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RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL 

TEATRULUI NAȚIONAL TÂRGU-MUREȘ 

2011 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului 

de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național denumit în continuare 

autoritatea, pentru TEATRUL NAȚIONAL DIN TÂRGU-MUREȘ, aflat în 

subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă 

de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 5.08.2011 la 

31.12.2011. 

1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în

raport cu sistemul instituţional existent: 

Prioritatea directorului general odată numit a fost stabilirea de relații de 

colaborare și parteneriat cu instituțiile de cultură din zonă, mai ales din Târgu-Mureș. 

Asttfel, după încheierea protocoalelor de parteneriat cu Teatrul pentru copii și 

tineret Ariel, Filarmonica Mureș, Ansamblul Mureș și deoarece mare parte din 

artiștii teatrului sunt tutori ai Universității de Arte, ne-am îndreptat atenția spre 

consolidarea raporturilor de colaborare cu această instituție, interesul nostru fiind 

creșterea și profesionalizarea prin intermediul practicii profesionale a tinerilor actori, 

regizori și scenografi, dar și colaborarea apropiată cu teatrologii prin intermediul 

înființării unui centru de cercetare comun pentru păstrarea, arhivarea și valorificarea 

memoriei teatrului.  

Astfel, în a doua parte a anului 2011, începând cu luna septembrie, am 

colaborat cu Universitatea de Teatru, Facultatea în limba maghiară la realizarea 

spectacolului Nimeni nu-i perfect de Verebes István (proiect mare), iar cu Facultatea 

în limba română la realizarea spectacolului Căsătoria de N. Gogol, în regia lui Tufan 
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Imamudtinov, regizor invitat (Rusia). La fel, am realizat în colaborare programul 

Clubul de dramaturgie, iar în cadrul acestuia, spectacolul-lectură Cloaca de Maria 

Goos.  

 Tot în cadrul bunelor relații de colaborare și parteneriat, pe baza protocolului 

semnat cu noul rector, am ajutat școala cu dotări tehnice (microfoane), iar actori ai 

Teatrului Național, profesori ai univeristății, au susținut spectacole la sediu și în 

deplasare: Matei Vișniec, Buzunarul cu pâine și Vassili Sigariev, Guppi, acesta din 

urmă fiind premiat de două ori la Festivalul internațional de teatru Interferențe de la 

Gheorgheni. 

 De asemenea, Târgu-Mureșul fiind cunoscut ca unul dintre orașele cu viața 

teatrală alternativă cea mai vie, am contactat organizațiile și instituțiile teatrale care s-

au remarcat prin activitatea lor și am încheiat protocoale de colaborare pe baza cărora 

ne-am deschis către un nou tip de public. Astfel, am preluat spectacolul Flori de mină 

de Szekely Csaba de la teatrul alternativ Yorick și, participând la festivaluri, am 

obținut și cu acest spectacol 4 premii, valorificând astfel potențialul de text nou și 

dramaturgie autohtonă în limba maghiară al zonei. 

 Tot ca urmare a lărgirii orientării teatrului, am colaborat cu Fundația 

Dramafest, organizând întâlniri profesionale pe tema "Viitorul teatrului",  cu 

deschidere locală și națională, invitând presa și critica de teatru din București, Cluj, 

Oradea. 

 Ca eveniment punctual, dar la solicitarea societății civile, am colaborat cu 

Fundația Amfiteatrom, care are ca obiect de activitate integrarea socială și culturală a 

rromilor, și am prezentat, pe 12 septembrie. în sala mare a teatrului, spectacolul O 

noapte furtunoasă în regia actorului Rudi Moca. 

 În aceeași linie de deschidere a teatrului, am continuat colaborarea cu Radio 

România Tg. Mureș pe baza unui protocol de parteneriat, am produs și difuzat spoturi 

radio pentru promovarea activității teatrului, am participat în calitate de invitați la 

emisiunile postului și am contribuit la concursurile radiofonice, am dezvoltat proiecte 

radiofonice și am pus bazele unei colaborări de spectacole radiofonice (Teatru la 

microfon), precedate de mai multe dezbateri pe tema programului teatrului în limbile 

română și maghiară. 

 De asemenea, răspunzând unor invitații la festivaluri internaționale, teatrul a 

participat la Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvarda cu spectacolul Platonov, 

luând premiul pentru cea mai bună actriță. De asemenea, cu spectacolul Călătorie 
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spre Centrul Pământului, am participat, în luna octombrie, la Festivalul Internațional 

de Teatru pentru Copii "100, 1.000, 1.000.000 de povești" de la București, organizat 

de Teatrul "Ion Creangă". 

 Pentru îndeplinirea obiectivului de realizare a unui brand propriu al teatrului, 

încă înainte de începera stagiunii 2011-2012 și pentru prima oară în acest spațiu 

cultural, am conceput o campanie de marketing cu o durată de 30 de zile și o strategie 

proprie, care s-a adresat pe paliere diferite spectatorilor care obișnuiesc să meargă la 

teatru și formării reflexului de a frecventa sălile de spectacol, dar și, pe un alt segment 

de public potențial, celor care nu obișnuiesc să meargă la teatru. Această strategie a 

fost elaborată încrucișat, pentru un marketing în ambele limbi, fâcându-se publicitate 

pentru ambele trupe, respectiv spectacolelor maghiare și în limba română, iar 

spectacolelor românești și în limba maghiară. În același scop al interculturalității și 

ținând cont de realitățile zonei, toate spectacolele nou-produse se joacă pentru ambele 

publicuri, cele maghiare cu subtitluri în limba română și, respectiv, cele românești cu 

subtitluri în limba maghiară. Parteneri în această campanie de promovare au fost, pe 

lângă instituțiile teatrale și culturale din zonă, Radio România Târgu-Mureș, alte 

posturi locale de radio și televiziune, site-uri specializate, publicații de promovare 

culturală (7 seri, Zile și nopți). Campania s-a realizat și cu alte mijloace specifice: 

mash-uri pe clădirle importante, afișe, flyere, scrisori electronice de marketing.  

 Dar promovarea nu s-a terminat odată cu luna octombrie, ci a continuat cu un  

follow-up lunar și săptămânal - și, desigur, a fost susținută de campanii concentrate pe 

noile premiere.  

 Ca urmare a realizării acestei campanii, s-au identificat sursele principale de 

informare ale publicului și s-au identificat mai ales principalele categorii de publicuri-

țintă. Astfel, în follow-up s-a ținut cont de acest lucru și a fost urmărită fidelizarea 

publicului spectator prin diferite tipuri de abonamente, incluzându-se și cele de 

mecenat, ca o noutate în programul de abonamente al teatrului. S-a ținut în 

permanență legătura cu presa, urmărindu-se consolidarea imaginii Teatrului. Astfel, 

au fost organizate următoarele conferințe de presă: 

 

1. Miercuri, 7 septembrie 2011, la ora 12.00, în foaierul Teatrului Naţional cu 

tema Proiectul European SCENART, la care Teatrul Naţional Târgu-Mureş 

este partener. 
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2. Joi, 15.09.2011, la ora 09.00 și vineri, 16.09. aceeași oră, în Sala Mică, 

Discutarea proiectelor artistice ale celor două companii şi ale proiectelor 

generale ale Teatrului pe următorii trei ani. 

 

3. Luni, 19 septembrie 2011, orele 11:00, în foaierul teatrului, cu temele: 

deschiderea stagiunii teatrale 2011-2012  şi lansarea campaniei de                             

abonamente. 

 

4. Miercuri, 19 octombrie 2011, ora 11.00, în foaierul teatrului, pentru 

promovarea premierei NU POT TRĂI FĂRĂ MUZICĂ / NEM ÉLHETEK 

MUZSIKASZÓ NÉLKÜL de Móricz Zsigmond 

 

5. Miercuri 16 noiembrie, orele 13.00, în foaierul teatrului cu tema prezentarea 

evenimentului Dialoguri de week-end 

 

6. Vineri 25 noiembrie, orele 10:00 , conferinţă de presă împreună cu Asociaţia 

Samaritenilor din România, tema: Spectacol în beneficiu pentru copii bolnavi 

de cancer (Căsătoria, sala mare) 

 

7. Vineri, 2 decembrie 2011, ora 12.00 – Premiera HUGHENOŢII / 

HUGENOTTÁK de Székely János 

 

8. Miercuri 21 decembrie, ora 10:00, în foaierul teatrului cu următoarele teme: 

Prezentarea rezultatelor primelor patru luni ale stagiunii 2011-2012, și Experienţa 

câştigată de angajaţii Teatrului Naţional Târgu-Mureş, ca Instituţie parteneră în 

proiectul „SPRIJIN pentru COMPETENŢE în ARTELE SPECTACOLULUI 

din ROMÂNIA”, proiect european al cărui lider este Teatrul Naţional de 

Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti şi Partener Transnaţional Academia Teatro 

Alla Scala din Milano. De asemena, s-a publicitat lansarea implementării 

programului operaţional BILETMASTER de rezervare şi procurare  a biletelor 

on-line. 

 

 Relația cu presa a fost urmărită și monitorizată atent. Astfel au apărut periodic 

articole în presa scrisă despre activitatea și premierele Teatrului Naţional Targu-
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Mureş. În limba română, în perioada septembrie 2011- decembrie 2012 au apărut 

următoarele: 

 

- Noua stagiune a Teatrului Naţional Târgu-Mureş începe sub semnul 

multiculturalităţii, de Valeriu Russu, joi 1 septembrie, 2011, pagina 1/7, 

ziarul 24 ore mureşene 

- Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” a făcut la Teatrului Naţional 

Târgu-Mureş, o conferinţă de presă cum nu a fost …de (zeci de) ani!, de 

Ioana Florea, joi 8 septembrie, 2011, ziarul Cuvântul liber 

- Profesionişti în artele spectacolului, de Emil Sabău, joi 8 septembrie, 2011, 

pagina 6, ziarul 24 ore mureşene 

- Noua conducere a Teatrului Naţional Târgu-Mureş a descoperit grave 

nereguli de funcţionare, de Valeriu Russu, vineri 16 septembrie 2011, 

pagina2, ziarul 24 ore mureşene 

- Directorul teatrului Târgu-Mureş a eliminat cuvântul România de pe 

ştampilă,  de Sandra Adam,16 septembrie 2011, www.romanialibera.ro 

- Attila Gáspárik, faţă-n faţă cu (re)acţiunea la Naţional, autor: Aspiratorul 

cultural artistic, 20 septembrie, ziarul de mureş 

- Teatrul Naţional a întâmpinat presa cu „ o nouă faţă”, de Ioana Florea, 

miercuri 21 septembrie 2011, ziarul Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (1)–PRIMUL GONG, de Zeno Fodor, joi 10 noiembrie 2011, ziarul 

Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (2)–PRIMA REPLICĂ…ULTIMA REPLICĂ, de Zeno Fodor, joi 

17 noiembrie 2011, ziarul Cuvântul liber 

- Noua conducere a Teatrului Naţional continuă să facă adevărate cadouri 

iubitorilor de teatru târgumureşeni!, de Ioana Florea, 18 noiembrie 2011, 

ziarul Cuvântul liber 

- Teatrul Naţional Târgu-Mureş în doliu, 24 noiembrie 2011, 

www.citynews.ro 

- Aurel Ştefănescu a trecut la cele veşnice, de Alin Zaharie, 25 noiembrie 

2011, www.zi-de-zi.ro/ 

http://www.romanialibera.ro/
http://www.citynews.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
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- S-a stins marele actor Aurel Ştefănescu, 25 noiembrie 2011, 

www.tirgumuresanul.ro, 

- Adio maestre Aurel Ştefănescu!, vineri 25 noiembrie, pagina 10, ziarul 24 

ore mureşene 

- Asociaţia Samaritenilor şi Teatrul Naţional ajută copii bolnavi de cancer! 

d 26 noiembrie, 2011 e Ioana Florea, ziarul Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (3)– PRIMA STAGIUNE, 3 decembrie, 2011, ziarul Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (4)–GIMI, de Zeno Fodor, 8 decembrie 2011, ziarul Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (5)– de DAN MICU (1) de Zeno Fodor, joi 15 decembrie 2011, 

pagina 6, ziarul Cuvântul liber 

- TEATRUL ROMÂNESC LA TÂRGU-MUREŞ - 50 de ani în 50 de 

secvenţe (6)– de DAN MICU (2) de Zeno Fodor, 22 decembrie, 2011, ziarul 

Cuvântul liber 

 

* 

 

- Un nou început la Teatrul Naţional, de Emil Sabău, ( anunţ premieră N-am 

bani, nu plătesc! de Dario Fo), marţi 20 septembrie 2011, pagina 1/5, ziarul 

24 ore mureşene 

- PREMIERĂ, LA NAŢIONAL!, de Florentina Váry, ( anunţ premieră N-am 

bani, nu plătesc! de Dario Fo), miercuri 21 septembrie 2011, ziarul Cuvântul 

liber 

- N-am bani, nu plătesc! – portrete pe cortină, Cronică teatrală de Silviu 

Milăşan, marţi 1 noiembrie, 2011, pagina 6, ziarul Cuvântul liber 

- Patru premiere la Naţional, de Anamaria Moca, joi 17 noiembrie, 2011, 

ziarul 24 ore mureşene 

- „Aniversarea”- memoria unui spectacol în cerneală, Cronică teatrală de 

Silviu Milăşan, noiembrie /decembrie 2011, Anul III, Nr11 şi 12, revista Vatra 

veche 

http://www.tirgumuresanul.ro/
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- Premiera „Căsătoria” de Gogol, un triumf aşteptat, la secţia română a 

Teatrului Naţional din Târgu-Mureş (… care nu se mai întâmplă!), de ani 

buni!, de Ioana Florea, 22 noiembrie 2011, ziarul Cuvântul liber 

- Căsătoria te împinge în faţă, cronică de Oana Cristea-Georgescu ( despre 

Căsătoria şi PUSH UP), 5 decembrie 2011, www.observatorulcultural.ro 

- Căsătoria, comedie mistică! de Maria F. Cheţe, 13 decembrie 2011, ziarul 24 

ore mureşene 

- Viaţa pe nivele- Push up, de Mircea Sorin Rusu, decembrie 2011, 

http://agenda.liternet.ro/articol/14354/Mircea-Sorin-Rusu/Viata-pe-nivele-

push-up.html 

- Carmina Burana şi 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureş, de 

Sandală Vinţeler, joi 22 decembrie 2011, ziarul 24 ore mureşene 

- Obsesia imaginii cronică teatrală de Mircea Morariu, noiembrie –decembrie 

2011, pag. 255,256, Seria V, anul 47 (147) Nr 11-12 (552-553), revista 

Familia 

 

În limba maghiară, materialele apărute au fost: 

 

Lovassy Cseh Tamás VALE – BÚCSÚ – ZIUA DRAMATURGIEI MAGHIARE 

/ A MAGYAR DRÁMA NAPJA 

2011. 09.22. – Népújság – Koszorúzás Aranka György szobránál 

2011. 09.21. – Vásárhelyi Hírlap – A Magyar Dráma Napján 

2011. 09.21. – székleyhon.ro – Gimnazista drámája a Magyar Dráma Napján 

2011. 09.22. – székleyhon.ro – Megkoszorúzták, mert elsőként szorgalmazta a 

magyar színházat 

2011. 09.21. – Új Magyar Szó – Sovány drámanap Erdélyben - Hármasfogat 

Marosvásárhelyen 

2011. 09.23. – Krónika - Megünnepelték a magyar drámát 

 

Móricz Zsigmond NU POT TRĂI FĂRĂ MUZICĂ/NEM ÉLHETEK 

MUZSIKASZÓ NÉLKÜL 

2011.10.19. – szekelyhon.ro – Örökzöld Móricztól „naftalinszag” nélkül 

2011.10.20. – Népújság – NMN – Bemutató holnap este! 

2011.10.22. – Népújság/Műsorkalauz – Premier a Nemzetiben! 

http://www.observatorulcultural.ro/
http://agenda.liternet.ro/articol/14354/Mircea-Sorin-Rusu/Viata-pe-nivele-push-up.html
http://agenda.liternet.ro/articol/14354/Mircea-Sorin-Rusu/Viata-pe-nivele-push-up.html


 8 

2011.10.20. – Krónika – Marosvásárhely: negyven év után újra műsoron a NMN 

2011.10.19 – Új Magyar Szó – Pénz, paripa, muzsikaszó  

2011.11.12. – Múzsa – Nem élhetnek muzsikaszó nélkül 

 

Székely Csaba BÁNYAVIRÁG / FLORI DE MINĂ 

2011.09.16. – népújság – Szerzőavató évadkezdés a Yorick Stúdióban 

2011.09.30. – Vásárhelyi Hírlap – Vásárhelyi társulatok a kisebbségi színházak 

seregszemléjén 

2011.09.14. – szekelyhon.ro Bányavirág – avagy „hazai” a hazai színpadon 

2011.09.14. – maszol.ro Párbeszéd a színház nyelvén 

2011.09.14. – kronika.ro -Kortárs drámák Marosvásárhelyen 

2011.10.16. – Krónika – Erdély – görbe tükörben 

2011.10.10. – adevarul.ro – Actorii mureşeni premieţi la Gheorghieni 

2011.09.30 – 10.09 – Kolli-baci – a IX. Nemetiségi Színházi Kollokvium Lapja 

2011.10.11. – zi-de-zi.ro - „Flori de mină la festivalul de la Gheorgheni  

2011.10.11. – szekelyhon.ro – Tarolt a Bányavirág a Nemzetiségi Színházi 

Kollokviumon 

2011.11.10. – helikon.ro – Elborult crescendo 

2011.11.16. – Népújság – Újra fesztiválon a Bányavirág – Temps d’Image 

2012.01.16. – Vásárhelyi Hírlap – Budapesten nyílik a Bányavirág 

2012.01.27. – Népújság – Kavargó önismeret 

2012.02.18. – Nézőpont - A kupica alja 

2012.02.23. – revizoronline.com – Az önpusztítás stációi 

 

Székely János HUGENOTTÁK / HUGHENOŢII 

2011.10.26. – Népújság – Hugenották – Előkészületben Székley János drámája 

2011.10.31. – Székelyhon.ro – Telt házas premier után újra próbálnak a Nemzetiben 

2011.12.05. – Vásárhelyi Hírlap – Várbörtön lesz a Kisteremből 

2011.12.05. – Népújság – Hugenották – Holnap premier a Nemzetiben! 

2011.12.05. – Új Magyar szó – Rögeszme fogságában 

2011.12.20. – 24 ore muresene – Huhgenoţii  

2012.01.10. – Népújság - A korszerűség ára 
2012.01.20. – A Hugenottákkal ünnepel a Nemzeti – A Magyar Kultúra Napja 

2012.0112. – Népújság - Gondolatok a tordai országgyűlés évfordulóján 

http://maszol.ro/
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Verebes István SENKI SEM TÖKÉLETES / NIMENI NU E PERFECT 

2011.11.16. – Székleyhon.ro – Billy Wilder filmjétől a marosvásárhelyi színpadig 

2011.11.16. – Népújság – Senki sem tökéletes 

2011.12.28. – szorakozas.szekelyhon.ro – Év végi premier és rendkívüli szilveszteri 

előadás a Nemzetiben 

2011.12.29. – Népújság - Szilveszteri premier! 

2011.12.29. – Új Magyar Szó – Szilveszter a színházakban 

2011.12.29. – Krónika  -Év végi derűdömping 

2011.12.29. – mediatica.ro –Óév-búcsúztatás és új év-köszöntés a Nemzetiben! 

2011.12.30. – Vásárhelyi Hírlap – Vidám történet ebben a szomorú világban 

2011.01.21. – Múzsa – Ellazulni, elfeledni 

 

Háy János A GÉZAGYEREK  / COPILUL GÉZA 

2012.01.19. – Vásárhelyi Hírlap – Próbafolyamatban a Gézagyerek 

2012.02.01. – Székelyhon.ro – Gézagyerek más, mint a többiek 

2012.02.01. – maszol.ro – Készül „A Gézagyerek” 

2012.02.01. – Nápújság – Gézagyerek – bemutató a Nemzetiben 

2012.02.02. – manna.ro - Figyelj csak ide, te Gézagyerek! 

 

Carl Orff CARMINA BURANA 

2012.02.14. – székleyhon.ro - Táncszínházra készülnek a Nemzetiben 

2012.02.16. – maszol.ro – Kommunikáció tánccal 

2012.02.16. – Népújság - Carmina Burana- Táncszínház a Nemzetiben 

2012.02.17. – Krónika – Negyven román és magyar színész a vásárhelyi Carmina 

Buranaban 

2012.02.21. – kulturpart.ro - Mozgás-játék, sötét zenére 

2012.02.22. – manna.ro – Carmina Burana: levetkőztet 

 

INTERVIURI, ARTICOLE REFERITOARE LA TEATRUL NAŢIONAL 

TÂRGU-MUREŞ 

INTERJÚK, A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZZAL 

KAPCSOLATOS CIKKEK 

2011.09.19 – Népújság – Átalakítás miatt nyitva 
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2011.10.11. – kultissimo.hu – Ma nem tudjuk, hogy mi az, hogy nemzeti színház 

2011.10.12 – maszol.ro – A „többlövetű” színházigazgató 

2011.10.25. – szekelyhon.ro – Fogynak a mecénás bérletek 

2011.10.27. – Vásárhelyi Hírlap – Ébredezik a Nemzeti Magyar tagozata? 

2011.11.24. – székelyhon.ro – Ajándékkal menjünk színházba 

2011.11.25. – Erdélyi Riport – színház, alászolgálja 

2011.11.25. – Új Magyar Szó – Színkép – Színpadok és közönségeik 

2011.12.08. – Vásárhelyi Hírlap - Bárki irgalmas szamaritánussá válhatott egy napra 

2011.12.09. – Rdélyi Riport – Nyissuk kétfelé az érzékeinket 

2011.12.22. – maszol.ro – Vásárhely: sikeres színházév 

2011.12.22. – Népújság – A szavahihetőség visszaszerzése 

2011.12.22. – szekelyhon.ro – színházjegy az interneten 

2012.01.13. – nemzetiszinhaz.hu – Vendégjátékok februárban a Nemzetiben 

2012.01.23. – Népújság – Dan Alecsandrescut köszöntötték 

2012.02.07. – Népújság – Budapesti vendégszereplés 

2012.02.08. – maszol.ro – Magyarországon lép fel a Tompa Miklós Társulat 

2012.02.14. – Népújság – Marosvásárhelyiek vendégjátéka Debrecenben és 

Budapesten 

2012.02.19. – 7ora7.hu – Talán a kenyérsorokben sem fogunk összeverekedni 

 

 Preluând în mijlocul anului Teatrul Național din Târgu-Mureș, am avut o 

viziune doar parțială asupra profilului beneficiarului, astfel ne-am concentrat spre un 

dialog susținut și direct cu publicul, știind din start că misiunea noastră se baza pe 

interculturalitate, ca principala caracteristică a zonei. Datorită specificului campaniei 

de promovare a spectacolelor, dar și a evenimentelor organizate având ca țintă 

publicul vorbitor de română și maghiară, numărul spectatorilor a crescut și, pe baza 

acestor cifre estimăm că în anul viitor putem ridica numărul spectatorilor cu 

aproximativ 10%. 

 Pe această perioadă scurtă nu am avut nici surse, nici resurse pentru realizarea 

de studii, dar în cursul anului 2012 vom face acest lucru, urmărind beneficiarul-ţintă 

al programelor pe termen scurt și pe termen lung. 

 În ce privește utilizarea spațiilor instituției, acestea au servit în principal două 

scopuri: producerea spectacolelor și primirea spectacolelor invitate din alte teatre, 

respectiv, în a doua perioadă a anului trecut, din Satu-Mare și Târgu-Secuiesc. Am 
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permis și închirierea spațiilor, pentru a beneficia de surse extrabugetare în scopul 

îmbunătățirii activității teatrului.  

 În scopurile realizării programelor artistice, toate spațiile au fost utilizate 

zilnic și s-a ridicat problema de a identifica noi spații de joc și repetiție pentru 

volumul de muncă propus prin implementarea programelor minimale ale anului 2012. 

 În acest scop și într-o perspectivă de durată, am evaluat spațiile și am constatat 

că în luna august sălile frecventate de public erau într-o stare avansată de degradare, 

iar curățenia lăsa de dorit. Din mărturiile celor din teatru am aflat că tapiseria nu a fost 

curățată din 1973, de la inaugurarea clădirii. Astfel că, printr-o acțiune care a durat 2 

săptămâni și la care au participat toți angajații, precum și și firme din afara teatrului, 

am curățat spațiile și am aruncat 12 containere de reziduuri de construcție, moloz, 

deșeuri, am văruit pereții, am curățat tapiseria și am șlefuit pardoseala din foaierul 

mare, am camuflat cablajele și am adus teatrul într-o formă decentă pentru începerea 

stagiunii 2011-2012. 

 De asemena, prin reluarea relațiilor amiabile cu primăria municipiului Târgu-

Mureș, am convins conducerea orașului să finalizeze lucrările din Piața Teatrului 

lăsând liber accesul publicului.  Inaugurarea acestui spațiu public de mare importanță 

pentru Teatrul Național s-a produs în ziua premierei spectacolului N-am bani, nu 

plătesc de Dario Fo. Acțiunea a fost percepută de mass-media locală drept un nou 

capitol în colaborarea autorităților locale cu Teatrul Național, deschidere spre dialog 

care și în prezent dă roade prin solicitările la care răspundem, de implicare a noastră 

în viața comunității, în evenimentele organizate în beneficiul populației. 

 

  2. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

 

 La preluarea conducerii teatrului, prin mai multe întâlniri cu angajații și 

artiștii, am încercat să evaluăm proiectele realizate și să estimăm capacitatea de 

realizare a celorlalte proiecte minimale, moștenite.  Timpul scurt nu ne-a permis însă 

nici măcar analiza programelor, astfel ele au fost îndeplinite în jur de 80%, iar  

nerealizările au fost amânate pentru stagiunea următoare sau în situațiile unde exista 

un risc avansat de compromitere a proiectului am schimbat titlul spectacolului, 

renunțând la contractul existent, cum a fost cazul cu scenograful Nic Ularu. 

 Instituția teatrului nostru fiind de nivel național, misiunea noastră a fost 

formulată ca servind în acelaș timp interesul local, regional și național. Astfel, încă de 
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la început am pus accent pe deplasările teaturlui în condiții bune cu spectacolele 

noastre, în regiune.  

 Începând cu luna septebrie și până în decembrie, am jucat la Bistrița, Toplița, 

Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Alba Iulia, Târnăveni, Sighișoara, Brăila, Baia-Mare. 

Considerăm că, la resursele pe care le avem în prezent și la condițiile tehnice pe care 

le avem, am realizat deplasările în condiții optime. În viitor am dori să ne 

îmbunătățim dotările și să le aducem la nivelul tehnic al zilelor de azi. 

 Fiind un teatru în reconstrucție, am încercat să ne concentrăm mai mult pe 

activitatea de pregătire și reorganizare internă, de motivare a artiștilor, de aceea am 

avut mai puține participări la festivaluri, unul din motive fiind și că  mare parte din 

proiectele existente nu s-au ridicat la nivelul artistic necesar.  

 Totuși, cu o parte din spectacolele din repertoriu, am participat la festivalurile 

naționale de la Brăila, Baia-Mare (unde am luat și premiul de regie), Oradea și 

Gheorgheni (numeroase premii, după cum s-a văzut deja mai sus). 

 După evaluarea personală pe care am făcut-o asupra stării teatrului, am pus un 

accent mai mare pe profesionalizarea cu precădere a actorilor noștri, dar și a celorlalți 

angajați. Am colaborat de aceea, în calitate de parteneri, cu Teatrul Național de 

Operetă în vederea realizătii proiectului POS DRU ScenArt.  

 

   3. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei; 

 

 După preluarea teatrului, am constatat că ultimele Regulamente de Ordine 

Interioară au fost elaborate în perioada când Teatrul Național aparținea de Consiliul 

Județean. De aceea, pe lângă activitatea de zi de zi, s-a pus accent pe elaborarea noilor 

regulamente. De asemene, în această perioadă s-au elaborat mai multe decizii pentru 

îmbunătățirea activității teatrului: 

 

1. Regulamentul de distribuire a biletelor 0 (gratuite, pentru oaspeți sau 

oficialități); 

2. Regulamentul de folosire a autoturismului din dotare; 

3. Reglementarea raportării organizatorilor de spectacole, în vedera 

îmbunătățirii serviciilor de impresariere a spectacolelor; 

4. Reglamentarea circulației documentelor în instituție; 

5. Organizarea sistemului de protecție împotriva incendiilor 
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 Tot în această perioadă, conform contracului de management încheiat, a fost 

elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare și noua organigramă a instituției, 

ambele documente fiind și înaintate spre aprobare autorității. După consulatrae 

sindicatului actorilor, urmează să elaborăm Regulamentul de Ordine Interioară și și 

statutul actorului Teatrului Național din Târgu-Mureș, după care vom definitiva 

procedurile rămase.  

 Funcționând pe ROF-ul vechi, am menținut în funcție consiliul de 

administrație provizoriu. Ori de câte ori s-au ivit probleme sau a fost necesar, acesta 

s-a întrunit, după cum urmează: 

 

- 9.08. 2011 - Prezentarea noii conduceri; 

- 26.10.2011 - Amânarea producției O zi din viața lui Nicolae Ceaușescu, 

discutarea tarifelor privind închirirerea sălilor de spectacole și a foaierului 

instituției, diverse; 

- 23.11.2011 - Proiecte artistice suspendate, elaborarea procedurilor și circuitului 

documentelor în instituție; 

 

 De asemenea, directorul general a participat la cursul de management 

organizat de autoritate la Cluj-Napoca, iar personalul Teatrului Național a participat la 

cursurile de perfecționare în cadrul programului POS DRU, ScenArt.  

 

                                 
 
 

Denumire curs Nume cursant 
Maestru lumini 1. Aszalos Attila Levente 

2. Kőrössy Csaba levente 
3. Kászoni Attila 
4. Nagy Botond 
5. Balázs Zsolt 

Maestru sunet 1. Csiki Gyula 
2. Kilyén Zoltán 
3. Jancsó L. Levente 
4. Magyarósi Alpár-Ladislau 

Manuitor montator decor 1. Horvat Imre 
2. Nagy Levente 
3. Nagy Péter 
4. Nagy János 

TEATRUL NAŢIONAL 
TÎRGU MUREŞ 
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5. Fehér Josif 
6. Kászoni Árpád 
7. Pastor Petre 
8. Szotyori Levente 
9. Rus Ioan 
10. Costea Dumitru 
11. Birtalan Dezső 
 
 

Machior spectacole 1. Varga Izabella 
2. Benő Kinga 

Regizor tehnic 1. Chiţacu Stelian 
2. Ormenişan Ghiorghe 
3. Szakács Laszló 

Costumier 1. Fehér Etelka 
2. Tanţoş Rodica 
3. Oltean Aurel 

Designer video 1. Jancsó Gh. Levente 
 

Recuziter 1. Fişcă Axente 
2. Moldovan Cornelius 
3. Şovar Adrian 
4. Kovacs Janos 
5. Csiki Ferenc 
6. Baroti Barna 
7. Zolyomi Endre 
8. Foriko Denes 

 
 

  
Asistent regizor artistic 1. Fulop Beata 

2. Holtzi Cristina 
 

Producător delegat pentru 
teatru 
 

1. Sula Veronica 
2. Budileanu Rareș 
3. Moldovan Laura 
4. Cristache Niculae 

Manager de proiect 1. Pancu Ghe Liviu 
2. Sebestyen Aba 
3.Nelega Alina 

Organizator de spectacole 1. Juck Cristina 
 

Secretariat artistic 1. Loghin Anca 
2. Oltean (Mihai) Mihaela 
3. Sugo Elisabeta 
4. Ferencz Eva 
5. Kiss Eva Evelyn 
6. Marian Roxana S 
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 Evaluarea performanțelor profesionale individuale al personalului contractual 

din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național precum și din 

cadrul Teatrului Național Tg. Ms, a fost efectuată conform ordinului 2331/18.05 2011 

și conform deciziei nr. 15/18.05.2011 emisă de Director General Interimar Vlad 

Rădescu. Conform acestei evaluări, tot personalul a obținut calificative maxime. În 

urma evaluării au fost promovați trei actori la categorii superioare. 

      

 4. Situaţia economico-financiară a instituţiei: 

 

 Deși am preluat teatrul la jumătatea anului financiar, este necesară o privire de 

ansamblu a execuţiei bugetare pe anul 2011. Astfel:  

 

Bugetul de venituri  al instituţiei pe anul 2011 este: 

 

 

 

 AN 2011 

0         Program          Realizat 

TOTAL VENITURI              7.976.000        7.991.380           

VENITURI PROPRII                 420.000           435.380   

SUBVENŢII              7.556.000        7.556.000  

SPONSORIZARI                             0                     0 

 

 

Bugetul de cheltuieli pe anul 2011 este: 

 

 

Denumirea indicatorilor Cod              AN 2011 

  Program               Realizat 

 

TOTAL  CHELTUIELI    7.976.000           7.904004 

CHELTUIELI  CURENTE 01   7.921.000           7.849.501  

CHELTUIELI DE  PERSONAL 10   4.716.000           4.712.213 
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Denumirea indicatorilor Cod              AN 2011 

  Program               Realizat 

 

CHELTUIELI  MATERIALE ŞI SERVICII 20   3.205.000           3.137.288 

CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA 57         

CHELTUIELI DE CAPITAL 70        55.000                54.503       

 

 

 

 

      

      

 

SITUAŢIA 

 

PRIVIND ESTIMARILE SI REALIZARILE PE PROIECTE 

ANUL - 2011 

Nr.  

crt. 
Program  

Nr. 

Pro 

iect 

Denumire proiect 
Perioada de 

desfăşurare 

Buget 

prevăzut          

- lei - 

Suma 

cheltuită            

- lei - 

SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ  ANUL 2011-TRUPA LIVIU REBREANU 

1 
Teatrul pentru 

copii 
1 

CĂLĂTORIE SPRE 

CENTRUL 

PĂMÂNTULUI  dupa 

Jules Verne 

nov.2010 -            

mai 2011 65.000,00 72.447,02 

2 Tineri regizori 

1 
ORAŞUL NOSTRU   

deThornton Wilder 

Dec. 2010 – 

feb.2011 60.000,00 40.429,56 

2 
ANIVERSAREA  de 

Jeroen van den Berg 

Dec.2010 -           

martie2011 85.000,00 81.150,24 

3 

Dramaturgi de 

renume 

mondial 

1 

CASĂTORIA  de 

Nicolai Gogol februarie -      

nov. 2011 120.000,00 137.396,00 
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  Spectacole noi 

1 

ZORBA GRECUL 

dupa Nikos 

Kazantzakis 

februarie- 

martie  2011 70.000,00 69.704,21 

    

2 

N-AM BANI, NU 

PLATESC !  de Dario 

Fo 

mai –  

oct.  2011 40.000,00 38.142,64 

    

3 

O ZI DIN VIATA LUI 

CEAUSESCU de 

Th.Denis Dinulescu 

iunie  -  

nov. 2011 73.600,00 59.095,25 

    
4 

HIERONYMUS 

BOSCH de Nic Ularu 

iunie – 

dec. 2011 100.000,00 14.929,20 

    
5 

PUSH - UP de Roland 

Schimmelpfennig 

octombrie – 

nov. 2011 220.000,00 215.882,09 

    

6 

DIALOGURI DE 

WEEKEND -  

CLOACA  de Maria 

Goos şi NOI N-AM 

FOST NICIODATĂ 

LA BAGDAD  - 

spectacole  lectură Nov. 2011 30.000,00 28.881,00 

   

7 

EXPOZIŢIE DAN 

ALEXANDRESCU – 

ANIVERSARE 77 

ANI 

Dec. 2011- 

ian. 2012 66.220,00 66.214,07 

    
8 

CARMINA BURANA    

de Carl Orff 

Dec. 2011- 

feb. 2012 1.720,00 1.709,00 

  

 

  
9 

PRAH - de Spiro 

Gyorgy 

Dec. 2011- 

feb. 2012 8.900,00 8.888,00 

SPECTACOLE ÎN PREMIERĂ  ANUL 2011-TRUPA TOMPA MIKLOS 

1 

Tradiţie şi 

contemporanei

tate 

1 

BORTONNAPLO  de 

Fedak Sari –JURNAL 

 DE DEŢINUT  

ianuarie -                         

februarie 2011 21.000,00 37.389,72 
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2 

NEM ELHETEK 

MUZSIKASZO 

NELKUL de Moricz 

Zsigmond - NU POT 

TRAI FARA MUZICA 

septembrie - 

octombrie 

2011 90.000,00 135.569,25 

3 

HUGENOTTAK de 

Szekely Janos -

HUGENOTII 

octombrie -                       

noiembrie 

2011 60.000,00 69.138,40 

2 Univers 

1 
PLATONOV  de Anton 

Pavlovics Csehov 

decembrie 

2010 - 

februarie 2011 80.000,00 140.775,21 

2 

MAKRANCOS 

HOLGY de Wiliam 

Shakespeare-

ÎMBLÂNZIREA 

SCORPIEI 

martie-mai 

2011 120.000,00 180.346,41 

3 Actual 

1 

KET  LENGYELUL 

BESZELO SZEGENY 

ROMAN de Dorota 

Maslowska….DOI 

SĂRMANI ROMÂNI 

VORBIND 

POLONEZA 

decembrie 

2010 -                     

aprilie 2011 100.000,00 121.858,69 

2 
CSEND  Kincses 

Elemer -LINIŞTE 

martie-aprilie 

2011 10.000,00 1.407,48 

3 

FEDEL NELKUL  de 

Eletkep Janusz 

Glowacki -FĂRĂ 

ACOPERIŞ martie 2011 3.500,00 1.834,30 

4 

LANGARC - M.Von 

Mayenburg -CHIP DE 

FOC 

iunie - 

noiembrie 

2011 60.000,00 1.709,14 

4 Teatrul 1 KEPZELT RIPORT - ianuarie 2011  120.000,00 7.319,00 
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muzical Dery T. 

5 
Teatrul pentru 

copii 
1 

A SOTETBEN LATO 

TUNDER  de Bagossy 

Lasylo - ZÂNA CARE 

VEDE ÎN ÎNTUNERIC 

martie - aprilie 

2011 60.000,00 65.044,72 

  

  1 

VALE- BUCSU de 

Lovassy Cseh Tamas 

septembrie -                   

noiembrie 

2011 1.920,00 1.916,61 

  

  2 

BANYAYVIRAG - de 

Szekely Csaba-

FLOARE DE MINĂ 

octombrie - 

noiembrie 

2011 40.255,00 40.246,89 

  

  3 

SENKI SEM 

TOKELETES, AVAGY 

NINCS, AKI 

HUVOSEN SZERETI 

de Verebes Istvan….-

NIMENI  NU-I  

PERFECT 

noiembrie - 

decembrie 

2011 267.980,00 267.972,58 

  

  4 
A GEZAGYEREK- de 

Hay Ianos- COPILUL 

GEZA 

decembrie 

2011 - 

februarie 2012 20.580,00 

 

  

 

20.578,76 

RELUĂRI  ANUL 2011-TRUPA LIVIU REBREANU 

1 

  

  
SPECTACOLE 

RELUATE 

ianuarie  - 

decembrie  

2011 88.750,00 88.743,55 

RELUĂRI  ŞI SPECTACOLE INVITATE -ANUL 2011-TRUPA TOMPA MIKLOS 

1 

    

SPECTACOLE  

RELUATE 

ianuarie - 

decembrie  

2011 146.160,00 146.156,70 

2 

    

SPECTACOLE  

INVITATE 

ianuarie - 

decembrie  

2011 11.635,00 11.631,31 
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                  TOTAL 2.242.220,00 2.174.507,00 

       

       

 

Veniturile proprii total  realizate în anul 2011 sunt de 435.380 lei 

Cheltuieli totale efectuate în anul 2011 sunt de 7.904.004 lei 

Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii este de : 5,50% 

 

 Structura veniturilor proprii ale Teatrului Naţional din Tg. Mureş în ANUL 

2011 se prezintă astfel: 

 

 AN  2011 

Venituri proprii – total    Program                    Realizat 

     420.000                    435.380                     

din care:  

• bilete spectacol      332.227                    347.607 

• chiria sălii        58.510                      58.510 

• alte venituri        29.263                      29.263 

• sponsorizări                 0                             0 

 

 

 Totalul  veniturilor pe anul 2011 este de 7.991.380 lei, din care veniturile 

proprii reprezintă 435.380 lei. 

 Gradul de creştere al  veniturilor proprii în totalul veniturilor instituţiei pe anul 

2011 este de: 5,45% 

 Totalul cheltuielilor pe anul 2011 este de 7.904.004 lei, din care cheltuieli de 

personal reprezintă 4.712.213 lei. 

 Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor instituţiei este de: 

59,62% 

 Totalul cheltuielilor pe anul 2011 este de 7.904.004 lei, din care cheltuieli de 

capital reprezintă 54.503 lei. 

 Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor instituţiei este de: 

0,70% 
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 Subventiile totale obţinute în anul 2011 sunt în suma de 7.556.000 lei, 

cheltuielile cu salariile angajaţilor instituţiei pentru 2011 sunt de 3.732.076 lei. 

 Gradul de acoperire a salariilor din subvenţiile bugetare este de :100% 

 În anul 2011 s-au efectuat cheltuieli în raporturi contractuale pentru 

colaboratori , drepturi de autor şi drepturi conexe în sumă de 1.013.327 lei.  

Ponderea  cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă, reprezintă: 17,70% 

 În anul 2011 Teatrul Naţional Târgu Mureş a jucat un numar de 242 

spectacole, din care în deplasare s-au jucat 12 spectacole. 

 Numarul total de spectatori (beneficiari) prezenţi la spectacolele jucate de 

instituţia noastră, în anul 2011 este de 32.727, din care, în deplasare am beneficiat de 

un numar de  1.751 de spectatori. 

 Cheltuielile totale efectuate în anul 2011 pentru realizarea de spectacole sunt 

de 2.174.507 lei.  

 Cheltuielile pe beneficiar de spectacol efectuate sunt de 66,44 lei, efectuate 

astfel: 

    -  53,12 lei/ beneficiar, din subvenţie; 

    -  13,32 lei/ beneficiar, din venituri proprii. 

 Pentru anul 2012 Teatrul Naţional din Târgu Mureş are un buget de venituri şi 

cheltuieli, aprobat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional repartizat astfel: 

 

Venituri proprii     480.000 lei 

Subvenţii             8.000.000 lei 

Total venituri               8.480.000 lei 

Total cheltuieli             8.480.000 lei  

Din care: 

Cheltuieli de personal  4.658.000 lei 

Bunuri şi servicii          3.822.000 lei. 

 

 Pentru anul 2012 Teatrul Naţional Târgu Mureş are prevăzut să reallizeze 

venituri proprii din activitatea de bază, astfel: 

 

 



22 

AN  2012 

Venituri proprii – total 

    480.000 

din care: 

• bilete spectacol    350.000 

• chiria sălii      50.000 

• alte venituri      80.000 

• sponsorizări            0 

5. Analiza SWOT

După studierea atentă timp de șapte luni, din interior, a oportunităților, 

potențialului și problemelor Teatrului, am efectuat o evaluare SWOT după cum 

urmează: 

1. Puncte tari:

- Stabilitate financiară datorată subvenției importante;  
- Existența, prin tradiție, a două companii cu actori profesioniști; 
- Departamente specializate profesionist în deservirea scenei; 
- Atitudinea ministerului de resort; 
- Specificul de interculturalitate, unic în România 

2. Puncte slabe

- 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 național; 
- Salarii mici; 
- Lipsa ROF, ROI; 
- Lipsa unei organizări eficiente a activității atelierelor; 
- Birocrația interioară; 
- Întârzierea numirii echipei noi de conducere; 
- Lipsa site-ului 

3. Oportunităţi

- Noua echipă de management; 
- Imagine bună în presă, avantajul momentului de început; 
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- Noi angajați de specialitate; 
- Participare la festivaluri naționale și intenaționale; 
- Posibiltatea de a lucra cu regizori de marcă; 
- Aniversarea a 50 de ani de interculturalitate; 
- Proiecte de colaborare cu alte instituții; 
- Colaborarea foarte bună cu autoritățile locale; 
- Interesul venit de la instituții de specialitate din străinătate; 
- Colaborarea cu alte instituții de spectacole 

4. Amenințări

- Lipsa formelor de motivare a artiștilor; 
- Nefinalizarea reparațiilor capitale; 
- Scăderea nivelului de trai a publicului spectator; 
- Migrarea artiștilor la alte instituții pentru indemnizații mai mari; 
- Dificultatea de comunicare în interiorul instituției; 
- Rezistența la schimbare, la nou, la inovație 

GÁSPÁRIK Attila Csaba  

Manager (Director general)  
TEATRUL NAŢIONAL TÂRGU MUREŞ 
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