut un spectacol al instituţiei noastre.
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Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari
O facilitate oferită de teatru, perfecţionată tot mai mult pe parcursul anului 2012 şi căreia i se
datorează creşterea numărului publicului este supratitrarea spectacolelor: toate spectacolele în limba
maghiară sunt supratitrate în limba română, toate spectacolele în limba română sunt supratitrate în
limba maghiară.
Devenită deja un model al accesibilizării actului teatral, această facilitate trebuie încă intens
mediatizată ca să aibă efectul scontat. Supratitrarea tuturor spectacolelor a dus la creşterea numărului
de spectatori prin acceantuarea caracterului intercultural al instituţiei, însă va da rezultatele aşteptate
pe termen lung, devenind o normalitate pentru publicul de ambele limbi.
Tot sub semnul interculturalităţii s-a derulat proiectul comun al celor două Companii:
spectacolul de teatru dans Carmina Burana de Carl Orff, montat de Gigi Căciuleanu, care a atras
spectatori români şi maghiari deopotrivă, una dintre motive fiindd şi ingeniozitatea acestui tip de
teatru în care limbajul dansului surmontează barierele verbale. Şi în continuare se vor căuta punţi de
legătură de acest gen pentu atragerea a cât mai mulţi spectatori.
În concepţia noastră, Teatrul Naţional nu trebuie să se limiteze la nivelul oraşului TârguMureş, ci trebuie să deservească la fel de bine Zona Metropolitană şi întregul judeţ. Trebuie totodată
să se lărgească optica consumatorilor de cultură din judeţ prin schimburi de spectacole pe care Teatrul
a început să le deruleze în anul 2011, schimburi care în continuare vor cuprinde mai cu seamă
instituţiile teatrale subordonate Ministerului Culturii.
a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
În urma identificării în 2012 a unor noi categorii de beneficiari-ţintă (prin prezenţa la
spectacole şi observaţiile ulterioare a câte unui angajat al Serviciului Marketing la ficare
reprezentaţie), Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a propus pe termen scurt atragerea acelui segment al
populaţiei active – între 25 şi 35 ani – care după perioada concediului de creştere a copilului este
privat de posibilitatea participării la proiectele Teatrului, neexistând o facilitate în acest sens.
Totodată, pe termen lung, ne-am propus nu doar atragerea, ci şi educarea teatrală a elevilor cu
vârste cuprinse între 12 şi 18 ani – pentru obţinerea unui public stabil, participant activ la proiectele
noastre.
În anul 2013, va fi realizat un amplu sondaj de opinie şi un studiu de cercetare a pieţei cu
focus pe aceste două categorii de beneficiari, în vederea stablirii mijloacelor de prezentare şi
promovare a ofertei şi atragere acestora în sălile de spectacole.
În decembrie 2012 au avut loc consultări cu specialiştii în domeniul realizării sondajelor de
opinie din cadrul Universităţii de Artă Târgu-Mureş, Secţia Comunicare Audiovizuală-Multimedia şi
s-a convenit asupra efectuării în perioada martie-mai 2013 a unui sondaj despre serviciile actuale
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oferite de Teatrul Naţional Târgu-Mureş în vederea ajustării Campaniei de abonamente a Stagiunii
2013/2014 la concluziile şi datele rezultate din acest sondaj.
Beneficiarul-ţintă al programelor pe termen scurt:
Există un segment al populaţiei active (între 25 şi 35 ani, familii cu copii) care, din motive
lesne de înţeles, nu poate participa la spectacole şi alte evenimente organizate de Teatru. În vederea
înlăturării obstacolelor şi atragerea acestui grup de beneficiari, Teatrul Naţional Târgu-Mureş are în
vedere crearea unui colţ de joacă ad-hoc în Sala Protocol, unde copii cu vârste cuprinse între 4 şi11 ani
vor fi supravegheaţi de persoane abilitate (educatoare, învăţătoare, studenţi la pedagogie etc.) şi
voluntari pe întreaga durată a reprezentaţiei.

În perioada-pilot de experimentare a aecstui serviciu vor fi anunţate spectacolele pe durata
cărora această facilitate se poate solicita şi utiliza, însă posibilităţile de perfecţionarea a acesteia, ca şi
metodele de promovare, vor reieşi din sondajul pe care Teatrul îl va efectua până la finele stagiunii
2012/2013.
Grupuri-ţintă ale programelor pe termen lung
Pe termen lung, ne-am propus atragerea şi educarea teatrală a elevilor cu vârste cuprinse între
12 şi 18 ani – pentru obţinerea unui public stabil, participant activ la proiectele Teatrului. Un pas
concret în acest sens reprezintă colaborarea zilnică cu voluntarii din liceele târgumureşene, al căror
număr creşte de la an la an şi care – pe lângă sarcinile de garderobier, plasator şi supraveghetor de sală
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– se implică direct în organizarea spectacolelor (inclusiv la nivelul atragerii spectatorilor de aceaşi
vârstă). Pentru componenţii acestui grup-ţintă, Teatrul are în vedere organizarea a cât mai multor
evenimente care îi aduc mai aproape la procesul de creare a unui spectacol (prezenţa la repetiţii, vizite
în culise) pentru a le oferi posiblitatea contactului direct cu o artă prea puţin prezentă în educaţia
şcolară.
a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei (destinate publicului: de primire, de prezentare, de
producţie, administrative, alte spaţii aflate în folosite de instituţie)
Spaţiile de primire

Foaierul Teatrului Naţional Târgu-Mureş – reprezintă un punct de mare importanţă în
realizarea unor diferite evenimente, cum ar fi:
-

târguri de carte;

-

expoziţii de artă;

-

lansări de carte;

De asemenea, foaierul reprezintă locul de prezentare şi vânzare a cărţilor, revistelor sau altor
materiale ale Teatrului National Târgu-Mureş.

Spaţiile de prezentare a spectacolelor
¾ Sala Mare a Teatrului Naţional Târgu-Mureş – are un număr de 594 de locuri unde îşi
desfăşoară activitatea cele doua trupe: Liviu Rebreanu şi Tompa Miklós.
¾ Sala Mică a Teatrului Naţional Târgu-Mureş găzduieşte de asemenea spectacolele trupelor sus
menţionate.
¾ Sala Parking (Underground) a Teatrului Naţional Tâgu-Mureş este compusă din doua spaţii
menite să găzduiască expoziţii, concerte, spectacole de teatru şi alte activităţi culturale. Se fac
eforturi de finalizare a acestui spaţiu, pentru a putea fi utilizat la întreaga sa capacitate.

Spaţiile de producţie
Atelierele de producţie al Teatrului Naţional Tâgu-Mureş sunt amplasate în subsolul clădirii,
cuprinzînd atelierele de lăcătuşerie, tâmplărie, tapiţerie, pictură şi croitorie. Tot în aceste subsoluri se
găsesc şi spaţiile adiacente, destinate depozitării materialelor.
Spaţiile administrative
Teatrul Naţional Târgu-Mureş a organizat noi birouri pentru inginerul şef (post nou înfiinţat),
pentru impresariatul teatrului, precum şi pentru directorii artistici.
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De asemenea, s-au identificat noi spaţii (aproximativ 150 m²), neutilizate în trecut, care
servesc momentan pentru depozitarea materialelor tehnice folosite pe scenă, precum şi pentru
depozitarea altor materiale care deservesc scena.
Teatrul Naţional Târgu-Mureş deţine, în afară de cele trei săli de spectacole, două săli de
repetiţii, nou dotate şi igienizate, adecvate pentru desfăşurarea repetiţiilor.
De asemenea în anul 2012, s-a igienizat un alt spaţiu – a fost zugrăvit şi s-a montat mochetă în
noul spaţiu de conferinţe, protocol şi repetiţii – creându-se astfel un spaţiu adecvat pentru întâlnirile
cu presa şi criticii, dar şi un spaţiu ideal pentru repetiţii.
Totodată am reuşit să reamenjăm şi să igienizăm şi Arhiva teatrului.
a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii,
reabilitări, dupa ca

Reabilitări
Curtea interioară a Teatrului Naţional Târgu-Mureş, cu o suprafata de 327 m², a fost reabilitată
prin pavare. Aceasta ajunsese în ultimii ani un focar de infecţie, un depozit de materiale uzate.
Totodată, în curtea interioară au fost amenajate rastele pentru un numar de 40 de biciclete, pentru a
contribui la scăderea poluării oraşului.
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Imobilul din str. Câmpului, aflat într-o stare avansată de degradare a fost curăţat şi i s-a oferit
o noua destinaţie, creându-se un nou depozit pentru decoruri şi recuzită.

Modificări
Unele spaţii din subsolul teatrului, folosite doar ca spaţii tehnice, au fost igienizate şi
modificate, fiind astfel amenajate pentru vestiare. Totodată s-a modificat destinaţia unui spaţiu tehnic,
în acea zonă montându-se un sistem de aspiraţie centralizat.
Reparaţii
S-au făcut reparaţii la acoperişul teatrului, învelitoarea de ţiglă fiind deteriorată; pe anumite
porţiuni existând riscul de infiltrare a apei, dar şi de prăbuşire a ţiglelor spre zona pietonală.
În anul 2012 s-au reabilitat şi iscirizat cele doua lifturi din dotarea teatrului, lifturi
nefuncţionale şi neautorizate din anul 1986. De asemenea, s-a modificat şi destinaţia unuia dintre ele,
devenind din lift de marfă şi lift de persoane. Astfel, s-a dat posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi de
a intra în sălile de spectacol într-un mod civilizat.
S-au efectuat reparaţii la un numar de douăsprezece ştăngi din dotarea sălii mari, ştăngi
blocate şi nefuncţionale până la acel moment.
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Dotări
La finele anului 2012 s-a montat un sistem de control acces şi pontaj, menit să asigure atât
securitatea accesului în teatru, dar şi pontarea personalului.
Pentru dotarea sălilor s-au achiziţionat două sisteme de traducere bilingvă, menite să dezvolte
ideea de interculturalitate. De asemenea, achiziţionarea pupitrelor de lumini şi consolei de sunet, aduce
din punct de vedere tehnic teatrul targumureşean la standardele cerute de public.
Sala Mare a fost dotată cu un sistem de supraveghere video de scenă, pentru o mai bună
desfăşurare a actului artistic, dar şi pentru o supraveghere mai bună din punct de vedere PSI. De
asemenea, achiziţionarea noului electropalan trifazat duce la o eficienţă mare în montarea decorurilor.
Achiziţionarea sistemelor de gradene teatru, asigură funcţionarea sub diferite amplasări scenice a
spectacolelor din sala mică dar şi din sala Parking (Underground).
Sistemul de aspiraţie centralizat, montat in anul 2012, are menirea să deservească Sala Mare –
scena şi zona publică, scurtându-se şi îmbunătăţindu-se astfel actul de întreţinere a curăţeniei din acest
sector.

Auto
Datorită parcului auto învechit şi a nerezolvării pană acum a problemelor din acest sector, s-a
procedat la casarea şi valorificarea unui autotorism, a unei autoutilitare, a unui autobuz şi a unui
autocamion. Pentru suplinirea lipsei acestora s-a achiziţionat o autoutilitară nouă şi s-a obţinut un
autoturism prin secretariatul guvernului.
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b) ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A INSTITUŢIEI:
b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programului la sediul instituţiei:
Pe parcursul anului 2012 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a realizat următoarele proiecte proprii:
Locaţia

Observaţii

Nr.
crt.
1.

Sala Mică

A Gézagyerek (Copilul Géza) de János Háy

2.
3.
4.

Sala Mare
Sala Mică
Sala Mică

5.

Sala Mare

6.
7.

Sala Mică
Sala Mică

8.

Sala Mică

9.

Sala Mare

10.

Sala Mică

Carmina Burana de Carl Orff
Prah de György Spiró
Rekviem egy házért (Recviem pentru o casă) de
Éva Medgyessy
Bölcs Náthán (Nathan înţeleptul) de G.E.
Lessing
Cloaca de Maria Goos
A komédia művészete (Arta comediei) de
Eduardo de Filippo
O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu de Th. D.
Dinulescu
Kőműves Kelemen (Meşterul zidar Kelemen) de
Levente Szörényi şi János Bródy
Efectul Genovese de Alina Nelega

11.
12.
13.

Sala Parking
Sala Mică
Sala Mică

14.
15.

16.

Sala Mare
Sala Mare
Sala Mică
Sala Parking
Sala Parking

17.

Sala Mare

18.

Foaier Sala
Mare
Foaier Sala
Mare

19.

20.

Foaier Sala
Mare

Proiecte 2012

Változatok (Variaţiuni) de István Örkény
Megtorlás (Năpasta) de I.L. Caragiale
Rómeó és Júlia (Romeo şi Julieta) de William
Shakespeare
Amurgul burghez de Romulus Guga
50 de ani de interculturalitate – 50 de ani de la
înfiinţarea teatrului românesc la Târgu-Mureş
Lilike medika leveleiből (Din scrisorile lui
Lilike) de Ferenc Kenéz
My Fair Lady de Alan Jay Lerner şi Frederick
Loewe
Expoziţie dedicată regizorului Dan
Alecsandrescu
Expoziţie aniversară (cu ocazia aniversării 50 de
ani de la înfiinţarea teatrului românesc la Târgu
Mureş, în memoria lui Romulus Feneş, Ion
Fiscuteanu şi Gheorghe Harag)
Expoziţie pictură Marinela Popescu
Total:

Premiera: 5 februarie 2012,
premieră pe ţară
Premiera: 17 februarie 2012
Premiera: 19 februarie 2012
Premiera: 27 martie 2012,
premieră pe ţară
Premiera: 13 aprilie 2012
Premiera: 25 aprilie 2012
Premiera: 11 mai 2012
Premiera: 8 iunie 2012
Premiera: 14 septembrie 2012
Premiera: 15 septembrie 2012,
premieră pe ţară
Premiera: 21 septembrie 2012
Premiera: 22 septembrie 2012
Premiera: 3 noiembrie 2012
Premiera: 7 noiembrie 2012
7-11 noiembrie 2012

Premiera: 7 decembrie 2012
Premiera: 31 decembrie 2012
Vernisaj: 19 ianuarie 2012
Vernisaj: 7 noiembrie 2012

Vernisaj: 7 noiembrie 2012
20 proiecte

După cum se poate observa, am avut un număr de 16 premiere în 2012 şi am demarat
repetiţiile la o premieră, care a avut loc în ianuarie 2013. Repertoriul Teatrului Naţional Târgu-Mureş
în anul 2012 cuprinde 34 titluri cu premierele între 2008 şi 2012.
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Spectacole realizate în anii precedenţi şi reluate în anul 2012:
Nr.crt.

Spectacolul

Anul producţiei

Nr. reprezentaţii în
2012

1.

A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de

2011

11

W. Shakespeare
2.

Aniversarea de Jeroen van den Berg

2011

6

3.

Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely

2011

12

4.

Bolha a fülbe (Puricele în ureche) de Georges

2010

3

Feydeau
5.

Börtönnapló (Jurnal de puşcărie)

2010

5

6.

Caligula helytartója (Locţiitorul lui Caligula)

2008

2

de János Székely
7.

Campionatul de improvizaţie

2009

11

8.

Călătorie spre centrul pământului după Jules

2011

6

Verne
9.

Căsătoria de N.V. Gogol

2011

14

10.

Hugenották (Hughenoţii) de János Székely

2011

9

11.

Két lengyelül beszélő szegény román (Un cuplu

2011

7

de români amărâţi, vorbitori de limba română)
de Dorota Masłowska
12.

N-am bani, nu plătesc! de Dario Fo

2011

9

13.

Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Nu pot trăi fără

2011

7

muzică) de Zsigmond Móricz
14.

Platonov de A.P. Cehov

2011

2

15.

Push-up de Roland Schimmelpfennig

2011

4

16.

Senki sem tökéletes, avagy nincs, aki hűvösen

2011

11

2009

4

2011

4

szereti (Nimeni nu e perfect, adică nimănui nu-i
place rece) István Verebes
17.

Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Seress Rezső

18.

Zorba grecul după Nikos Kazantzakis

Total:

127

În anul 2012, în sălile de spectacole ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş s-a jucat un număr de
266 spectacole din producţiile proprii.
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50 de ani de interculturalitate:
Teatrul românesc la Târgu-Mureş

În noiembrie 2012 Teatrul
a organizat un eveniment important
numit

50

de

ani

de

interculturalitate, având în centru
aniversarea a 50 de ani de teatru
profesionist

la

Târgu-Mureş.

Proiectul şi-a propus amplificarea
rolului educaţional al Teatrului
Naţional

Târgu-Mureş

comunitate

prin

în

spectacolele

propuse, dar şi printr-o implicare
activă în procesul de educaţie
complementară, de învăţare prin
descoperire, prin teatru.

Municipiul

Târgu-Mureş

este un oraş cu o componenţă
etnică împărţită sensibil egal între
populaţia română şi cea maghiară,
generând astfel, interrelaţionarea celor două culturi. În acest context, proiectul a adus în lumină o serie
de evenimente culturale ce poartă amprenta interculturalităţii.
Prin implementarea proiectului zestrea culturală a comunităţii s-a îmbogăţit atât prin cărţi,
DVD-uri, materiale expoziţionale, emisiuni radio şi tv, cât şi prin readucerea în prim plan a
interculturalităţii şi a gustului pentru cultură, formarea şi educarea unui public tânăr, susţinerea
programelor interactive de implicare a teatrului în şcoli şi universităţi.
S-au realizat următoarele:
-

conferinţe şi publicarea materialelor în revista Observator cultural (supliment special);

-

spectacole de teatru (inclusiv invitaţi internaţionali), urmate de discuţii cu publicul:
¾ Melancolia şi misterul unei străzi, regia Horaţiu Mihaiu (Teatrul Andrei Mureşanu
Sfântu Gheorghe)
¾ The Blue Boy, regia Feidlim Cannon – Gary Keegan (Compania Brokentalkers,
Dublin, Irlanda)
¾ ROGVAIV, regia Bogdan Georgescu (Teatrul Spălătorie, Chişinău, Moldova)
¾ Concert Ada Milea
Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție subordonată Ministerului Culturii

-

8 titluri de cărţi în parteneriat cu

editura Universităţii de Arte din TârguMureş, în colecţia “Teatru de buzunar”;
-

expoziţii

artiştilor

privind

teatrului:

activitatea

Gheorghe

Harag,

Romulus Feneş, Dan Alecsandrescu, Anca
Bradu, Cristian Popescu, Ion Fiscuteanu,
Anca Bradu, Theodor Cristian Popescu;
-

emisiuni de radio şi televiziune

locale şi la nivel naţional;
-

materiale de analiză şi sinteză

culturală

în

publicaţii

de

specialitate

(Teatrul azi, scena.ro, Observator cultural şi
în publicaţiile maghiare: Revista Lato,
Kronika etc.)
Proiectul

a

fost

important

şi

datorită impactului său, care a dus la
inducerea unui model de interculturalitate
al cărui promotor este Teatrul Naţional; creşterea numărului de spectatori şi formarea unui public
tânăr cu atitudine civică; comunicare interculturală mai bună între instituţiile din zonă prin
participarea la un eveniment comun. Totodată, am urmărit promovarea educaţiei permanente prin
implicarea activă în şcolile şi liceele mureşene prin intermediul unor întâlniri directe între actori,
regizori pe de o parte, elevi, profesori, pe de altă parte. Prin acest gen de întâlniri încercăm
promovarea fenomenului teatral, dar şi cultivarea dialogului direct cu cei care trebuie să devină
publicul şi consumatorul de cultură.
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b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei
Pe parcursul anului s-au făcut o serie de turnee şi deplasări cu spectacolele din repertoriul
curent:
¾ 16-20 februarie 2012 – Turneu la Budapesta şi Debreţin (realizat cu sprijnul unori fonduri
obţinute prin aplicaţie de la Ministerul Resurselor Umane, Ungaria):
x

Teatrul Thalia din Budapesta, 16 februarie 2012, A makrancos hölgy (Îmblânzirea
scorpiei) de W. Shakespeare, regia Sorin Militaru

x

Teatrul Naţional din Budapesta, 18 februarie 2012, Bányavirág (Flori de mină) de
Csaba Székely, regia Aba Sebestyén

x

Teatrul Naţional din Budapesta, 19 februarie 2012, Platonov de A.P. Cehov, regia
Zsolt Harsányi

x

Teatrul Csokonai din Debrecen, 20 februarie 2012, Két lengyelül beszélő szegény
román (Un cuplu de români amărîţi, vorbitori de limba română) de Dorota
Masłowska

¾ 3 martie 2012 – Târnăveni, Casa de Cultură, Prah de de György Spiró, regia Cristian Ioan, 1
spectacol
¾ 4 aprilie 2012 – Rupea, Casa de Cultură, N-am bani, nu plătesc! de Dario Fo, regia Marius
Oltean, 1 spectacol
¾ 14 aprilie 2012 – Tămaşa, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Rezső Seress, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
¾ 24 aprilie 2012 – Sfântu Gheorghe, Teatrul “Tamási Áron”: Bányavirág (Flori de mină) de
Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
¾ 27 aprilie 2012 – Reghin, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
¾ 28 aprilie 2012 – Corneşti, Casa de cultură: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely,
regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
¾ 27 mai 2012 – Sovata, Casa de cultură: Rekviem egy házért (Recviem pentru o casă) de Éva
Medgyessy, regia Levente Kovács, 1 spectacol
¾ 29 mai 2012 – Miercurea Nirajului, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de
Péter Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
¾ 30 iunie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
¾ 30 iunie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely,
regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
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¾ 29 septembrie 2012 – Jászberény (Ungaria), Teatrul Moară: Bányavirág (Flori de mină) de
Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
¾ 2 octombrie 2012 – Braşov, Opera Braşov: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely,
regia Aba Sebestyén, 2 spectacole
¾ 5 octombrie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Nu pot trăi
fără muzică) de Zsigmond Móricz, regia: Miklós Parászka, 1 spectacol
¾ 20-22 octombrie 2012 – Sfântu Gheorghe, Teatrul “Tamási Áron”: Bányavirág (Flori de
mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 4 spectacole
¾ 26 octombrie 2012 – Târnăveni, Centrul Cultural: Rekviem egy házért (Recviem pentru o
casă) de Éva Medgyessy, regia Levente Kovács, 1 spectacol
¾ 29 noiembrie 2012 – Braşov, Teatrul “Sică Alexandrescu”: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
(Nu pot trăi fără muzică) de Zsigmond Móricz, regia: Miklós Parászka, 1 spectacol

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional/internaţional, în UE, după caz, în alte state):
¾ FESTIVALUL DESZKA, ediţia a VI-a, 10-14 martie 2012, Debrecen, Ungaria Bányavirág
(Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ LUNA TEATRULUI ROMÂNESC, Teatrul Rozmaitości (TR Warszawa), 21-22 martie
2012, Varşovia, Polonia
Két lengyelül beszélő szegény román (Un cuplu de români amărţi, vorbitori de limba română)
de Dorota Masłowska, regia Theodor Cristian Popescu
¾ FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MONODRAMĂ, ediţia a VI-a, 22-27 martie 2012,
Budapesta, Ungaria
Börtönnapló (Jurnal de puşcărie), regia Ibolya Farkas
¾ FESTIVALUL FĂRĂ BARIERE, ediţia a VI-a, 18-27 mai, Satu Mare
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
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¾ FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU, ediţia a XVIII-a 25 mai3 iunie 2012
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
¾ FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU DIN PÉCS, ediţia a XII-a, 6-15 iunie 2012,
Pécs, Ungaria
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ FESTIVALUL TEATRELOR MAGHIARE DIN KISVÁRDA, ediţia a XXIV-a, 22-30
iunie 2012, Kisvárda, Ungaria
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de W. Shakespeare, regia Sorin Militaru
¾ FESTIVALUL DE TEATRU SCURT, ediţia a XVIII-a, 23-30 septembrie 2012, Oradea
Cloaca de Maria Goos, regia Theodor Cristian Popescu
¾ TOAMNA ORĂDEANĂ, ediţia a XXI-a, 1-14 octombrie 2012, Oradea
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
¾ FESTIVALUL DRAMA, ediţia a V-a, 23-28 octombrie 2012, Odorheiu Secuiesc
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ 25 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA TEATRULUI ANDREI MUREŞANU DIN SFÂNTU
GHEORGHE, 23-31 octombrie 2012
Efectul Genovese de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu
¾ FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 2012, ediţia a XXII-a, 26 octombrie-4 noiembrie
2012, Bucureşti
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
¾ FESTIVALUL INTERETNIC DE TEATRU, ediţia a VI-a, 11-18 noiembrie 2012, Oradea
A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de W. Shakespeare, regia Sorin Militaru
Bányavakság (Beznă de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ FESTIVALUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ, ediţia a XXIV-a, 10-18
noiembrie 2012, Braşov
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
Premii obţinute în 2012:
¾ PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL – Festivalul Naţional de Teatru din
Pécs, Ungaria ediţia a XII-a
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ PREMIULUI PENTRU CEL MAI BUN ACTOR – Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea,
ediţia a XVIII-a
ALEXANDRU PAVEL pentru rolul TOM în spectacolul Cloaca de Maria Goos, regia
Theodor Cristian Popescu
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¾ PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR – Festivalul Naţional de Teatru din Pécs,
ediţia a XII-a
BARNA BÁNYAI KELEMEN pentru rolul MIHÁLY în spectacolul Bányavirág (Flori de
mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ PREMIUL ORAŞULUI KISVÁRDA – Festivalul Teatrelor Maghiare din Kisvárda, ediţia a
XXIV-a
SORIN MILITARU pentru regia spectacolului A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de
W. Shakespeare
¾ PREMIUL PUBLICULUI ORAŞULUI KISVÁRDA – Festivalul Teatrelor Maghiare din
Kisvárda, ediţia a XXIV-a
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
¾ PREMIU SPECIAL OFERIT DE MINISTERUL RESURSELOR UMANE UNGARIA –
Festivalul Teatrelor Maghiare din Kisvárda, ediţia a XXIV-a
ABA SEBESTYÉN pentru regia spectacolului Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely
şi pentru rolul GRUMIO în spectacolul A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de W.
Shakespeare, regia Sorin Militaru
¾ PREMIU SPECIAL OFERIT DE RADIO ROMÂNIA – Festivalul Interetnic de Teatru,
ediţia a VI-a
Bányavakság (Beznă de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător:
¾ Álarcosbál (Bal mascat) de Giuseppe Verdi, regia Tamás Ascher
Spectacol realizat în parteneriat cu Opera Maghiară din Cluj-Napoca
¾ A papnő (Preoteasa), regia Árpád Schilling
Spectacol relaizat în parteneriat cu Fundaţia Krétakör, Ungaria
¾ Bánk bán (Banul Bánk) de József Katona
4 spectacole relizate în parteneriat cu Teatrul “Tamási Áron” din Sfântu Ghorghe
¾ Festivalul “ConectAct” în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Teatru din Sibiu; 5
spectacole desfăşurate, 26 mai-1 iunie 2012
The Fairies
Ipanema Brasilian Show
Salto Mortale, Teatrul Strefa Ciszy, Poznan, Plonia
Woyzeck, Teatrul Sadari Movement Laboratory, Coreea de Sud
King Lear, Contemprary Legend Theatre, Taiwan
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¾ Kire ütött ez a gyerek? (Cu cine seamănă acest copil?) de Éva Janikovszky, regia Kálmán
Nagy Kopeczky
4 spectacole realizate în parteneriat cu Teatrul de Păpuşi “Cimborák” din Sfântu Ghorghe cu
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului
¾ MEDE/EA sau Despre fericirea conjugală de Roxana Marian, regia Roxana Marian
Spectacol realizat în coproducţie cu Teatrul Ariel Târgu-Mureş
¾ Csongor és Tünde (Csongor şi Tünde) de Mihály Vörösmarty, regia Barna Benő
Spectacol realizat în parteneriat cu Ansamblul “Bekecs” din Miercurea Nirajului
¾ Bányavakság (Beznă de mină) Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
Spectacol realizat în coproducţie cu Studioul Yorick Târgu-Mureş
¾ Tesztoszteron (Testosteron) de Andrzej Saramonowicz, regia Zalán Zakariás
4 spectacole realizate în parteneriat cu Teatrul “Tamási Áron” din Sfântu Ghorghe
¾ Târgul Internaţional de Carte de la Târgu-Mureş, ediţia a XVIII-a, 15-17 noiembrie 2012
Eveniment realizat în parteneriat cu Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România şi Centrul
Cultural Târgu Mureş. În cadrul evenimetului au fost invitate 3 spectacole după cum urmează:
Azt meséld el, Pista (Asta povesteşte-ne Pişta!), Teatrul Örkény, Budapesta
Concert Ansamblul Alma, Ungaria
Concert Formaţia Kávészünet, Ungaria
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C) ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI:
c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată:
În scopul eficientizării managementului instituţiei, managerul Teatrului
Mureş a dispus reorganizarea instituţiei prin

elaborarea

Naţional Târgu-

Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare, respectiv Organigrama, respectiv refacerea statului de funcţii.
Teatrul Naţional Târgu Mureş a trecut în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor din
ianuarie 2005, funcţionând de la aceea dată şi până în 2011 fără Regulament de Organizare şi
Funcţionare, respectiv Organigramă aprobat de Ministerul Culturii şi Cultelor (numit la aceea dată).
În urma reorganizării s-a redus numărul de posturi de conducere de la 22 posturi la 19 posturi, a fost
externalizată paza, serviciul pompieri şi, respectiv, serviciul de curăţenie, încheindu-se contracte cu
firme externe, preluând şi personalul din cadrul instituţiei care, în urma reorganizării urma să fie
concediat.
În urma aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare respectiv Organigramei au
fost desfiinţate unele posturi şi înfiinţate altele conform tabelului:
Nr crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumirea postului
desfiinţat

Nr.posturi

Contabil şef
Şef serviciu
Regizor artistic
Scenograf
Pompier
Pompier
Pompier
Portar
Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor
Impresar artistic
Portar
Controlor bilete
Plasator sală
Fotograf
Şef formaţie
Şofer
Butafor

1
1
4
3
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Denumirea postului
infiinţat
Director economic
Inginer şef
Actor
Producător
Referent
Casier
Secretar artistic
Manipulant decor
Referent
Manipulant decor
Secretar artistic
Corepetitor
Consilier juridic
Economist
Supraveghetor sală
Artist plastic
Referent artistic
Secretar PR
Manipulant decor
Manipulant decor

Nr posturi
înfiinţate
1
1
4
3
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern/managerial, managerul a constituit, prin decizie internă, componeţa
structurii de monitorizare în acest sens.
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A fost întocmit programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Teatrului
Naţional Târgu-Mureş în baza dispoziţiilor art.2 alin.2 din Ordinul Ministrului Finaţelor Publice nr.
946/2005. În elaborarea acestui program s-au avut în vedere următoarele acte normative;
-

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial.

-

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;

-

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

-

Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv;

-

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonaţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi

organizarea

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din
cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş sunt următoarele:
1. Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în
scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.
2. Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva
pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
3. 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.
4. Proiectarea la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în
scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind
valorificarea resurselor alocate.
Menționăm totodată și faptul că – pentru eficientizarea comunicării cu personalul și cu instituțiile
partenere – Directorul General a susținut în anul 2012 un număr de 1570 de audiențe.
c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată,
după caz:
În anul 2011 au fost trimise şi aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului
Naţional nr. 2705/16.11.2011 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului Naţional TârguMureş şi Organigrama.
c.3. delegarea responsabilităţilor:
Consiliul administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş a fost înfiinţat, prin Decizia
nr.17/16.03.2012 iar componenţa acestuia a fost modificată prin Decizia nr. 93/19.06.2012 respectiv
Decizia nr. 140/04.12.2012.
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Din august 2011 şi până la finele anului 2012 Consiliul administrativ s-a întrunit în 10
şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei pentru care au fost
întocmite procese verbale.
c.4. perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul
personalului:

Personalul din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş a participat la cursuri de formare
profesională în cadrul proiectului SCENART cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni".
În perioada 01-08 septembrie 2011 în cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş s-au desfăşurat
următoarele cursuri: Maestru lumini, Regizor scenă, Mânuitor montator decor, Recuziter, Machior
spectacole, Costumier.
În perioada decembrie 2011 - ianuarie 2012 a avut loc o altă etapă a cursurilor unde au
participat următoarele persoane din cadrul Teatrului Naţional Târgu Mureş:
¾ Curs Producător Delegat: Rareş Budileanu – actor, Laura Moldovan – sufleour, Veronica
Sula – actor, Cristache Niculae – actor.
¾ Curs Manager de proiect: Alina Nelega – director adjunct artistic, Liviu Pancu – actor, Aba
Sebestyén – actor.
¾ Curs Organizator spectole: Juks Cristina – actor.
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¾ Curs Secretar artistic: Éva Ferencz – documentarist, Éva Evelyn Kiss– secretar PR, Anca
Loghin – actor, Roxana Marian – actor, Mihaela Oltean – actor, Elisabeta Sugó– sufleour.
¾ Curs Asistent regizor artistic: Beáta Fülöp – actor, Cristina Holtzi – actor.
¾ Curs Recuziter: Axente Fişcă – şef formaţie recuzită, Cornelius Moldovan – recuziter, Adrian
Şovar– recuziter, János Kovács – recuziter, Ferencz Csiki – recuziter, Endre Zólyomi –
recuziter, Dénes Forika – tâmplar.
¾ Curs Designer video: Levente Jancsó – maestru lumini-sunet.
¾ Curs Regizor Tehnic: Stelian Chiţacu– regizor tehnic, László Szakács– regizor tehnic.
¾ Curs Machior spectacole: Izabella Varga – peruchier, Kinga Benő – actor.
¾ Curs Mânuitor montator decor: Imre Horvát, Levente Nagy, Péter Nagy, János Nagy, Árpád
Kászoni, Petru Pastor, Ioan Rus, Dumitru Costea, Dezső Birtalan.
¾ Curs Maestru sunet: Gyula Csiki – electroacustician, Zoltán Kilyén – electroacustician,
Levente Jancsó – maestru lumini, Alpár Magyarósi – maestru sunet.
¾ Curs Maestru lumini: Attila Aszalos, Csaba Kőrössy, Attila Kászoni, Zsolt Balázs.
În afara proiectului SCENART în cursul anului 2012 au beneficiat de cursuri de pregătire
profesională un număr de 6 persoane din diferite domenii de activitate.
¾ Lucian Călin Străuţ – Consilier juridic – în

luna iunie 2012, denumirea cursului:

Managementul achiziţiilor publice
¾ Kincső Máthe – referent artistic – în luna iunie 2012, denumirea cursului: Specializare în
marketing
¾ Octavia Bonţ – şef birou finaciar contabil – în luna iulie 2012, denumirea cursului: Noutăţi în
domeniul financiar-contabil şi bugetar, control financiar preventiv
¾ Bircea Codarcea V.Minodora – şef serv. Resurse Umane – în luna august 2012, denumirea
cursului: Revisal-Culegerede speţe. Proceduri de control în domeniul relaţiilor de muncă.
¾ Carmen Raluca Codreanu – director economic – în luna august 2012, denumirea cursului:
Situaţiile financiare trimestriale şi raporturile financiare lunare ale instituţiilor publice în
anul 2012.
¾ Valentin Haşegan – auditor intern – în luna august, denumirea cursului: Sistemul de control
managerial. Implementare şi auditare.
Evaluarea personalului din instituţie:
Evaluarea personalului din cadrul instituţiei s-a realizat în conformitate cu prevederile legale
în baza Ordinului 2331/18.05.2011 emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
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c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor
organisme de control:
În cursul anului 2012 a fost efectuat un control din partea I.S.C.T.R. Regiunea 8 MS, au fost
verificate documentele privind transportul, licenţa de transport în urma căruia nu a fost constatată nici
o contravenţie.
În 10.10.2012 a avut loc un control de la A.J.P.I.S. Mureş verificându-se accesibilitatea în
instituţie pentru persoanele cu dizabilităţi, în urma acestui control existând o notă de constatate care
nu se poate pune în aplicare decât cu sprijinul Ministerului Culturii, deoarece necesită investiţii.
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d) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI:
d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli

Anul 2012
Buget aprobat

Buget realizat

Gradul de
utilizare a
bugetului

1

2

3

4=3/2X100

11.430.000

10.110.350

88,45%

0

0

0

480.000

533.408

111,13%

0

6.500

Alocaţii/Subvenţii

10.950.000

9.570.442

87,40%

Cheltuieli totale (lei), din care:

11.430.000

10.105.442

88,41%

Cheltuieli de personal

4.658.000

4.952.549

106,32%

Bunuri şi servicii, din care:

3.822.000

4.383.930

114,70%

1.756.000

1.756.000

100%

0

0

0

865.341

865.341

100%

2.950.000

768.963

26,07%

Venituri totale (lei), din care:
Sold iniţial
Venituri proprii
Sponsorizare

¾ Program minimal, din care:
– Convenţii furnizare servicii (cf. Cod civil)
– Contracte pe drepturi de autor
Cheltuieli de capital

Menţionăm că suma de 4.908 lei din veniturile proprii au rămas în soldul instituţiei şi au fost
restitutiţi către Autoritate în luna ianuarie 2013.
d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:

Nr.
crt.

Programul

Tipul
proiectului

Denumirea
proiectului

(1)
1.

(2)
DIALOG PESTE TIMP

(3)

(4)
Amurgul burghez
Bölcs Náthán (Nathan
înţeleptul)
A komédia művészete
(Arta comediei)
Cloaca
Prah
A Gézagyerek
(Copilul Géza)

mare
mare
mare

2.

DRAMATURGIA
REALULUI

mare
mic
mare

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(5)
88.000
260.000

(6)
86.483
261.802

102.000

101.715

195.000
25.000
100.000

190.207
22.220
106.810
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mic

3.
4.

PRIMA ŞANSĂ
SPECTACOLE
PENTRU TINERET

mic
mediu
mediu

5.

CLUBUL DE
DRAMATURGIE

mic

mic

6.

TEATRU ÎN PLUS

mic
mic
mic
mic
mic
mic

7.

TEATRU PE
PORTATIV

mare
mare

mare

Rekviem egy házért
(Recviem pentru o
casa)
Medeea
Poveste irlandeză
Rómeó és Júlia
(Romeo şi Julieta)
Spectacole lecturăCompania Liviu
Rebreanu
Spectacole lecturăCompania Tompa
Miklós
Woyczek
Regele Lear
Bánk bán (Banul
Bánk)
Tesztoszteron
(Testosteron)
Bal mascat
Expoziţie
comemorativă –
Dan Alexandrescu
Expoziţie
comemorativă –
Romulus Feneş
Expoziţie
comemorativă –
Ion Fiscuteanu
Expoziţie
comemorativă –
Gheorghe Harag
Carmina Burana
Kőműves Kelemen
(Meşterul zidar
Kelemen)
Kabaré
(Cabaret) – musical

Total:

20.000

20.763

30.000
50.000
60.000

30.000
48.032
61.968

8.000

7.968

8.000

8.032

85.000
85.000
55.000

83.313
83.313
53.432

40.000

41.377

35.000
15.000

36.156
3.080

15.000

28.931

15.000

14.155

15.000

16.242

250.000
190.000

279.844
170.156

10.000

0

1.756.000

1.756.000

d.3. gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
– veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife
practicate: preţ întreg/ preţ redus/ bilet profesional/ bilet onorific, abonamente, cu mentionarea
celorlalte facilităţi practicate;
– veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
– venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice
locale;
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Denumire indicator

2012

(1)

Plan

Realizat

(2)

(3)

Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri

4,20%

5,30%

Venituri proprii realizate din activitatea de bază

350.000

432.468

Venituri proprii realizate din alte activităţi ale

130.000

96.032

0

6.500

proprii a cheltuielilor instituţiei

instituţiei
Venituri din sponsorizări

d.4. gradul de creştere a surselor atrase/ veniturilor proprii în totalul veniturilor:
La începutul anului 2012 s-a estimat o creştere a veniturilor proprii cu 10,25% faţă de anul 2011.
Gradul de creştere la finele anului a fost de 24 %, din care 1,49% reprezintă venituri din sponsorizări.

Nr.

Denumire indicator

2012

crt.
(0)

(1)

Plan

Realizat

(2)

(3)

d.5.

ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

40,75%

49,00%

d.6.

ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total

25,81%

7,61%

d.7.

gradul de acoperire a salariilor din subvenţie

100%

100%

17,50%

15,53%

ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor
contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi
de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii
civile) în totalul cheltuielilor

d.8. cheltuieli pe beneficiar:

Denumire indicator

1

2012
Plan

Realizat

2

3

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

326,57

208,78

din subvenţie

312,85

197,73

13,72

11,05

din venituri proprii
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e) STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUŢIEI, CONFORM SARCINILOR
ŞI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI:
“Vrem să construim un teatru de 3D, adică: Dialog, Deschidere, Dinamism.
Un teatru bazat pe multiculturalitate şi dialog inter-cultural, deschidere europeană şi adecvare
la noile realităţi româneşti, dar conectat la realitatea lumii largi. Un teatru în care domină creativitatea,
spectatorul este respectat, ierarhizările se fac pe rezultate. Un teatru care readuce publicul în săli şi nu
face compromisuri pe seama artei. Un management care asigură personalul calificat, conduită
ireproşabilă. Un teatru 3D care are toate dimensiunile unui Teatru Naţional al secolului XXI” – am
promis în anul 2011.
Avem foarte multe realizări şi foarte multe satisfacţii pe plan artistic-profesional, însă, din
păcate, nu toţi angajaţii instituţiei au dat semne de deschidere, de colaborare cu noua conducere. Au
fost și cazuri în care anumiți angajați – din interese personale sau din lipsă de profesionalism – au
blocat în toate formele posibile restructurarea şi relansarea activităţii teatrului.
e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la
proiectele incluse în acestea);

Programul DIALOG PESTE TIMP
Acest program pune accent pe remodelarea tradiţiilor şi diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice. Intenţia de a produce teatru "de artă", vine în completarea cerinţelor unui
public deja format, care doreşte să revadă dramaturgia clasică. Totodată, viziunea nouă de a traduce
mesajul clasic, face ca aceste spectacole să atragă şi publicul tânăr.
Colaborarea cu Universitatea de Artă şi educarea studenţilor prin dezvoltarea practică a
măiestriei, aduce acestui program avantajul unui dialog al vârstelor.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 20
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 4.120
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 10.731 lei

Programul DRAMATURGIA REALULUI
Scopul acestui program este producerea de spectacole de teatru contemporan, în legătură
directă cu realitatea şi cu problematica actuală. Promovarea unor estetici noi, provocatoare, este un
exerciţiu cu mare priză la publicul tânăr.
Introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte noi din dramaturgia internaţională şi
românească reprezintă şi o provocare, dar şi o revenire asupra semanticii unor cuvinte precum politică,
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religie, naţiune, familie, cultură, artă, şi o reintegrate a lor în conţinutul societăţii actuale. Astfel,
spectatorii noştri au fost încântaţi să asiste la spectacole care conţin elemente distincte din viaţa reală,
sublimate în spectacole foarte actuale.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 45
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 2.778
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 21.805 Lei
Programul PRIMA ŞANSĂ – Teatru de risc
Programul este dedicat dramaturigiei contemporane şi se adresează celor care doresc să rişte
plecând de la un text nou care n-a mai fost montat, o viziune scenografică, un mod nou de a gândi
interpretarea actorului sau un alt mod de a lucra cu actorul în teatru sau în performance. Publicul ţintă
al acestui program nu este format dintr-o anumită categorie de spectatori ci se adresează unui segment
mai larg, dar cu precădere publicului activ, obişnuit cu dezbaterile teatrale. Atragerea unei noi
categorii de public este cel mai important segment al acestui program, care credem că s-a materializat
prin succesul important avut la publicul mureşean.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 12
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 845
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 8.075 lei

Programul CLUBUL DE DRAMATURGIE
Crearea unui public pentru spectacole-lectură precum şi dialogul direct cu beneficiarii
reprezintă în primul rând un test al viabilităţii textelor noi, internaţioanle şi româneşti.
Colaborarea cu Universitatea de Artă aduce acestui program importantul avantaj de a lucra cu
viitori actori, de a-i motiva şi a-i aduce mai aproape de realitaea unui Teatru consacrat.
Acest program şi-a demonstrat eficacitatea şi prin reluarea, de către programul
DRAMATURGIA REALULUI a unor texte care şi-au dovedit funcţionalitatea şi au avut mari succese
la public.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 11
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 470
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 2.601 lei

Programul TEATRU ÎN PLUS
Acest program reuneşte acele evenimente teatrale sau muzicale invitate care reprezintă o
valoare teatrală şi merită a fi prezentate într-un Teatru Naţional. Evenimentele sunt unice, implică
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personalul teatrului, dar nu sunt spectacole jucate în serie. Diversificarea ofertei artistice a Teatrului a
avut un mare succes la publicul mureşean, care nu a mai fost nevoit sa plece la sute de kilometri pentru
a viziona un spectacol de renume.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 8
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 1.511
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 16.481 lei

Programul TEATRU PE PORTATIV
Marea provocare a teatrului din Târgu Mureş este găsirea unei forme de teatru care poate
concura cu popularitatea teatrelor din Sibiu şi Cluj. Teatrul, în viitor, va pune un accent mult mai mare
pe teatrul muzical. Succesul european al muzicalelor din Europa şi în ultima vreme la Teatrul Naţional
de Operetă din Bucureşti nu ne poate lăsa indiferenţi. Potenţialul artistic uriaş oferit de cele două
Companii ale Teatrului nostru au dus la realizarea unor spectacole de nivel internaţional, care au
câştigat apreciera publicului şi au fost jucate de cele mai multe ori cu casa închisă.
Total reprezentaţii în cadrul programului: 28
Nr. total de spectatori în cadrul programului: 7.708
Total încasări din vanzarea biletelor în cadrul programului: 70.426 lei
e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de
răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):

Programul DIALOG PESTE TIMP
Bölcs Náthán (Nathan înţeleptul) de G. E. Lessing, regia Zsolt Harsányi
Premiera: 13 aprilie 2012
Nr. reprezentaţii:
Nr. spectatori: 2.906
Încasări din vânzarea biletelor: 6.629 lei
A komédia művészete (Arta comediei) de Eduardo de Filippo, regia István Kövesdy
Premiera: 11 mai 2012
Nr. reprezentaţii: 6
Nr. spectatori: 894
Încasări din vânzarea biletelor: 2.542 lei
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Amurgul burghez de Romulus Guga, regia Anca Bradu
Premiera: 7 noiembrie, 2012
Nr. reprezentaţii: 2
Nr. spectatori: 746
Încasări din vânzarea biletelor: 1.559 lei

Programul DRAMATURGIA REALULUI
A Gézagyerek (Copilul Géza) de János Háy, regia Gábor Rusznyák
Premiera: 5 februarie 2012
Nr. reprezentaţii: 12
Nr. spectatori: 894
Încasări din vânzarea biletelor: 7.114 lei

Prah de Spiró György, regia Cristian Ioan
Premiera: 19 februarie 2012
Nr. reprezentaţii: 11
Nr. spectatori: 470
Încasări din vânzarea biletelor: 2.778 lei
Rekviem egy házért (Recviem pentru o casă) de Éva Medgyessy, regia Levente Kovács
Premiera : 27 martie 2012
Nr. reprezentaţii: 11
Nr. spectatori: 734
Încasări din vânzarea biletelor: 6.384 lei

Cloaca de Maria Goos, regia Cristian Theodor Popescu
Premiera: 25 aprile, 2012
Nr. reprezentaţii: 11
Nr. spectatori: 680
Încasări din vânzarea biletelor: 5.528 lei

Efectul Genovese de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu
Premiera: 15 septembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 6
Nr. spectatori: 361
Încasări din vânzarea biletelor: 3.439 lei
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Megtorlás (Năpasta) de I.L. Caragiale, regia Elemér Kincses
Premiera: 22 septembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 11
Nr. spectatori: 644
Încasări din vânzarea biletelor: 6.185 lei
Programul PRIMA ŞANSĂ – Teatru de risc
MEDE/EA sau Despre fericirea conjugală de Roxana Marian
Premiera: 13 iunie 2012
Nr. reprezentaţii: 5
Nr. spectatori: 237
Încasări din vânzarea biletelor: 2.433 lei

Rómeó és Júlia (Romeo şi Julieta) de W. Shakespeare, regia Dorka Porogi
Premiera: 3 noiembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 7
Nr. spectatori: 608
Încasări din vânzarea biletelor: 5.640 lei

Programul CLUBUL DE DRAMATURGIE
O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu de Theodor Denis Dinulescu, regia Ştefan Iordănescu
Premiera: 8 iunie 2012
Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție subordonată Ministerului Culturii

Nr. reprezentaţii: 2
Nr. spectatori: 135
Încasări din vânzarea biletelor: 970 lei
Változatok (Variaţiuni) de István Örkény, regia István Kövesdy
Premiera: 21 septembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 6
Nr. spectatori: 231
Încasări din vânzarea biletelor: 1.134 lei
Lilike medika leveleiből (Din scrisorile lui Lilike) de Ferenc Kenéz, regia Attila Gáspárik
Premiera: 7 decembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 3
Nr. spectatori: 107
Încasări din vânzarea biletelor: 497 lei

Programul TEATRU ÎN PLUS
Woyzeck după Georg Büchner, regia Do-Wan IM, Teatrul Sadari Movement Laboratory, Coreea de
Sud
Nr. reprezentaţii: 1
Nr. spectatori: 163
Încasări din vânzarea biletelor: 1.964 lei
King Lear după W. Shakespeare, regia Wu Hsing-kuo, Contemprary Legend Theatre, Taiwan
Nr. reprezentaţii: 1
Nr. spectatori: 219
Încasări din vânzarea biletelor: 2.778 lei
Álarcosbál (Bal mascat) de Giuseppe Verdi, regia Tamás Ascher (Opera Maghiară din Cluj-Napoca)
Nr. reprezentaţii: 1
Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție subordonată Ministerului Culturii

Nr. spectatori: 599
Încasări din vânzarea biletelor: 4.914 lei

Bánk bán (Banul Bánk) de József Katona, regia László Bocsárdi (Teatrul Tamási Áron Sf. Gheorghe)
Nr. reprezentaţii: 4
Nr. spectatori: 2022
Încasări din vânzarea biletelor: 3.666 lei

Tesztoszeron (Testosteron) de Andrzej Saramonowicz, regia Zalán Zakariás (Teatrul Tamási Áron Sf.
Gheorghe)
Nr. reprezentaţii: 5
Nr. spectatori: 530
Încasări din vânzarea biletelor: 6.265 lei

Programul TEATRU PE PORTATIV
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol coregrafic de Gigi Căciuleanu
Premiera: 17 februarie 2012
Nr. reprezentaţii: 18
Nr. spectatori: 4.870
Încasări din vânzarea biletelor: 38.724 lei
Kőműves Kelemen (Meşterul zidar Kelemen) de Levente Szörényi şi János Brody, regia Szilárd
Somogyi
Premiera: 14 septembrie 2012
Nr. reprezentaţii: 10
Nr. spectatori: 2.838
Încasări din vânzarea biletelor: 31.701 lei
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e.3. analiza programului minimal relizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
subvenţia/alocaţia primită:

Programul/
Proiectul
(1)
Denumirea
iniţială/modificată
DIALOG PESTE
TIMP
Amurgul burghez
Bölcs Náthán
(Nathan înţeleptul)
A komédia művészete
(Arta comediei)
DRAMATURGIA
REALULUI
Cloaca

Prah
A Gézagyerek
(Copilul Géza)
Rekviem egy házért
(Recviem pentru o
casă)
PRIMA ŞANSĂ
Medeea
SPECTACOLE
PENTRU
TINERET
Poveste irlandeză
Rómeó
és
Júlia
(Romeo şi Julieta)
CLUBUL DE
DRAMATURGIE
Spectacole
lectură
Compania
Liviu
Rebreanu: O zi din
viata lui Nicolae
Ceausescu
Spectacole lectură
compania Tompa
Miklós: Változatok
(Variaţiuni) şi Lilike
medika leveleiből
(Din scrisorile lui
Lilike)
TEATRU ÎN PLUS

Scopul

Beneficiari

(2)
Declarat/
Atins

(3)
Estimat/
Realizat

Perioada de
realizare
(4)
Estimat/
Realizat

27.09.201208.11.2012
26.01.201213.04.2012.
27.04.201211.05.2012

29.03.201226.04.2012
28.11.201124.02.2012
29.12.201105.02.2012
24.02.201227.03.2012
14.05.201206,2012

04.12.201222.01.2013
03.09.201202.11.2012

Finanţarea (100% din
subvenţie)
(5)
Estimat/ Realizat
450.000

450.000,00

88.000

86.432,22

260.000

261.801,59

102000
340.000

101.715,19
340.000,00

195000

190.206,83

25000

22.220,23

100000

106.809,64

20000
30.000

20.763,30
30.000,00

30000
110.000

30.000,00
110.000,00

50000

48.031,73

60000
16.000

61.968,27
16.000,00

12.06.2012

Obs.
(6)

7.967,63

21.09.201207.12.2012
360.000

8.032,37
360.000,00
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Woyczek
King Lear
Bánk Bán (Banul
Bánk)
Tesztoszteron
(Testosteron)
Bal mascat
Expoziţie
comemorativă Dan
Alexandrescu
Expoziţie
comemorativă
Romulus Feneş
Expoziţie
comemorativă Ioan
Fiscuteanu
Expoziţie
comemorativă
Gheorghe Harag
TEATRU PE
PORTATIV
Carmina Burana

29.05.2012
01.06.2012
24.04.201227.04.2012
19.10.201222.10.2012
12.03.2012

Kőműves
Kelemen
zidar
(Meşterul
Kelemen)
Kabaré (Cabaret)
Total:

85000
85000

83.312,64
83.312,64

55000

53.431,79

40000
35000

41.377,10
36.156,54

26.01.201229.02.2012

15000

3.079,98

13.02.201230.05.2012

15000

28.930,96

29.08.201228.11.2012

15000

14.155,59

28.11.2012

15000

16.242,76

450000

450.000,00

06.01.201217.02.2012

250000

279.843,52

04.07.201214.09.2012
-

190000
10000

170.156,48
0,00
1.756.000,00

e.4. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:

Nr.
crt.
(1)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Program
(2)
Proiectul
DIALOG PESTE
TIMP
Proiectul
DRAMATURGIA
REALULUI
Proiectul
PRIMA ŞANSĂ
Proiectul
SPECTACOLE
PENTRU TINERET
Proiectul
CLUBUL DE
DRAMATURGIE
Proiectul
TEATRU ÎN PLUS

Tipul
proiectelor

Număr de
proiecte

Numărul
de..)*

Număr de
beneficiari

(3)

(4)

(5)

(6)

proiecte mari

3

20

2.967

proiecte mari
proiecte mici

2
2

23
22

1.190
892

proiecte mici

1

5

188

proiecte medii

2

7

496

proiecte mici

4

9

271

proiecte mici

9

8

2.320
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7.
8.
9.
10.

Proiectul
TEATRU PE
PORTATIV
Efectul Genoveze
Bányavakság (Beznă de
mina)
Megtorlás (Năpasta)
Total:

proiecte mari
proiect mediu

4

proiect mediu
proiect mediu
26

30
6

6.618
250

6
11
147

526
528
16.246

* În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte nemijlocite cu
diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, alte reprezentaţii,
expoziţii, prezentări publice etc.
e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului:
În cursul anului 2012, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a prezentat în afara sediului (turnee, deplasări,
festivaluri), un număr de 43 spectacole. Total beneficiarul acestora este de 11.304.
e.6. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea
acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz:
În afara prezentării producţiilor proprii, instituția noastră oferă şi o serie de alte tipuri de activităţi
culturale, sociale. În alegerea acestor manifestaţii ţinem cont de profilul teatrului şi de interesele
beneficiarului, adică a spectatorului:
- lansări de carte;
- expoziţii şi vernisaje;
- cicluri de conferinţe ştiiţifice şi discuţii pe teme teatrale, cu implicarea atât a specialiştilor, cât şi a
publicului larg;
- întâlniri şi dialog cu publicul;
- schimburi de săli de spectacole, între instituţii de profil, pentru promovarea producţiilor fiecărei
instituţii cu teatrele din Cluj, Sf. Gheorghe, Satu Mare;
- închirieri de săli pentru spectacole susţinute de licee, şi organizaţii de non-profit ;
- organizarea de spectacole pe bază de comandă, în care costurile sunt suportate de instituţia
solicitantă, având, astfel, şi garanţia unui public numeros: sindicate, intreprinderi, participanţi la
manifestări organizate în acest oraş;
- participări la strângere de fonduri pentru categorii de nevoiaşi, copii orfani, copii săraci;
- implicări în evenimente urbane: ex. Zilele Oraşului.

Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție subordonată Ministerului Culturii

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:
- sprijinim examenele Universităţii de Artă cu costume şi elemente de decor;
- sprijinim cercurile teatrale din licee;
- închiriem costume la diferite manifestări.
e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%):

Indice de ocupare al
sălii

Estimat 2012

Realizat 2012

Sala Mare

46,50%

Sala Mică

71%

Sala Parking

69%
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f) EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, PENTRU URMĂTOAREA
PERIOADĂ DE MANAGEMENT, CU MENŢIONAREA RESURSELOR FINANCIARE
NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE AUTORITATE:
f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru
următoarea perioadă de raportare a managementului:

Categorii

Limite valorice ale investiţiei în

de investiţii în

proiecte propuse pentru perioada de

proiecte

management
(de la 2013 la 2015)

(1)

(2)
(de la 3.000 până la 50.000 lei)
(de la 50.001 până la 150.000 lei)
(de la 150.001 până la 250.000 lei)

Mici
Medii
Mari

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat / concretizat
pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

Nr.
crt.

Program

Nr.
pr.

(0)
1.

(1)

(2)
4

DIALOG PESTE
TIMP

Tip proiect
(mic/
mediu/
mare)
(3)
mare
mare

mediu

2.

4
DRAMATURGIA
REALULUI

mediu
mare
mediu
mediu

3.

RESTITUIRI

1

mediu
mare

4.

PRIMA ŞANSĂ
(TEATRU DE
RISC)
TEATRUL PE
PORTATIV

2

mic

1

mare

2

mic

5.
6.

CLUBUL DE
DRAMATURGIE
(bimestrial)

Denumire proiect

(4)
Şcoala nevestelor de Molière, regia Cristian
Juncu
Éjjeli menedékhely (Azilul de noapte) de Maxim
Gorki, regia Attila Keresztes
Alkésztisz (Alceste) de Euripide, regia Sorin
Militaru
Tango de Slawomir Mrozek, Zsolt Harsányi
Contra iubirii de Esteve Soler, regia Radu Nica
În carne vie de Rajiv Joseph, regia Alina Nelega
Spectacol în colaborare cu PAV – Italia, din
dramaturgia italiană contemporană, regia
Theodor Cristian Popescu
Punct triplu de Bogdan Georgescu
Csontváry de György Kovásznai, regia István
Kövesdy
Proiectele câştigătoare la concursul naţional
„Teatru de risc” din 2012, jurizate în 2013
ianuarie-februarie
Szabin nők (Sabinele – titlu de lucru) de Csaba
Székely, regia Sebestyén Aba
Spectacole lectură, din portofoliul secretariatului
literar şi pe baza propunerilor directorilor artistici

Buget
prevăzut pe
program (lei)
(5)
800.000

700.000

250.000
70.000

250.000
25.000
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7.

mic

Proiect în colaborare cu Scott Johnston şi Teatrul
„Ariel”

mediu

Túl a Maszat-hegyen (Dincolo de muntele mânjit)
de Dániel Varró, regia Attila Keresztes

1

mic

1

mediu

Paiaţe de Ruggero Leoncavallo, regia Emese
Szabó, Opera Maghiară Cluj-Napoca – 1
spectacol
Deplasări şi turnee naţionale şi internaţionale în
cursul anului 2013

5
7
6

mari
medii
mici

2
SPECTACOLE
PENTRU
TINERET

8.
TEATRU ÎN PLUS
10.

VIZIBILITATE
MAXIMĂ

Total

200.000

25.000

150.000

2.470.000

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specific instituţiei pentru
următoarea perioadă de raportare a managementului:
Perioada
(1)
Anul 2012realizat
Anul 2013estimat
Anul 2014estimat
Anul 2015estimat

Nr. de proiecte
proprii
(2)
15

Nr. de
beneficiari
(3)
48.402

Nr. de bilete
(4)
44.006

Venituri
propuse
(5)
533.408

17

50.000

48.000

540.000

20

55.000

52.000

560.000

23

65.000

60.000

590.000

f.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în
raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management:
Pentru anul 2012 managementul Teatrului Naţional Târgu-Mureş îşi propune următoarele obiective:
- stabilizarea rezultatelor obţinute;
- creşterea vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional;
- stabilirea legăturilor cu alte teatre din străinătate;
- realizarea cercetărilor de piaţă;
- înbunătăţirea spaţiilor de joc;
- digitalizarea archivei.
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f.5. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz:

S (Puncte tari)
-

W (Puncte slabe)

Existenţa, prin tradiţie, a două companii
cu actori profesionişti;
Concepţie artistică clară;
Colaborarea exemplară între cele două
companii;
Departamente specializate profesionist în
deservirea scenei;
Strategie performantă de comunicare;
Relaţie bună cu presa locală şi naţională;
Atitudinea ministerului de resort;
Specificul de interculturalitate, unic în
România;
Experienţa şi devotamentul echipei de
voluntari;
Experienţa şi pregătirea muncitorilor de
la ateliere.

O (Oportunităţi)
-

-

Ne cunoaşterii bugetului anului 2013;
Starea clădirii (lucrări nefinalizate:
cortina de fier blocată, lifturi stricate etc);
Sala Parking (Underground) nefinalizată;
Dotări tehnice în curs de adecvare la
standardele unui teatru naţional;
Salarii mici;
Lipsa unei organizări eficiente a
activităţii atelierelor;
Birocraţia interioară.

T (Ameninţări)

Noua echipă de management;
Imagine bună în presă, avantajul
momentului de început;
Participare la festivaluri naţionale şi
intenaţionale;
Posibiltatea de a lucra cu regizori de
marcă;
Proiecte de colaborare cu alte instituţii;
Colaborarea foarte bună cu autorităţile
locale;
Interesul venit de la instituţii de
specialitate din străinătate;
Colaborarea cu Universiatea de Arte din
Târgu-Mureş;
Oraş universitar.

-

Lipsa formelor de motivare a artiştilor;
Nefinalizarea reparaţiilor capitale;
Starea avansată de degradare a
magazinului de decor;
Scăderea nivelului de trai a publicului
spectator;
Migrarea artiştilor la alte instituţii pentru
indemnizaţii mai mari;
Rezistenţa la schimbare, la nou, la
inovaţie a unori angajaţi;
Criza economică pe plan internaţional.
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f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de
ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor:

Indice de ocupare al
sălii

Realizat 2012

Estimat 2013

Sala Mare

46,50%

55%

Sala Mică

71%

80%

Sala Parking

69%

75%

Director General conf. dr. Gáspárik Attila Csaba
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