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Teatrul pentru mine e ca un un roller-coaster de proporții morale si spirituale uriaşe.
Acolo pluteşte un aer ce-ți spune ca mărginitul este doar o iluzie şi irealizabilul devine
o joacă. Aceste concepte le-am putut acumula doar învârtindu-mă şi observând cum
se transpune şi transpiră inspirația atât a actorilor, cât şi a conducerii, persoane de o
intensitate impresionantă, mereu dispuşi să coloreze o personalitate şi să ridice
caractere puternice.
(Rareş Toncian – voluntar al Trupei Guga Junior)

Pentru mine, voluntariatul este oportunitate, pentru că deși lucrăm în folosul teatrului
primim în schimb mult mai mult: oportunitatea de a vedea spectacole, oportunitatea
de a ne dezvolta, de a cunoaște... Teatrul este continuă cunoaștere, experiență,
căutare... căutare de sine și spectatorul este partener în asta.
(Cseke Tamás – voluntar MaNóSZok )
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În anul 2017, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut un număr total de
52.225 de spectatori la sediu, peste 65.000 de beneficiari.

Total spectacole jucate la sediu: 283
Total spectacole jucate în deplasare: 33
Total spectatori în deplasare: 7.776
Total beneficiari: 68.000

PREAMBUL
Deschiderea, dialogul, dinamismul și didactica au oferit publicului nostru o
imagine 4D perfectă asupra anului 2017. Am deschis porțile teatrului tot mai larg
spre tineri, prin spectacole și activități specifice și voluntariat, spre iubitorii de clasic,
spre cei dornici de nou sau spre oricine și-a îndreptat privirea către noi. Un teatru și
două trupe constituie elementul unic din ecuația teatrală dată, care are ca rezultat
final unificarea publicului.
Pe lângă imaginea construită cu grijă de echipa din spatele spectacolelor, un
rol semnificativ îl joacă însă, imaginea clădirii care poate trezi (sau nu) încrederea
spectatorului. Reabilitarea clădirii Teatrului Național e la fel de importantă ca toate
celelalte sarcini pe care ni le-am propus, chiar dacă, mereu am fost nevoiți să găsim
soluții să ne desfășurăm activitatea cât mai aproape de așteptările publicului.
Dotarea tehnică insuficientă a sălilor de spectacol, lipsa spațiilor de
depozitare, lipsa spațiilor de repetiții, imposibilitatea de renovare din ultimii 45 de ani
și renovarea eronată – toate acestea duc la umbrirea actului artistic și de multe ori la
scăderea calității acestuia.
Conducerea instituției încearcă, în fiecare an, să realizeze îmbunătățiri mari
sau mai mici, cu toate acestea, reglementările financiare îngreuneză opțiunile de
renovare: cererile pentru renovare depuse în mod repetat la Ministerul Culturii și
Identității Naționale rămân nesoluționate.
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ANEXA nr. 4: MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
(cf. ORDIN nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate,
precum şi a modelului-cadru al contractului de management)
CAPITOLUL I:
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului
de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, denumit în continuare
autoritatea, pentru Teatrul Național Târgu-Mureș, denumită în continuare instituţia,
aflată 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, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu
cele ale regulamentului de evaluare.
Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor
criterii de evaluare:
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport
cu sistemul instituţional existent;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către
autoritate.

4

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi
informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2017 la
31.12.2017, reprezentând raportul de evaluare anuală.

CAPITOLUL II: STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

PARTEA I:
A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
În afara Teatrului Național, în oraș mai funcționează numeroase instituții de
spectacole cu finanțare de la bugetul statului: Teatrul pentru copii și tineret Ariel (în
limba română și limba maghiară), Ansamblul Artistic Mureșul (în limba română și
limba maghiară), Teatrul Studio (în limba română și limba maghiară) al Universității
de Arte Târgu-Mureș; companii independente: Teatru 74, Studio Yorick, Teatrul
Scena; un teatru cu finanțare privată: Teatrul Spektrum; precum și companii de
proiecte (societăți comerciale), cu spectacole periodice de divertisment și cabaret:
Gruppenhecc și Hahota.
După cum se vede și în enumerarea acestor instituții, concurența în oraș
există. Astfel, încercăm generarea unei concurențe loiale, în sprijinul culturii și nu
împotriva celorlalți. În ultima perioadă, am avut colaborări fructuoase, rezultate foarte
bune și un dialog remarcabil prin schimbul de valori și gândirea comună. În primul
rând, menționăm Universitatea de Arte și Teatrul pentru copii și tineret Ariel.
Pe lângă instituțiile de spectacole enumerate, în oraș își mai desfășoară
activitatea: Cinema Arta și Filarmonica de Stat Târgu-Mureș, instituții cu care
colaborăm ocazional, în beneficiul comunității. Suntem parteneri ai Filarmonicii, multe
spectacole ale Teatrului fiind acompaniate de această instituție de prestigiu. De
asemenea, Muzeul Județean Mureș ne-a cooptat în evenimente, cum ar fi Noaptea
Muzeelor și Festivalul ROMAN de la Călugăreni.
Am încercat în continuare să căutăm punctele comune, pe care le
materializăm în activitățile noastre, ținând cont de consumatorul de cultură din oraș,
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care frecventează și instituțiile mai sus amintite - deci avem, într-o mare măsură, un
public comun.
În afara celor amintite, în Târgu-Mureș se organizează mai multe festivaluri
de interes local, național sau internațional: Festivalul Internațional de chitară
clasică – Harmonia Cordis, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră Tiberius,
Festivalul de film Alter-Native, Bookfest, Breasla Cărții Maghiare, Târgul Internațional
de Carte, etc., evenimente la care am fost prezenți de fiecare dată. Considerăm că
frecventarea acestor festivaluri de către un public select sprijină și activitatea noastră.
Vom continua colaborarea cu aceste evenimente, cu păstrarea identității
noastre culturale, sprijinind literatura, artele plastice, filmul, muzica. Pe ideea
reciprocității, la Festivalul ConectAct, organizat de teatrul nostru am avut ca parteneri
Teatrul Ariel și Teatrul Studio.
Un alt segment important al orașului este media locală. Avem o colaborare
foarte strânsă cu multe ziare, reviste, pagini online, radiouri și televiziuni, care au
tangență cu viața culturală, care funcționează în Târgu-Mureș, în România și
Ungaria. Am sublinia colaborarea cu Radio România, cu care am realizat numeroase
cărți audio și spectacole de teatru radiofonic, cu implicarea artiștilor noștri. De
asemenea, la televiziunile TVR, TTM, Știi TV, Erdély TV, cu care am realizat emisiuni
culturale, Teatrul Național a beneficiat de publicitate gratuită, economisind multe
resurse financiare, dar și ajungând la publicul țintă. Continuăm aceste colaborări
pentru promovarea activității teatrului, prin realizarea producțiilor artistice radio și TV.
Un punct forte în activitatea noastră este buna colaborare cu presa scrisă
locală: Zi-de-Zi, Punctul, Cuvântul Liber, Népújság, www.maszol.ro. Având câte un
acord de parteneriat semnat cu fiecare cotidian, anunțurile și comunicatele noastre
sunt publicate gratuit sau la un preț mult sub nivelul pieței. În schimb, organizăm
repetiții cu accesul exclusiv al presei, acordăm, după posibilități, bilete gratuite pentru
ziariștii de specialitate.
Împreună cu mijloacele de comunicare în masă amintite, am organizat
nenumărate dezbateri, conferințe de presă, prin care am intrat în dialog cu
beneficiarii, ajutând publicul, dând dovadă și de o transparență a activității
instituționale.
Cu principalele instituții locale, Primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean,
Prefectura, am construit legături profesionale spre interesul tuturor. De la autoritățile
locale am obținut suprafețe publicitare gratuite, și din proiectele locale am obținut
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fonduri pentru evenimente teatrale în afara programelor minimale. Prin spectacolele
oferite și prin aceste activități am recâștigat încrederea în Teatrul Național.
Pe plan regional, orașul Târgu-Mureș este un important oraș universitar. Aici
funcționează mai multe universități de stat și particulare. De asemenea, orașul se
mândrește și cu licee de prestigiu (Colegiul Național Al. Papiu Ilarian, Colegiul
Național Unirea, Liceul Vocațional de Artă, Liceul Teoretic Bolyai Farkas, ș.a.). În
activitatea noastră, avem o grijă deosebită față de tinerii studenți și elevi, dar și față
de profesori și părinți. Am organizat dezbateri și discuții despre spectacolele noastre
și temele tratate în cadrul acestora, încurajând publicul să se exprime liber. Este de
amintit faptul că am organizat printre primii o rețea de voluntari cu contract, unde am
urmărit două priorități: educarea teatrală a tinerilor (din 2012 am organizat în limbile
română, maghiară și engleză cursuri gratuite de actorie, improvizație și mișcare
scenică, scriere dramatică și scenografie, ținute de către actorii și colaboratorii
teatrului) și sprijinul activităților teatrului în deservirea publicului și a personalului
artistic.
Am obținut, cu titlu de gratuitate, panouri publicitare în incinta universităților și
a liceelor. Am deschis porțile teatrului, colaborând cu instituțiile școlare amintite la
evenimente cum ar fi: conferințe științifice, Balul Bobocilor, Ultimul Clopoțel; toate
acestea fiind organizate la un nivel înalt cu resursele Teatrului Național și implicarea
personalului.
Ne propunem o colaborare de cât mai lungă durată cu Inspectoratul Școlar
Județean, lucrând în parteneriat cu aceștia la desfășurarea programului ”Școala
Altfel” și al Concursului de Teatru între licee. În săptămâna dedicată activităților
alternative în școli, Teatrul Național își deschide porțile, chiar și culisele, pentru
grupurile organizate de copii din diferite școli și licee. Aceștia au posibilitatea de a
vizita sălile teatrului, sălile de repetiții, atelierele de producție, precum și o parte din
cabinele actorilor.
Am întărit relațiile cu instituțiile amintite, prin vizitarea reciprocă, oferind sprijin
în educația teatrală prin școli, licee, universități, punând un accent foarte mare pe
Liceul Vocațional de Artă, care în ultimii ani are clasă de teatru, patronată de Teatrul
Național. Vom participa și în continuare la orele de limba română și limba maghiară,
mai ales la lecțiile de dramaturgie.
Am continuat colaborarea cu Universitatea de Arte Târgu-Mureș, oferind
studenților programe de practică, infrastructură pentru examene, acces privilegiat la
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spectacole. În ultima perioadă, am intrat în dialog și cu mediul de afaceri, convingând
multe personalități să-și cumpere abonamente de mecenat, ca un semn de respect
față de activitatea noastră. Răspunsul a fost unul pozitiv, la ora actuală fiind foarte
aproape de a depăși numărul de 100 de mecenați. Suntem convinși că, respectând
programele propuse la aceeași calitate ridicată, vom putea convinge în continuare și
mai multe personalități să ne sprijine activitatea.
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări);
Realizarea prezentei analize SWOT s-a efectuat pe baza rapoartelor șefilor de
compartimente sau pe baza interviurilor, evitând astfel propria noastră subiectivitate
și cuprinderea lucrurilor generale și goale.

PUNCTE TARI
- Potențialul municipiului Târgu-Mureș;
- Posibilitățile oferite prin
interculturalitate și deschiderea
populației la dialogul teatral;
- Pregătirea profesională a
personalului tehnic și administrativ;
- Talentul și competențele actorilor;
- Concepție artistică clară;
- Stabilitatea relativă, oferită de
subvenție;
- Curiozitatea profesioniștilor de teatru;
- Brandul creat, popularizat și
implementat: „Teatrul Național
Târgu-Mureș”;
- Nivel de salarizare motivant;
- Existența masei de populație cu
deschidere spre artă. Posibilitatea
ridicării numărului de beneficiari.

PUNCTE SLABE
- Complexitatea procesului de
programare a spectacolelor;
- Tehnică de scenă învechită; renovare
neprofesională a clădirii;
- Lipsa locurilor de parcare asigurată
pentru public;
- Lipsa reabilitării energetice a clădirii.
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OPORTUNITĂȚI
- Descoperirea și abordarea unor noi
categorii de public;

AMENINȚĂRI
- Frecvența modificării legislației;
- Inexistența fondurilor de investiții

- Potențialul clădirii Teatrului;

(reparații capitale, achiziționarea

- Colaborarea inter-instituțională;

obiectelor de inventar cu valoare

- Descoperirea tuturor activităților

mare, studii, proiecte, etc.);

culturale din oraș;
- Extinderea mecenaturii și a
sponsorizării;
- Relație mai strânsă cu finanțatorul;
- Extinderea publicului în rândul
studenților;
- Crearea unor noi cerințe și nevoi
teatrale;
- Implicarea instituției în viața teatrală
internațională.

- Rigiditatea bugetară;
- Tendința de creștere a activităților de
divertisment și a spectacolelor
gratuite, oferite de diferite autorități;
- Renovarea defectuoasă a clădirii;
- Spațiile folosite de public sunt
învechite și demodate, nu sunt în
conformitate cu cerințele unui public
spectator exigent;
- Lipsa aerisirii Sălii Mici.

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
În 2011 am regândit întreg programul Teatrului și de atunci am început să
revitalizăm instituția așa cum ne-am propus: pornind din interior spre exterior. Munca
noastră este un act public care nu poate scăpa de analiza forurilor competente și în
special a presei. Totul se întâmplă la vedere și de aceea responsabilitatea noastră
este cu atât mai mare.
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Ecourile din presa de specialitate națională cât și internațională țin să ne
îndreptățească să credem că am ajuns pe o pantă ascendentă, care se datorează în
primă fază calității actului artistic, dar și unei mai bune organizări manageriale.
La ora actuală, Teatrul Național Târgu-Mureș a ajuns să aibă una dintre cele
mai puternice imagini pe plan local, regional și național. Imagine controlată prin
apariții media și prin culegerea opiniilor exprimate de publicul vizitator, cu care am
început o relație bazată pe întâlniri personale prin evenimente special gândite pentru
a întări relația personală între Teatru și beneficiar.
În cursul anului 2017 conferințele de presă s-au rărit. Majoritatea
evenimentelor au fost anunțate prin comunicate de presă, spoturi radio, materiale
video scurte, creare de eveniment pe social-media, îndemnând reprezentanții mass
media, să participe direct la evenimentul anunțat.
CONFERINȚE DE PRESĂ ÎN ANUL 2017
1. 11.01.2017 – tema: maratonul de lectură Citește-le târgumureșenilor, în
parteneriat

cu

Fundația

Studium-Prospero,

locația:

Zanza

Cafe,

cu

participarea organizatorilor evenimentului și a presei locale.
2. 19.03.2017 – tema: vizita personalităților de teatru din Polonia (KRISTON
WOJTEK,

JUSTYNA

MICHALIK,

TOMASZ

KIRENCZUK,

PIOTR

RATAJCZAK, NORBERT RAKOWSKI), locația: foaierul Sălii Mari, cu
participarea Institutului Polonez, a organizatorilor evenimentului și a presei
locale și naționale.
3. 07.07.2017 – tema: Decernarea Premiilor Guga-Bioeel pentru Cea mai
îndrăgită actriță / Cel mai îndrăgit actor – Mela Mihai și Luchian Pantea –
locația: foaierul Sălii Mici, cu participarea conducerii Teatrului, a actorilor
Companiei Liviu Rebreanu și a presei locale.
4. 30.08.2017 – tema: deschidere de stagiune – locația: Scarlet Cafe, cu
participarea conducerii Teatrului și a presei locale.
5. 05.10.2017 – tema: premiera spectacolului Cartea Junglei – locația Sala Mare,
cu participarea conducerii Teatrului, a distribuției spectacolului și a presei
locale.
6. 15.11.2017 – tema: schimbarea directorului artistic al Companiei Liviu
Rebreanu – locația Sala Protocol, cu participarea conducerii Teatrului și a
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presei locale.
7. 25.11.2017 – tema: Inaugurare Expoziție Foto cu actorii Companiei Liviu
Rebreanu – locație: Foaierul Sălii Mari, cu participarea conducerii Teatrului, a
actorilor Companiei Liviu Rebreanu și a presei locale.
APARIȚII MEDIA ÎN ANUL 2017
Apariții media Compania Liviu Rebreanu
Nr. total apariţii: 153
Articole generale (relatări, interviuri, știri): 37
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/09/04/premierele-stagiunii-56-companiei-liviurebreanu-teatrului-national-targu-mures/
2. http://adevarul.ro/cultura/teatru/un-noujurnal-premiere1_589c03fe5ab6550cb848aa94/index.html
3. https://ardealnews.ro/2017/08/30/unsprezece-premiere-anuntate-decompaniile-teatrului-national-tirgu-mures/
4. http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierela-teatrul-national-targu-mures1_593633a85ab6550cb8d35a97/index.html
5. http://www.tirnaveni.ro/compania-liviu-rebreanu-a-teatrului-national-targumures-anunta-deschiderea-stagiunii-2017-2018/
6. http://www.infoactual.ro/premierele-stagiunii-56-a-companiei-liviu-rebreanu-ateatrului-national-targu-mures
7. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/24/interviu-fnt-gasparik-attila-un-teatru-nationaltrebuie-sa-lucreze-fiecare-zi-pentru-publicul-lui/
8. http://www.zi-de-zi.ro/2017/11/13/interviu-cu-nicu-mihoc-noul-director-artistical-companiei-liviu-rebreanu-teatrului-national-targu-mures/
9. https://www.punctul.ro/un-interviu-cu-oana-rasuceanu-regizor-si-coregraf-alspectacolului-dorian-care-va-avea-reprezentatia-pe-scena-salii-mici-ateatrului-national-targu-mures/
10. http://www.turnulsfatului.ro/2017/12/19/interviu-cu-regizorul-radu-alexandrunica-am-facut-spectacole-pentru-care-la-pranz-repetam-si-seara-eram-instrada-la-proteste/
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11. https://ardealnews.ro/2017/05/04/azi-premiera-spectacolului-bulgakov-17-lateatrul-national-tirgu-mures/
12. http://www.radiomures.ro/stiri/gasparik-attila-isi-doreste-sa-transforme-teatrulnational-tirgu-mures-intr-un-mall-cultural.html
13. http://www.punctul.ro/attila-gasparik-inca-5-ani-in-fruntea-teatrului-national/
14. http://romaniaregional.ro/2017/12/01/teatrul-national-din-tg-mures-adunadaruri-pentru-copiii-nevoiasi/
15. http://www.punctul.ro/festivalul-de-teatru-conectact-la-targu-mures/
16. https://ardealnews.ro/2017/08/30/unsprezece-premiere-anuntate-decompaniile-teatrului-national-tirgu-mures/
17. http://www.punctul.ro/teatrul-national-targu-mures-participa-la-reuniuneateatrelor-nationale-chisinau-2017/
18. http://www.radiomures.ro/stiri/premiera-absoluta-la-teatrul-national-tirgumures.html
19. http://www.cuvantulliber.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=100760&cntnt0
1returnid=61
20. http://www.cuvantulliber.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=95531&cntnt0
1returnid=61
21. http://www.cuvantulliber.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=100387&cntnt
01returnid=61
22. http://www.cuvantulliber.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=100750&cntnt
01returnid=61
23. http://www.cuvantulliber.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=97223&cntnt0
1returnid=61
24. http://www.zi-de-zi.ro/2017/05/30/decernarea-premiilor-guga-bioeel-2017/
25. https://ardealnews.ro/2017/03/03/vino-la-teatru-si-premiaza-ti-actorii-guga2017-premiumures/
26. http://outinmures.ro/votati-va-preferatii-la-premiile-guga-2017/
27. http://outinmures.ro/tag/teatrul-national-targu-mures/page/2/
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28. http://www.radiomures.ro/stiri/tag/teatrul-national
29. http://infoactual.ro/cei-mai-iubiti-actori-ai-companiei-liviu-rebreanu-mela-mihaisi-luchian-pantea
30. http://www.zi-de-zi.ro/2017/03/20/personalitati-ale-teatrului-polonez-vizita-lanational-si-uat/
31. http://www.zi-de-zi.ro/2017/02/03/biletul-cu-numarul-15-000-cumparat-deradu-sarbu/
32. http://www.zi-de-zi.ro/2017/12/14/foto-teatrul-national-strange-incaltamintepentru-nevoiasi-targumuresenii-sunt-invitati-sa-contribuie/
33. https://www.punctul.ro/incaltaminte-gratuita-pentru-nevoiasi-la-tirgu-mures/
34. http://www.punctul.ro/sute-de-haine-adunate-la-teatrul-national-targu-muresdonate-caselor-de-copii-si-asezamintelor-pentru-saraci/
35. http://www.radiomures.ro/stiri/sute-de-haine-adunate-la-teatrul-national-tirgumures-donate-caselor-de-copii-si-asezamintelor-pentru-saraci.html
36. https://www.agerpres.ro/social/2017/02/10/sute-de-haine-adunate-la-teatrulnational-targu-mures-donate-caselor-de-copii-si-asezamintelor-pentru-saraci10-27-51

CARTEA JUNGLEI: 11
1. http://agenda.liternet.ro/articol/22377/Edina-Soos/Cartea-junglei-un-spectacolmuzical-in-jungla-din-Targu-Mures.html
2. http://www.zi-de-zi.ro/2018/01/12/mowgli-va-prezinta-cartea-junglei-la-salamare/
3. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/06/cartea-junglei-un-muzical-pentru-toatafamilia-deschide-stagiunea-teatrului-national/
4. http://www.punctul.ro/cartea-junglei-la-teatrul-national-targu-mures/
5. http://www.radiomures.ro/stiri/cartea-junglei-la-sala-mare.html
6. http://outinmures.ro/cartea-junglei/
7. http://www.amosnews.ro/cartea-junglei-la-sala-mare-teatrului-national-targumures-2018-01-03
8. http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-business/explorati-alaturi-de-mowglicartea-junglei-la-sala-mare-7107022
9. http://timisoara.tvr.ro/cartea-junglei-cel-mai-gustat-spectacol-al-acesteiprimaveri_19122.html
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10. http://radiotimisoara.ro/evenimente/musicalul-basm-cartea-junglei-in-regia-luirazvan-mazilu-la-teatrul-german-din-timisoara/
11. https://yorick.ro/oana-leahu-magia-marionetelor-este-unica/

GEN.EU: 5
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/11/06/premiera-gen-eu-la-sala-parking/
2. http://www.zi-de-zi.ro/2017/12/15/gen-eu-sau-vocile-sase-dramaturgi-tineri-lasala-parking/
3. http://www.radiomures.ro/stiri/premiera-gen-eu-la-sala-parking.html
4. https://mures.ro/poi/6229/GEN.EU%20(eurOpinions)
5. https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/12/12/comunicat-de-presa-teatrulnational-targu-mures-16-16-09
TATĂL MEU, PREOTUL: 9
1. http://www.punctul.ro/tatal-meu-preotul-premiera-la-sala-mica/
2. http://www.punctul.ro/interviu-cu-regizoarea-spectacolului-tatal-meu-preotulleta-popescu-care-se-va-juca-azi-la-sala-mica-a-teatrului-national-tirgu-mures/
3. http://www.zi-de-zi.ro/2017/11/21/tatal-meu-preotul-premiera-unui-spectacolprovocator/
4. http://www.radiomures.ro/stiri/premiera-tatal-meu-preotul-la-sala-mica.html
5. https://radioromaniacultural.ro/tatal-meu-preotul-la-sala-mica/
6. https://www.liveout.ro/events/detalii/162223-Tat%C4%83l-meu-preotul
7. http://agenda.liternet.ro/articol/22445/Andrei-Vornicu/Familia-traditionala-isischimba-traditiile-Tatal-meu-preotul.html
8. http://cultura.inmures.ro/obiective/detalii-evenimente/event/show/tatal-meupreotul-4/
9. http://infoactual.ro/tatal-meu-preotul-la-sala-mica
VIVALDI ȘI ANOTIMPURILE: 1
1. http://agenda.liternet.ro/articol/21853/Edina-Soos/Un-spectacol-coregraficinteles-prin-legile-fizicii-Vivaldi-si-Anotimpurile.html
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O SCRISOARE PIERDUTĂ. PREA MULTĂ VORBĂRIE: 12
1. http://www.litero-mania.com/diavolul-viu/
2. https://www.google.com/url?hl=ro&q=http://lepetitjournal.com/bucarest/a-voira-faire/la-chronique-culture-d-andrei-popov/250025-chronique-culture-unelettre-d-hier-pour-aujourdhui&source=gmail&ust=1493117000729000&usg=AFQjCNF6ynFsjCnvLOPOb
E_3GexAZCIFBQ
3. https://tnme.md/o-scrisoare-pierdut-prea-mult-vorb-rie
4. https://ardealnews.ro/2017/09/12/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarievideo/
5. http://www.zi-de-zi.ro/2017/12/27/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarieprima-reprezentatie-2018/
6. http://www.punctul.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-participa-lafestivalul-international-de-teatru-povesti-de-la-alba-iulia-2/
7. https://www.observatorcultural.ro/articol/o-tara-pierduta-si-regasita/
8. http://radiochisinau.md/reuniunea-teatrelor-nationale-continua-cu-spectacolulo-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-dupa-ion-luca-caragiale---56780.html
9. http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-business/o-scrisoare-pierduta-prea-multavorbarie-participa-la-festivalul-international-de-teatru-povesti-de-la-alba-iulia6983535
10. http://infoactual.ro/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-primareprezentatie-in-2018
11. http://www.tirnaveni.ro/compania-liviu-rebreanu-a-teatrului-national-targumures-anunta-deschiderea-stagiunii-2017-2018/
12. http://www.eveniro.com/evenimente/114020/o-scrisoare-pierduta-prea-multavorbarie
FEMEI ÎN PRAGUL UNEI CRIZE DE NERVI: 5
1. https://yorick.ro/cu-dragoste-cu-gelozie-cu-nervi-cu-mestesug/
2. https://be.eventbu.com/targu-mures/femei-in-pragul-unei-crize-denervi/2010664
3. https://allevents.in/municipiul%20t%C3%A2rgu%20-%20mure%C8%99/femei%C3%8En-pragul-unei-crize-de-nervi/1473627642729666
4. https://www.cotidianul.ro/recolta-culturala-de-la-mijlocul-saptamanii/
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5. http://www.rri.ro/ro_ro/gala_premiilor_radio_romania_cultural-2561305

BULGAKOV 17: 13
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/05/24/bulgakov-17-maestrul-si-margareta-de-lasuprarealitate-la-hyperrealitate-via-bocsardi/
2. http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2017/11/bulgakov-17-dupa-maestrul-simargareta.html
3. https://www.ziarulmetropolis.ro/bulgakov-17-numaram-mai-departe/
4. http://infoactual.ro/interviu-fnt-actrita-elena-purea-bulgakov-17-a-fost-unproiect-artistic-unic-in-felul-sau-si-revelator-pentru-mine
5. https://ardealnews.ro/2017/05/04/azi-premiera-spectacolului-bulgakov-17-lateatrul-national-tirgu-mures/
6. http://www.zi-de-zi.ro/2017/05/24/bulgakov-17-maestrul-si-margareta-de-lasuprarealitate-la-hyperrealitate-via-bocsardi/
7. http://infoactual.ro/bulgakov-17-participa-la-festivalul-national-de-teatru-2017
8. http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-actualitate/bulgakov-17-participa-lafestivalul-national-de-teatru-2017-7003516
9. https://fnt.ro/2017/bulgakov-17-dup%C4%83-maestrul-%C8%99i-margaretade-mihail-bulgakov/
10. https://www.liveout.ro/events/detalii/161240-Bulgakov-17-dup%C4%83Maestrul-%C8%99i-Margareta
11. https://localz.events/romania/events/bulgakov-17-dupa-maestrul-simargareta/1863032
12. https://allevents.in/municipiul%20t%C3%A2rgu%20%20mure%C8%99/bulgakov-17-dup%C4%83-maestrul-%C8%99imargareta/391030531299930
13. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/teatru/bulgakov-17-dupa-maestrulsi-margareta-171207#/
:-P - PATRU PIESUȚE POLITICE DESPRE DUȘMANI: 24
1. https://lepetitjournal.com/bucarest/a-voir-a-faire/chronique-culture-ces-chersennemis-70066
2. http://infoactual.ro/p-patru-piesute-politice-despre-dusmani-la-miercurea-ciuc
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3. http://adevarul.ro/cultura/teatru/pas-pasprin-teatre1_588973085ab6550cb8ce3c09/index.html
4. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/31/p-patru-piesute-politice-despre-dusmani-lamiercurea-ciuc/
5. http://www.punctul.ro/p-patru-piesute-politice-despre-dusmani-la-sala-mica/
6. https://www.liveout.ro/events/detalii/122591-Patru-piesu%C8%9Be-politicedespre-du%C8%99mani
7. https://ardealnews.ro/2017/09/28/o-scrisoare-pierduta-prea-multa-vorbarie-sip-patru-piesute-politice-despre-dusmani/
8. http://www.radiomures.ro/stiri/p-patru-piesute-politice-despre-dusmani.html
9. http://infoactual.ro/p-patru-piesute-politice-despre-dusmani-la-sala-mica
10. https://br.eventbu.com/targu-mures/patru-piesu-e-politice-despre-dumani/8879230
11. https://www.csikijatekszin.ro/ro/kezdolap.html?cikk_id=13627
12. http://www.aradon.ro/la-teatru-n-ai-tu-treaba/1828715
13. https://www.ziarulmetropolis.ro/festco-2017-teatrul-de-comedie-anuntasectiunea-concurs/
14. http://www.eveniro.com/evenimente-istorie/97333/patru-piesu-e-politicedespre-du-mani
15. http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-National-Targu-Patrupiesu%C8%9Be-politice-despre-du%C8%99mani
16. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/teatru/patru-piesute-politicedespre-dusmani-159663#/
17. https://issuu.com/zilesinopti/docs/zn_mures_13_ianuarie
18. http://stirilocale.md/doua-spectacole-de-exceptie-vor-avea-loc-in-aceastaseara-la-teatrul-national-mihai-eminescu.html
19. http://www.noi.md/md/news_id/243708
20. https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2017/10/02/reuniunea-teatrelornationale-de-la-chisinau/
21. https://localz.events/romania/events/patru-piesute-politice-despredusmani/1450413
22. http://www.thepictaram.club/instagram/tntgm_compania_lr
23. http://idogep.transindex.ro/event/3321
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24. http://transilvania24.ro/mures-zi-de-zi-participari-ale-companiei-liviu-rebreanua-te/
LIMBA MATERNĂ – MAMELOSCHN: 4
1. http://agenda.liternet.ro/articol/21789/Edina-Soos/Mameloschn-departe-de-ceLimba-materna-Mameloschn-note-de-spectacol.html
2. https://www.evensi.com/limba-materna-mameloschn-teatrul-tional-rgumures/212882269
3. http://www.opiniatimisoarei.ro/gala-de-spectacole-la-200-de-ani-de-ladeschiderea-primului-teatru-din-romania-in-banat/19/09/2017
4. http://expressdebanat.ro/regal-de-teatru-la-oravita-zece-zile-de-nota-zece-incinstea-celui-mai-vechi-teatru-din-romania/

SUPERNOVE: 11
1. http://adevarul.ro/cultura/teatru/suntem-stele-explodeaza-dar-fiindca-nu-stimasta-nu-e-frica-supernove-teatrul-national-tg-mures1_58ac0f195ab6550cb8acfb5b/index.html
2. http://www.zi-de-zi.ro/2017/12/14/supernove-vor-ilumina-sala-mica-teatruluinational/
3. http://outinmures.ro/supernove/
4. https://www.liveout.ro/events/detalii/149046-Supernove
5. http://www.radiomures.ro/stiri/supernove-la-sala-mica-4.html
6. http://infoactual.ro/supernove-vor-ilumina-sala-mica-a-teatrului-national
7. http://www.punctul.ro/premiera-supernove-la-sala-mica/
8. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/spectacol/supernove-134522#/
9. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/spectacol/supernove-134522#/
10. https://www.eventsoja.com/ro/targu-mures/e5241972
11. http://www.zilesinopti.ro/evenimente/22405/supernove
O VIAȚĂ SIGURĂ: 7
1. http://adevarul.ro/cultura/teatru/pentru-siguranta-dumneavoastra-vizionatispectacol-viata-sigura-1_58612e1f5ab6550cb8c90c45/index.html
2. http://www.punctul.ro/o-viata-sigura-la-sala-mica-3/
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3. https://ardealnews.ro/2017/05/23/ultima-reprezentatie-a-spectacolului-o-viatasigura-la-teatrul-national-tirgu-mures-video/
4. http://outinmures.ro/o-viata-sigura/
5. http://www.punctul.ro/o-viata-sigura-la-sala-mica-4/
6. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/teatru/o-viata-sigura-138493#/
7. https://radioromaniacultural.ro/o-viata-sigura-teatrul-national-tirgu-mures/

CAMPIONATUL DE IMPROVIZAȚIE: 3
1. http://outinmures.ro/teatru-pentru-mela-campionatul-de-improvizatie/
2. http://www.vinsieu.ro/eveniment/mures/targu-mures/alte-evenimente/piesa-deteatru-campionatul-de-improvizatie-la-targu-mures/9719/e.html
3. https://www.umblat.ro/evenimente-in/mures/spectacol/campionatul-deimprovizatie-editia-100-106430#/

CLOACA: 1
1. http://www.radiomures.ro/stiri/cloaca-de-maria-goos-la-sala-mica.html
STEAUA FĂRĂ NUME: 2
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/12/steaua-fara-nume-revine-la-sala-mare/
2. https://ardealnews.ro/2017/10/12/steaua-fara-nume-revine-la-sala-mare/
SOȚ DE VÂNZARE: 2
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/26/sot-de-vanzare-o-comedie-care-trebuievazuta/
2. https://www.punctul.ro/sot-de-vanzare-la-sala-mare-a-teatrului-national-tirgumures/

PORTUGHEZUL: 3
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/05/18/portughezul-la-sala-mica/
2. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/23/portughezul-revine-la-sala-mica-2/
3. http://www.radiomures.ro/stiri/portughezul-o-noua-reprezentatie-la-teatrulnational-tirgu-mures.html
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LOVEI IS...: 3
1. http://www.zi-de-zi.ro/2017/02/10/love-supernove-premiere-saptamanaviitoare-la-national/
2. http://www.radiomures.ro/stiri/love-is-ultima-reprezentatie.html
3. http://outinmures.ro/premiera-love-is/
Apariții media Compania Tompa Miklós
Nr. total apariţii: 299
Nr. articole generale (relatări, interviuri, știri): 128
1. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ujabb-ot-evre-kap-kinevezestgasparik-attila-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-elere
2. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/74911-gasparik-attila-marad-amarosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-elen
3. http://www.kronika.ro/kultura/gasparik-attila-marad-a-marosvasarhelyi-szinhazigazgatoja
4. http://multikult.transindex.ro/?hir=10152
5. http://vasarhely.ro/kulturter/gasparik-marad-a-nemzetidirektora#.WHM4z_l97IU
6. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Enyitottint%C3%A9zm%C3%A9nny%C3%A9-v%C3%A1lunk%E2%80%9D
7. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/01/06/ujabb-ot-evig-gasparikattila-vezeti-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhazat/
8. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%ADnh%C3%A1zkiterjed%C3%A9se-0
9. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/75422-kulturalis-kombinat-vagyunkgasparik-attilaval-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-igazgatojavalbeszelgettunk
10. http://szinhaz.hu/2017/01/20/a_jo_szinhazat_mindig_a_jo_kozonseg_termeli_
ki_interju_gasparik_attilaval
11. http://art7.hu/szinhaz/deszkaktol-a-nezokig/
12. http://erport.ro/szabad-toll/nesze-neked-fizetesemeles
13. http://www.jatekter.ro/?p=20983
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14. http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/egyre-aktivabb-szinpadi-eletet-el-namiota-nyugdijas
15. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kiss-bora-a-nezo-az-a-lenyakivel-en-dolgozom
16. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2017/03/15/balint-marta/
17. https://szekelyhon.ro/aktualis/szinte-szinhazat-sem-latott-megis-szineszno-lett
18. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/03/25/nezo-az-leny-akivel-endolgozom-interju-kiss-bora-marosvasarhelyi-szinesznovel/
19. http://www.jatekter.ro/?p=21782
20. http://szinhaz.hu/2017/05/04/sebestyen_aba_a_proba_mindent_eldont_megva
ltoztat
21. http://art7.hu/szinhaz/beszelgetes-gasparik-attilaval/
22. http://szinhaz.hu/2017/05/08/_a_magyar_identitas_a_minosegen_keresztul_fo
g_megmaradni
23. https://liget.ro/studio/olyan-vagyok-mint-trepljov
24. http://art7.hu/szinhaz/interju-banyai-kelemen-barnaval/
25. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%A9letm%C5%B1d%C3%ADjatkapott-sz%C3%A9lyes-ferenc-sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz
26. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/kulissza-csak-szinhaz/2017/06/27/szineszekmajdnem-annyira-varjak-plakatot-mint-szereposztast-kulisszainterju-kolczekataval-es-hodgyai-istvannal/
27. https://liget.ro/studio/gasparik-attila-otthon-szandekosan-tartom-magam-tavola-szinpadtol
28. http://tiszatajonline.hu/?p=107860
29. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/megkett%C5%91z%C3%B6ttkih%C3%ADv%C3%A1sok
30. https://liget.ro/studio/erezni-a-sziv-hangjaval-a-kozonseget
31. http://www.curteaveche.ro/blog/2017/08/25/razvan-exarhu-a-lansat-fericireae-un-ac-de-siguranta-pe-24-august-la-targu-mures/
32. http://www.erdon.ro/tul-keveset-beszelunk-a-szinhazrol/3626713
33. http://www.zi-de-zi.ro/2017/09/08/compania-tompa-miklos-va-fi-prezenta-laprestigioase-festivaluri-internationale-de-teatru/
34. http://www.reggeliujsag.ro/holnap-feszt-volt-nagyvaradon/
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35. https://szinhaz.org/plusz/filmszinhaz/2017/10/13/dijaztak-marosvasarhelyiungvari-anita-peking-cimu-filmjet/#.WeQW1MacEBA.facebook
36. http://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-attila-bartis-scriitor-maghiar-In-romaniam-am-nascut-primit-totul-traiesc-azi1_59d474655ab6550cb8cc12ec/index.html
37. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/24/interviu-fnt-gasparik-attila-un-teatru-nationaltrebuie-sa-lucreze-fiecare-zi-pentru-publicul-lui/ 2/4
38. https://liget.ro/studio/szinhaz-ket-nemzet-kozott-ketnyelvunek-tartja-magatciugulitu-csaba
39. http://www.jatekter.ro/?p=22635
40. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/82421-a-60-as-70-es-evekszinhaztorteneter-l-szolo-konyvet-mutatnak-be-marosvasarhelyen
41. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%A9vadz%C3%A1r%C3%B3k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-nemzetiben
42. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/06/22/allami-szinhaz-evadzarokonyvbemutato-marosvasarhelyen/
43. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/82660-nosztalgia-es-ismeretterjesztesuj-szinhaztorteneti-konyvet-mutattak-be-marosvasarhelyen
44. https://szekelyhon.ro/aktualis/tizenhet-ev-tortenesei-a-marosvasarhelyiszinhaznal
45. http://www.jatekter.ro/?p=21953
46. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/any%C3%A1k-%C3%A9s-ap%C3%A1knapi-aj%C3%A1nd%C3%A9kjegyek-sz%C3%ADnh%C3%A1zban
47. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/05/07/edesanyakrol-oszintenmarosvasarhelyi-szineszek/
48. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/k%C3%A9t-premier-k%C3%A9tvend%C3%A9gel%C5%91ad%C3%A1s
49. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/tompa-mikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat2017-es-communitas-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjasai
50. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/05/24/csiki-szabolcs-simonboglarka-katalin-es-varga-balazs-tompa-miklos-tarsulat-communitasoszondijasai/
51. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kincs-j%C3%A1t%C3%A9ksz%C3%ADnh%C3%A1z
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52. http://www.szinhaz.hu/hatarontul/66503-egesznapos-evadnyitoval-varnakmarosvasarhelyen
53. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/69638-egesz-napos-programmal-kezddik-a-szinhazi-evad-marosvasarhelyen
54. http://www.szekelyhon.ro/magazin/szinhazi-evadnyito-szabadterirendezvenyekkel
55. http://www.jatekter.ro/?p=20674
56. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-lenduletettel-tert-vissza-amarosvasarhelyi-felolvasomaraton
57. http://szinhaz.hu/2017/02/02/pezsgovel_es_szabadberlettel_koszontottek_a_ti
zenotezredik_nezot_marosvasarhelyen
58. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/n%C5%91napi-kedvezm%C3%A9nyessz%C3%ADnh%C3%A1zjegyek
59. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-nemzetisz%C3%ADnh%C3%A1z-csatlakozik%E2%80%9Em%C5%B1v%C3%A9szekm%C5%B1v%C3%A9szek%C3%A9rt%E2%80%9D-orsz%C3%A1goskamp%C3%A1nyhoz
60. http://multikult.transindex.ro/?hir=10240
61. http://www.jatekter.ro/?p=21174
62. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/b-fulop-erzsebet-kapta-a-2017es-kemeny-dijat
63. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/03/11/b-fulop-erzsebet-kapta-azidei-kemeny-dijat/
64. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/b-f%C3%BCl%C3%B6p-erzs%C3%A9betkapta-kem%C3%A9ny-d%C3%ADjat
65. https://www.punctul.ro/premiul-kemeny-bioeel-atribuit-actritei-erzsebet-b-fulop/
66. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/03/16/ket-konferencialengyelorszagi-szinhazi-szakemberekkel-marosvasarhelyen/
67. http://www.jatekter.ro/?p=21438
68. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/k%C3%A9t-premier-k%C3%A9tvend%C3%A9gel%C5%91ad%C3%A1s
69. https://kronika.ro/kultura/makra-lajos-szinmuvesz-80-szuletesnapjatunnepeltek-vasarhelyen
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70. http://www.jatekter.ro/?p=21682
71. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/gyermekmeg%C5%91rz%C5%91programot-ind%C3%ADt-marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-nemzetisz%C3%ADnh%C3%A1z
72. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/any%C3%A1k-%C3%A9s-ap%C3%A1knapi-aj%C3%A1nd%C3%A9kjegyek-sz%C3%ADnh%C3%A1zban
73. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/05/31/tizen-filmertmarosvasarhelyi-szineszek-bekerultek-projektbe/
74. http://szinhaz.hu/2017/06/09/kik_tudjak_legjobban_eladni_a_szinhazat
75. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-hirek/2017/06/09/atadtakteatrumi-tarsasag-szinhazmarketing-dijait/
76. http://www.jatekter.ro/?p=22494
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%20Sz%EDnh%E1z%20Tompa%20Mikl%F3s%20T%E1rsulata
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80. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87006-k-leptek-legtobbszor-szinpadraaz-el-z-evadban-marosvasarhelyen
81. http://www.jatekter.ro/?p=23835
82. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/09/nagy-dorottya-es-csikiszabolcs-nyerte-vastaps-dijat-marosvasarhelyen/
83. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89029-feln-tt-nez-inek-indit-oktatasiprogramot-a-marosvasarhelyi-szinhaz
84. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89197-reprezentativ-el-adasait-jatsszaa-decemberi-minivakacioban-a-marosvasarhelyi-szinhaz
85. http://www.jatekter.ro/?p=24406
86. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89319-nyilt-probat-tartott-szombaton-amarosvasarhelyi-szinhaz
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92. http://www.jatekter.ro/?p=24588
93. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/12/12/meleg-labbeli-fagyosnapokra-raszorulokat-tamogat-marosvasarhelyi-szinhaz/
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95. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/k%C3%A9pek-m%C3%BAltr%C3%B3l
96. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/unnepel-a-szinhaz-olyan-fotokatvarnak-amik-el-sem-keszulhettek-volna
97. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/78515-az-ejszakat-is-a-szinhazbantolthetjuk-marosvasarhelyen-a-vilagnap-alkalmabol
98. https://kronika.ro/kultura/a-vilag-ujrateremtoje-a-szinhaz
99. https://szekelyhon.ro/aktualis/ejszaka-is-a-nemzetiben-igy-unneplik-a-szinhazvilagnapjat-marosvasarhelyen
100. http://www.jatekter.ro/?p=21454
101. http://www.enepujsag.ro/op/article/f%C3%A9nyk%C3%A9pketyeg%C3%A9s
102. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/f%C5%91szerepben-kov%C3%A1csandr%C3%A1s-ferenc
103. http://erport.ro/thalia/kozelmult-idezo-szinhazi-vilagnap
104. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/76150-ismet-marosvasarhelyenszervezik-meg-a-versunnep-erdelyi-el-dont-jet
105. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyentartj%C3%A1k-vers%C3%BCnnep-fesztiv%C3%A1l-erd%C3%A9lyiel%C5%91d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t
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107. https://kronika.ro/kultura/megvannak-a-versunnep-fesztival-erdelyitovabbjutoi
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108. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/08/20/elkezdodott-berletarusitasmarosvasarhelyen/
109. http://www.jatekter.ro/?p=23367
110. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/09/12/vidovszky-gyorgy-esbodolay-geza-rendez-marosvasarhelyen-megujithatok-berletek/
111. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/12/19/700-diakot-latott-vendegulmarosvasarhelyi-szinhaz/
112. http://szinhaz.hu/2017/08/27/indul_az_evad_marosvasarhelyen_is
113. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/08/28/100-reloaded-ejszakabahajlo-programsorozattal-var-marosvasarhelyi-szinhaz/
114. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%A9vadnyit%C3%B3gy%C5%B1l%C3%A9st-tartott-tompa-mikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat
115. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85094-ejszakaba-nyulorendezvenysorozattal-nyitja-meg-evadat-a-tompa-miklos-tarsulat
116. http://www.jatekter.ro/?p=23397
117. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/eg%C3%A9sz-napos%C3%A9vadnyit%C3%B3
118. https://szekelyhon.ro/aktualis/otletek-vannak-a-penzkeret-azonban-szukos-atompa-miklos-tarsulatnal
119. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85247-nyolc-bemutatoval-es-tobb-msoron-tartott-el-adassal-var-uj-evadaban-a-tompa-miklos-tarsulat
120. http://www.punctul.ro/repertoriu-variat-la-tompa-miklos/
121. https://ardealnews.ro/2017/08/31/compania-tompa-miklos-incepe-stagiuneacu-8-premiere/
122. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/eg%C3%A9sz-napos%C3%A9vadnyit%C3%B3-vizi-imre-koncerttel
123. https://szekelyhon.ro/aktualis/evadnyito-reggeli-tornaval-tanccalkincskeresessel
124. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/t%C3%A1nc-j%C3%A1t%C3%A9k%C3%A9s-kutyashow
125. https://szekelyhon.ro/aktualis/kulonleges-evadnyitot-tartottak-amarosvasarhelyi-nemzeti-szinhaznal
126. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85671-evadkezdes-a-teljesszombatot-atbuliztak-nez-ikkel-a-marosvasarhelyi-szineszek
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http://www.praga.balassiintezet.hu/cz/homecs/7-slideshow/1156-

festival-divadlo-2017-cz-3/
128.

http://www.divadelni-noviny.cz/narodni-divadlo-targu-mures-klid

Apariții legate de premiere: 171
BÁNYAVIRÁG (FLORI DE MINĂ) – BÁNYAVAKSÁG (BEZNĂ DE MINĂ): 8
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Esz%C3%A1momra-nincsenelvesztegetett-id%C5%91%E2%80%9D
2. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/b%C3%A1ny%C3%A1k-bez%C3%A1rtak
3. http://www.kronika.ro/kultura/btobb-mint-erdelyi-tobb-mint-magyarr
4. http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/magyar-kultura-napja-marosvasarhelyenezeken-a-helyszineken-kapcsolodhat-be
5. http://szinhaz.hu/2017/01/19/mihaly_bicskaja_es_florin_karkotoje_velem_jon_
haza
6. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/75427-utoljara-jatssza-szekely-csababanyadarabjait-a-marosvasarhelyi-szinhaz
7. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Eir%C3%A1nyad%C3%B3el%C5%91ad%C3%A1sok-voltak%E2%80%9D
8. http://www.kronika.ro/kultura/lekerulnek-musorrol-a-banya-eloadasok

CHICAGO: 5
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/biblias%C3%BCt%C5%91keszty%C5%B1n
2. https://szinhaz.org/hatarontul-archivum/2016/12/29/nagyon-megdolgoztatomchicago-szineszeit-villaminterju-juronics-tamassal/
3. https://szinhaz.org/interju/2017/01/15/ez-mai-vilag-tiszta-chicago-interjuszabadi-nora-szinesznovel/
4. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/kulissza-csak-szinhaz/2017/02/06/fontostechnika-de-jatek-nelkul-meghal-az-egesz-beszelgetes-incze-g-katalinszinhazi-karmesterrel/
5. http://tiszatajonline.hu/?p=104301
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A KÖD (CEAȚA): 3
1. http://szinhaz.hu/2017/03/13/2036_amikor_mar_csak_marosvasarhely_marad
2. http://www.punctul.ro/proiect-extraordinar-al-teatrului-national-targu-mures/
3. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/77535-tudomanyos-fantasztikusszinhazi-sorozat-indul-marosvasarhelyen

A KRIPLI (SCHILODUL DIN INISHMAAN): 4
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/77329-martin-mcdonagh-feketekomediajat-mutatja-be-a-tompa-miklos-tarsulat
2. http://www.kronika.ro/kultura/okolre-menni-a-vilaggal-n-kortars-feketekomediat-mutat-be-a-tompa-miklos-tarsulat
3. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/03/01/kripli-tompa-miklos-tarsulatujabb-kistermi-premierje/
4. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kripli
NÉZD, KI VAN ITT! (IA UITE CINE S-A ÎNTORS): 14
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/79195-hitler-szatirat-mutat-be-amarosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz
2. http://www.zi-de-zi.ro/2017/03/27/ia-uite-cine-s-intors-regia-theodor-cristianpopescu-premiera-aprilie-la-national-sectia-maghiara/
3. https://www.punctul.ro/noua-premiera-a-companiei-tompa-miklos/
4. http://www.jatekter.ro/?p=21734
5. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%BAj-bemutat%C3%B3marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen
6. http://credidam.ro/wp/ia-uite-cine-s-a-intors-noua-premiera-a-companieitompa-miklos/
7. https://kronika.ro/kultura/hitler-szatira-a-marosvasarhelyi-szinpadon
8. http://www.enepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Ecs%C3%A1b%C3%ADt%C3%B3beleb%C3%BAjni-b%C5%91r%C3%A9be%E2%80%9D
9. http://ardealnews.ro/2017/04/18/premiera-teatrala-in-a-treia-zi-de-pasti-lateatrul-national-din-tirgu-mures/
10. http://adevarul.ro/cultura/teatru/theodor-cristianpopescu-dA-IntAlnire-hitler-iauite-s-a-Intors-1_590472b15ab6550cb8a68508/index.html
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11. http://pauza-online.ro/uncategorized/ia-uite-cine-s-a-intors-regia-theodorcristian-popescu-premiera-in-aprilie-la-national-sectia-maghiara/
12. http://www.barkaonline.hu/utoer/5702-marko-bela-tarcai
13. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/n%C3%A9zd-ki-van-itt-%E2%80%93tranzit-feszten
14. http://adevarul.ro/cultura/teatru/adolfhitleryahoocom1_5a30cff65ab6550cb8252045/index.print
OLBRIN JOACHIM CSODÁLATOS UTAZÁSA (CĂLĂTORIA MINUNATĂ A LUI
JOACHIM OLBRIN): 6
1. http://www.erdelyinaplo.ro/muvelodes/gyari-szam-a-koldokon
2. http://fidelio.hu/szinhaz/2017/02/20/marosvasarhelyi_vendegjatek_a_thaliaban
/
3. http://www.thalia.hu/index.php/main/newsdisplay/hamvas-bela-novellajabolkeszult-eloadas-erkezik_3393
4. https://programturizmus.jegy.hu/program/olbrin-joachim-csodalatos-utazasamarosvasarhely-77127
5. http://szinhaz.net/2017/01/20/kollo-kata-mit-nevezel-eletnek/
6. http://izaszinhazbanjart.hu/2017-marcius/item/174-hamvas-bela-olbrinjoachim-csodalatos-utazasa-thalia-szinhaz-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaztompa-miklos-tarsulata-hataron-tuli-magyar-szinhazak-szemleje
AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA (VIZITA BĂTRÂNEI DOAMNE): 12
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/az-%C3%B6reg-h%C3%B6lgyl%C3%A1togat%C3%A1sa
2. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/80941-az-oreg-holgy-latogatasa-leszaz-evad-utolso-bemutatoja-marosvasarhelyen
3. http://www.jatekter.ro/?p=22193
4. https://www.punctul.ro/premiera-la-compania-tompa-miklos-vizita-batraneidoamne/
5. https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/22/comunicat-de-presacompania-de-teatru-tompa-miklos--15-19-32
6. http://www.zi-de-zi.ro/2017/05/22/vizita-batranei-doamne-la-national/
7. https://szekelyhon.ro/aktualis/mindenutt-jo-de-a-legjobb-ket-reszben
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8. http://www.enepujsag.ro/op/article/k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9gb%C5%91lk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-lesz
9. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/belenyalunk-fagyiba-%E2%80%93-az%C3%B6reg-h%C3%B6lgy-l%C3%A1togat%C3%A1samarosv%C3%A1s%C3%A1rhelyiel%C5%91ad%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l
10. http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierela-teatrul-national-targu-mures1_593633a85ab6550cb8d35a97/index.html
11. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/elhaszn%C3%A1lhat%C3%B3akz%C3%A1r%C3%B3d%C3%B3-sz%C3%ADnh%C3%A1zi-id%C3%A9nyrev%C3%A1ltott-b%C3%A9rletek
12. http://www.jatekter.ro/?p=23498
RETOMADÁR… (PASĂREA RETRO...): 66
1. http://www.jatekter.ro/?p=20457
2. http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatruadevarat--emotie-bucurie-tristete1_58a3cec75ab6550cb87b6a06/index.html
3. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/tompa-mikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat%C3%BAjra-szerepel-az-uniter-g%C3%A1la-jel%C3%B6l%C3%A9seik%C3%B6z%C3%B6tt
4. http://www.kronika.ro/kultura/magyar-jelolesek-uniter-dijakra
5. http://szabadsag.ro/-/kozzetettek-az-uniter-jeloleseket
6. http://marosvasarhelyiradio.ro/hirek/uniter-dijra-jeloltek-a-retrodmadart-es-amelybent.html
7. https://www.punctul.ro/irina-moscu-nominalizata-la-gala-premiilor-uniter/
8. http://multikult.transindex.ro/?hir=10211
9. http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-tompa-miklos-tarsulat-ujraszerepel-az-uniter-gala-jelolesei-kozott
10. http://www.jatekter.ro/?p=21105
11. http://szinhaz.hu/2017/02/23/erdelyi_magyar_eloadasok_versenyben_a_roma
niai_uniter-dijakert
12. https://szinhaz.org/interju/2017/03/28/interju-kovacs-dezso-poszt-valogatoval/
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13. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/78679-ket-erdelyi-el-adas-szerepel-apecsi-orszagos-szinhazi-fesztival-versenyprogramjaban
14. http://www.mediafax.ro/cultura-media/incepe-festivalul-comediei-romanestifestco-editia-a-xv-a-16208013
15. https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/03/comunicat-de-presa-teatrulnational-targu-mures-compania-tompa-miklos--10-06-18
16. http://www.timisoaraazi.ro/2017/03/30/spectacolele-selectate-in-festivaluldramaturgiei-romanesti/
17. http://www.punctul.ro/compania-tompa-miklos-participa-la-festivalul-poszt/
18. http://www.suplimentuldecultura.ro/index.php/continutArticolNrIdent/Interviu/12
027
19. http://credidam.ro/wp/compania-tompa-miklos-participa-din-nou-la-festivalulnational-maghiar-de-teatru-poszt/
20. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/lehet-szavazni-az-uniterk%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9gd%C3%ADjra
21. http://www.scena9.ro/article/ultima-vara-retro
22. https://papageno.hu/featured/2017/05/poszt-versenyben-retromadar-blokknakcsapodik-es-forro-aszfaltra-zuhan/
23. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/80370-interneten-szavazhat-akozonseg-az-uniter-jeloltekre
24. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/h%C3%A9tf%C5%91n-uniter-d%C3%ADj%C3%A1tad%C3%B3
25. https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-fesztival/2017/05/15/posztretromadarral-versenyeznek-marosvasarhelyiek/
26. http://szabadsag.ro/-/festco-ket-marosvasarhelyi-eloadas-aversenyprogramban
27. http://multikult.transindex.ro/?hir=10356
28. https://kronika.ro/kultura/festco-marosvasarhelyi-eloadas-az-ev-legjobbvigjateka
29. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/81641-marosvasarhelyi-el-adas-lett-azev-legjobb-vigjateka
30. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/06/06/retromadar-lett-legjobbvigjatek-romaniaban/
31. http://szinhaz.hu/2017/06/08/a_marosvasarhelyi_retromadar
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32. http://www.jatekter.ro/?p=22427
33. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/posztol-retromad%C3%A1r
34. http://artandgo.hu/2017/06/12/poszt_4_nap_eleterzes
35. http://www.potszekfoglalo.hu/2017/06/12/mi-retrok-vagyunk/
36. http://kutszelistilus.hu/szinhaz/jegyzet/421-turbuly-lilla-ha-a-karzatrol-nemlatjuk-is
37. http://www.origo.hu/kultura/20170612-alfoldi-robert-futotuz-cimu-eloadasa-aposzton.html
38. http://bdpst24.hu/2017/06/12/pecsen-a-magyar-szinhazi-vilag-kremje/
39. http://magyaridok.hu/kultura/poszt-felkavaro-eloadasok-emlekezetesalakitasok-1820041/
40. http://art7.hu/szinhaz/beazik-a-teto/
41. http://magyarhirlap.hu/cikk/90531/Retro_vakacio_Romaniaban
42. http://nepszava.hu/cikk/1132302-lehuzo-lapvidek
43. http://fidelio.hu/szinhaz/2017/06/16/orok_kerdesek_-_negy_nap_a_poszt-on/
44. http://komlosattila.blogspot.ro/2017/06/poszt-4-nap-retromadar-blokknak.html
45. tp://cornandsoda.com/totok-dzsentrik-es-retromadarak-poszt-kritikak/
46. http://esemeny.ro/reszletek/08da2c90-1ed9-4a9c-82c3b227b06a9f37/retromadar-blokknak-csapodik-es-forro-aszfaltra-zuhanjotekonysagi-eloadas.html
47. http://www.maszol.ro/index.php/kultura
48. http://szinhaz.hu/2017/06/30/kik_jatszanak_a_legtobbet_a_hatarontuli_magya
r_szinhazakban
49. http://revizoronline.com/hu/cikk/6729/radu-afrim-retromadar-blokknakcsapodik-es-forro-aszfaltra-zuhan-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-tompamiklos-tarsulata/
50. http://www.sugopeldany.hu/2017/07/poszt-2017-hetvenes-evektabloja.html
51. http://art7.hu/szinhaz/szinikritikusok-dija-2017/
52. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/id%C3%A9n-sz%C3%ADnikritikusokd%C3%ADja-v%C3%A1rom%C3%A1nyosai-k%C3%B6z%C3%B6tt-tompamikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat
53. http://www.jatekter.ro/?p=23315
54. https://dyntabu.blogspot.ro/2017/06/moartea-nu-va-fi-niciodata-retro.html
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55. http://ardealnews.ro/2017/06/05/pasarea-retro-se-loveste-de-bloc-si-cade-peasfaltul-fierbinte-se-intoarce-cu-inca-4-premii/
56. https://fnt.ro/2017/radu-afrim-romania-valoroasa-are-bagajul-facut/
57. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87403-penteken-kezd-dik-azorszagos-szinhazi-fesztival-bukarestben
58. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/18/ot-erdelyi-magyar-tarsulatvesz-reszt-legnagyobb-romaniai-szinhazi-seregszemlen/
59. Interviurile FNT Radu Afrim, la Adevărul Live: „Nu trebuie să se mai traseze
directive“ VIDEO - adevarul.ro
60. http://unbtc.ro/a-la-recherche-du-beclean-perdu/
61. http://agenda.liternet.ro/articol/22343/Mihai-Brezeanu/A-la-recherche-duBeclean-perdu-Pasarea-retro-se-loveste-de-bloc-si-cade-pe-asfaltul-fierbintela-FNT-2017.html
62. https://www.europalibera.org/a/fnt-pasrea-retro-de-radu-afrim/28811251.html
63. http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/autobiografiasemifictionala-a-lui-radu-afrim/www.7est.ro/actual/cultura/item/216575-retrorealul-si-demonii-nostalgiei.html
64. https://putereaacincea.ro/de-la-kafka-la-blocurile-lui-ceausescu-anii-70/
65. https://radioromaniacultural.ro/audio-radu-afrim-pasarea-retro-se-loveste-debloc-si-cade-pe-asfaltul-fierbinte-la-fnt/
66. http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/citeva-pasari-rare-inzbor-deasupra-unui-peisaj-de-monstri-sacri

STRESSZFAKTOR_15 (FACTOR_DE_STRES_15): 2
1. https://www.kezdi.info/news/christine-rinderknecht-stresszfaktor-15/7435
2. https://kronika.ro/kultura/felfedezni-a-bennunk-rejlo-homo-ludenst
SZÉP (FRUMOS): 8
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%A9p-0
2. http://www.jatekter.ro/?p=20416
3. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%A9p-%E2%80%93dr%C3%A1ma-el%C5%91tti-sz%C3%B6veg-vagy-ellendr%C3%A1ma
4. https://www.punctul.ro/prima-premiera-din-noul-an/
5. http://stirilocale24.ro/mures/prima-premiera-din-noul-an-466311/
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6. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/75038-norveg-szindarabot-mutat-be-amarosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz
7. http://szinhaz.hu/2017/01/11/nem_a_dramai_konfliktus_foglalkoztat
8. https://www.punctul.ro/premiera-companiei-tompa-miklos/

PJOTRUSKA: 7
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/86045-karacsony-ben-adaptaciotmutat-be-csutortokon-a-tompa-miklos-tarsulat
2. http://esemeny.ro/reszletek/71cddd88-04d2-4a16-882ac97ab91f1a85/magyar-drama-napja.html
3. http://multikult.transindex.ro/?hir=10449
4. http://multikult.transindex.ro/?hir=10449
5. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/09/20/erdelyben-megunneplikmagyar-drama-napjat/
6. http://www.jatekter.ro/?p=23593
7. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/koszor%C3%BAz%C3%A1s-arankagy%C3%B6rgy-szobr%C3%A1n%C3%A1l-0
FEKETE PÉTER (PIERRE LENOIR): 5
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89957-fekete-peterrel-es-ketvilaghaboru-kozotti-slagerekkel-szilveszterezik-a-vasarhelyi-szinhaz
2. http://www.punctul.ro/pierre-lenoir-premiera-de-revelion-la-teatrul-national/
3. http://www.jatekter.ro/?p=24641
4. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/12/18/fekete-peter-szilveszteribemutato5. http://szinhaz.hu/2017/12/20/szilveszteri_fekete_peter_marosvasarhelyen

HEDDA GABLER: 9
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/88864-hedda-gablert-rendezkeresztes-attila-marosvasarhelyen
2. http://www.punctul.ro/hedda-gabler-premiera-companiei-tompa-miklos/
3. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/88864-hedda-gablert-rendezkeresztes-attila-marosvasarhelyen
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4. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/11/26/keresztes-attilarendezeseben-mutatjak-hedda-gablert-marosvasarhelyen/
5. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9Eezt-nem-lehet-megrendeznicsak-vallom%C3%A1sos-partneri-viszonyban-sz%C3%ADnre%C3%A1ll%C3%ADtani%E2%80%9D
6. http://www.jatekter.ro/?p=24365
7. http://credidam.ro/wp/hedda-gabler-cea-mai-recenta-premiera-a-companieitompa-miklos/
8. http://www2.ellenfeny.hu/index.php/gyerekszinhazak/babszinhaz/4911
9. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/12/13/szinhaznak-az-dolga-hogyaz-embert-boncolgassa-interju-keresztes-attilaval-hedda-gabler-kapcsan/

LISELOTTE: 5
1. http://www.maszol.ro/index.php/kultura/84813-liselotte-es-a-majus-avasarhelyi-forgatagon
2. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/02/tompa-miklos-tarsulat/
3. http://www.punctul.ro/premiera-la-compania-tompa-miklos/
4. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/73-%C3%A9vad-els%C5%91-premierje
5. http://www.jatekter.ro/?p=23767
EGY LÓCSISZÁR VIRÁGVASÁRNAPJA (FLORIILE UNUI GEAMBAȘ): 9
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/egy-l%C3%B3csisz%C3%A1rvir%C3%A1gvas%C3%A1rnapja-0
2. https://kronika.ro/kultura/a-lazadas-mint-erkolcsi-kotelesseg-suto-andrasdarabot-mutatnak-be-a-r http://www.jatekter.ro/?p=23951
3. eformacio-evfordulojan
4. https://szekelyhon.ro/aktualis/suto-andras-dramaja-a-nemzetiben
5. https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/25/sebestyen-aba-rendezisuto-andras-darabjat-marosvasarhelyen/
6. http://szinhaz.hu/2017/10/26/_ma_is_fajoan_aktualis
7. http://www.punctul.ro/floriile-geambas-premiera-la-nationalul-muresean/
8. http://ellenfeny.hu/index.php/heti-ajanlo/4898-heti-ajanlo-november-eleje-1
9. http://www.barkaonline.hu/utoer/5702-marko-bela-tarcai
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MACBETH: 8
1. http://www.e-nepujsag.ro/op/article/macbeth-v%C3%A1s%C3%A1rhelyinemzeti-m%C5%B1sor%C3%A1n
2. http://www.punctul.ro/macbeth-la-nationalul-din-targu-mures/
3. http://www.jatekter.ro/?p=23846
4. http://esemeny.ro/reszletek/44cd4169-42d7-4f98-bf44297d84d41bb3/macbeth.html
5. http://www.zi-de-zi.ro/2017/10/13/macbeth-la-nationalul-targumuresean/
6. http://credidam.ro/wp/macbeth-la-nationalul-din-targu-mures/
7. https://kekharisnyak.wordpress.com/2017/10/26/ahol-a-viz-az-ur/
8. http://adevarul.ro/cultura/teatru/macbeth-oratoriu1_5a2a35705ab6550cb8f9f2f6/index.html

Cronică din presa cehă despre spectacolul A nyugalom (Tihna)

Aceste apariții mediatice sunt bazate pe performanța Teatrului și pe contracte cu
surse mediatice bazate pe sprijin reciproc – așa zis barter – metodă prin care am
încercat să economisim bani. Poate cea mai eficientă acțiune în construirea imaginii
teatrului a fost și este relația noastră cu presa. Eforturile de comunicare, de
deschidere spre exterior au fost desigur bazate pe evenimentele pe care le-am
organizat și care au trezit interesul presei.
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Partenerii noștri strategici sunt totodată posturile publice de televiziune și radio
teritoriale cu o acoperire de 8 județe, locuri în care ne desfășurăm activitatea. Am
colaborat și colaborăm în mod constant, în cadrul emisiunilor consacrate la radio și
televiziune, în fiecare săptămână, pe lângă evenimentele existente, spoturile și
trailerele difuzate prin contract, actorii sunt promovați prin interviuri și prezentări ale
activităților, în felul acesta susținând imaginea Teatrului nostru și reafirmând prezența
în comunitate a acestuia.
Am pus un accent foarte mare pe reacțiile spectatorilor noștri. Relația cu
beneficiarii noștri este întreținută personal prin întâlniri cu publicul, zile deschise,
lansări de proiecte, conferințe științifice și prin metode folosite prin rețele sociale
(Facebook, Instagram, Youtube).
Pentru îmbunătățirea imaginii teatrului online, am reactualizat site-ul instituției
(www.teatrunational.ro respectiv www.nemzetiszinhaz.ro). La ora actuală suntem
pe locurile 7 și 8 în topul categoriei de cinema/teatru din România conform site-ului
www.trafic.ro.

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

În ianuarie 2017, am creat paginile Facebook în limba maghiară pentru
Compania Liviu Rebreanu și în limba română pentru Compania Tompa Miklós, prin
care ne-am deschis către segmentul de public vorbitor de cealaltă limbă.
Administrăm astfel, la ora actuală, patru pagini de Facebook în regim 24 de ore din
24, iar numărul celor care au dat like la paginile noastre este în creștere continuă,
ajungând la numărul de 20.892 (de la 17.679 în ianuarie 2017), numărul vizitatorilor
zilnici ajungând la 12.000 în medie. Menționăm faptul că toate aceste creșteri au avut
loc fără implementarea unor conținuturi plătite.
Vizitatorii paginilor noastre de Facebook pot vizualiza zilnic informațiile legate
de evenimentele ce au loc în Teatru sau în care Teatrul Național Târgu-Mureș este
implicat. De asemenea, au contact direct cu echipa Teatrului Național Târgu-Mureș,
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nu puține fiind cazurile în care aceștia află informații legate de programul de
spectacole, vânzarea biletelor, abonamentelor, etc.
La începutul anului 2017 am lansat două profiluri de Instagram – unul pentru
Compania Liviu Rebreanu și unul pentru Compania Tompa Miklós –, unde ne-am
bazat mai ales pe distribuirea unor materiale vizuale și care ne-au adus beneficii prin
atragerea a încă 700 de vizitatori.

Imaginea noastră s-a îmbunătățit și prin deschiderea față de beneficiari și prin
încercarea noastră de a crea o relație cât mai personală cu aceștia. Astfel, am scris
articole mai profunde, prin care încercăm să introducem publicul în descifrarea
mesajelor scenice mai complicate și, totodată, am pus un accent mai mare pe
promovarea actorilor noștri. Din cercetările noastre, prin sondaje efectuate cu
publicul, a reieșit că spectatorii sunt interesați de anumiți actori, mai mult decât alte
modalități de atragere a publicului. Din aceste sondaje a rezultat faptul că cel mai
atractiv dintre elementele teatrale este genul piesei jucate, după care actorul, pe
urmă regizorul.
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Am fost preocupați și de reînnoirea trupei, de aducerea de colaboratori, de
crearea unei personalități dinamice în interiorul ambelor companii, în cadrul
colaborării cu Universitatea de Arte, și nu numai.
Am deschis numeroase platforme de dialog în completarea actului artistic. Am
dorit să cunoaștem cât mai multe păreri și să invităm cât mai mulți critici de
specialitate la spectacolele noastre. Am dorit să cunoaștem care este starea
Teatrului în lume și în acest sens am avut multe spectacole invitate din străinătate
precum și vizite din partea multor dramaturgi contemporani în Teatrul nostru. Am
implicat mulți tineri în activitățile noastre, pentru că ei sunt diapazonul
contemporaneității. Am participat la dezbateri în presa scrisă, la radio și TV. Am
organizat discuții cu publicul după anumite spectacole, la care au fost prezenți autori,
regizori, scenografi precum și personalul artistic implicat. Am fost invitați la multe
festivaluri în țară și în străinătate. Am obținut premii care confirmă eforturile noastre
de a schimba trecutul și de a trăi în prezent.
Prin materialele de presă și evenimentele organizate pentru promovarea în
general a Teatrului, am încercat să realizăm o promovare cu caracter cât mai
personal.
Din anul 2011, nu a existat nicio stagiune în care să nu fim invitați la Festivalul
Național de Teatru, cu spectacole ale ambelor companii, acest lucru legitimând încă
o dată importanța noastră națională. De asemenea, premiile și nominalizările
acordate de comunitatea teatrală românească și internațională sunt și ele o
recunoaștere a valorii și a muncii depuse în această perioadă, contribuind la
imaginea teatrului și la creșterea indirectă a numărului de spectatori.

Deplasări și participări la festivaluri:
Compania Liviu Rebreanu
Locație

Spectacol

Data

Nr.
Spectatori

Debrecen, Teatrul din

:p – Patru piesuțe

Debrecen

politice despre

29.03.2017

120

07.04.2017

100

dușmani
Toplița, Casa de Cultură

Sa zicem DA!
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Arad, Teatrul Ioan Slavici

:p – Patru piesuțe

09.05.2017

150

Double Bind

15.05.2017

130

București, Teatrul de

:p – Patru piesuțe

01.06.2017

200

comedie

politice despre

Love is...

18.05.2017

150

Constanța, Festivalul de

Vivaldi și

25.06.2017

285

Teatru în aer liber

Anotimpurile

Odorhei, Festivalul DraMA

:p – Patru piesuțe

19.09.2017

150

27.09.2017

100

28.09.2017

300

09.10.2017

200

13.10.2017

300

politice despre
dușmani
București, Teatrul Odeon,
Gala Hate Award

dușmani
București Festivalul de
tineret Relief, București

politice despre
dușmani
Chișinău

:p – Patru piesuțe
politice despre
dușmani

Chișinău

O scrisoare
pierdută. Prea multă
vorbărie

Oravița

Limba Maternă Mameloschn

Alba Iulia

O scrisoare
pierdută. Prea multă
vorbărie

București, Festivalul Național

Bulgakov 17

de Teatru

(2 reprezentații)

26.10.2017

Miercurea Ciuc

:p – Patru piesuțe

3.11.2017

300

19.11.2017

130

600

politice despre
dușmani
Tîrgul Secuiesc

Double Bind

Total spectatori 3215
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Compania Tompa Miklós
Spectacol

Locația

Data

Nr.
spectatori

Stresszfaktor_15

Târgu Secuiesc

07.01.2017

75

13.03.2017

520

Olbrin Joachim csodálatos Teatrul Thália–
utazása
Budapesta –
Határon Túli Hétfők
Rendezés

DESZKA Fesztivál 29.03.2017
– Debrecen

58

A nyugalom

Budapesta –
MITEM

27.04. 2017

150

A nyugalom

Budapesta –
MITEM

28.04. 2017

150

Stresszfaktor_15

Sovata

12.05.2017

490

Stresszfaktor_15

Brașov

19.05.2017

350

Sirály

Cluj

21.05. 2017

101

A nyugalom

Cluj

22.05.2017

180

Retromadár blokknak
csapódik és forró aszfaltra
zuhan

Pécs - POSZT

11.06.2017

452

Rendezés

Budapesta

13.06.2017

80

A nyugalom

Pilsen

15.09.2017

160

Nézd, ki van itt!

Satu Mare

22.09.2017

300

Sirály

Novi Sad

2-6.10.2017 150

Sirály

Odorheiu Secuiesc

20.10.2017

120

Retromadár blokknak
csapódik és forró aszfaltra
zuhan

București

22.10.2017

746

Rendezés

Pécs

6-7.11.2017 399
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Karamazovok

Gheorgheni

25.11.2017

80

Total
spectatori

4.561

Participările la festivaluri, spectacolele importante, proiectele artistice de
anvergură, proiectele internaționale – acestea trezesc interesul publicului și
legitimează prezența noastră în comunitate. Am diseminat evaluările pozitive ale
presei de specialitate, ne-am bazat pe comunitatea teatrală și pe răspunsul
oamenilor de teatru la proiectele noastre. În același timp ne-am implicat constant în
activitățile comunității, în evenimente de natură să atragă publicul (zilele orașului,
festivaluri de muzică și spectacol stradal, programul „Școala altfel”, activități în
beneficiul categoriilor defavorizate, a copiilor și a vârstnicilor), dar am răspuns şi la
solicitările Primăriei și la cele ale Consiliului Județean de a colabora la proiecte de
genul Capitală culturală, prin prezența și implicarea noastră în acțiunile culturale ale
regiunii și ale orașului.
Programul „Școala Altfel”

Keresztes Attila în dialog cu elevii, în cadrul Săptămânii Școala Altfel
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Pe plan educațional, am colaborat strâns cu Inspectoratul Județean Școlar
Mureș. De-a lungul anilor, în cadrul Săptămânii Școala Altfel, Teatrul Național a oferit
posibilitatea de a vizita sălile Teatrului, sălile de repetiții, atelierele de producție,
precum și o parte din cabinele actorilor, grupurilor organizate de copii din diferite școli
și licee. Astfel, copii cu vârste între 10-18 ani au avut ocazia de a vedea și o altă față
a Teatrului – ceea care de obicei nu se vede din sala de spectacol. Pe parcursul
vizitei, grupurile au fost însoțite de un ghid, de obicei unul dintre secretarii artistici ai
Teatrului sau un actor care le-a oferit informații cu privire la istoria Teatrului Național
Târgu-Mureș, a actorilor care au activat în acest Teatru, a spectacolelor de referință
și, de asemenea, au răspuns întrebărilor copiilor cu privire la spectacolele din
repertoriu și alte informații cu privire la activitatea curentă a teatrului.
La Compania Liviu Rebreanu, spectacolele cu cea mai mare audiență în
cadrul Săptămânii Școala Altfel, pentru anul 2017, au fost: Școala Nevestelor,
Poveste irlandeză, O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie, Campionatul de
improvizație, Steaua fără nume, Soț de vânzare, spectacole care au fost vizionate de
aproximativ 1500 de elevi.
Spectacolul Companiei Tompa Miklós, Egy lócsiszár virágvasárnapja (Floriile
unui geambaș), a fost vizionat de 550 de elvi, iar la Vizitarea culiselor și Parada
costumelor – programe oferite de Teatrul Național Târgu-Mureș pentru popularizarea
activității instituției – au participat aproape 700 de elevi din liceele și gimnaziile
municipiului Târgu-Mureș și din alte localități din județ.

PARTICIPARE LA SPECTACOL: 550 elevi
-

02.11.2017, ora 15:00 – Egy lócsiszár virágvasárnapja (Floriile unui geambaș)

VIZITAREA CULISELOR: 695 elevi
LICEUL AVRAM IANCU CLS. A IX-A – 29 ELEVI
ȘCOALA GENERALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE – 30 ELEVI
LICEUL AVRAM IANCU CLS. A XI-A – 30 ELEVI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLASELE V-VIII- 90 ELEVI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU DOUĂ CLASE DE A V-A - 60 ELEVI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DACIA CLASA A III-A – 27 ELEVI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGEORGIU DE MUREȘ CLASELE V-VI – 40 ELEVI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLASELE II-IV – 58 ELEVI
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LICEUL TEORETIC BOLYAI CLASA A VII-A - 26 ELEVI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU CLASA A VII-A – 29 ELEVI
LICEUL TEORETIC BOLYAI CLASA IX.D - 25 ELEVI
LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ CLASELE VIII-X. – 56 ELEVI
LICEUL TEORETIC BOLYAI CLASA IX.B – 25 ELEVI
LICEUL AVRAM IANCU– 50 ELEVI
Considerăm că identitatea culturală a orașului Târgu-Mureș se regăsește în
valorile estetice propuse de spectacolele Teatrului Național. Prin imaginea noastră
am urmărit stabilizarea publicului și atragerea noilor spectatori.
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
Am încercat, în strategia de marketing, să punem accentul pe comunicarea
bidirecțională axată pe web site, pagină de Facebook, Instagram, relații personale.
Ne-am construit programele artistice în funcție de doleanțele publicului-țintă, totuși,
fără a face prea multe compromisuri. Ne-am diversificat atât metodele de promovare,
cât şi căile de comunicare în vederea atingerii a cât mai multor categorii de
beneficiari, vizând atât publicul obișnuit să meargă la teatru în mod reflex (așa-zisul
spectator captiv), dar mai ales spectatorul sceptic sau chiar refractar la activitatea
teatrală (sau la activităţile culturale, la modul general). În mod explicit, departe de a
ținti „readucerea publicului în teatru” și de a hrăni iluzia unei instituții care își are
modelul în trecut, am construit un public nou, cu o altă medie de vârstă, având ca
model un teatru al viitorului, un teatru deschis, dinamic. Am urmărit ca, prin
intermediul alegerii atente a repertoriului Teatrului, să ne axăm atât pe publicul
consumator de teatru clasic, cât și pe cel dornic să experimenteze forme noi de
teatru.
Prin abonamentele atent gândite, putem urmări cu succes beneficiarii loiali,
împărțiți în mai multe categorii – elevi, studenți, pensionari, profesori, mecenați.
Teatrul Național a avut în anul 2017 un total de 6.652 de abonați. Ținem legătura în
mod regulat cu abonații noștri cu privire la evenimentele pe care le organizăm și
suntem receptivi la dorințele și părerile lor.
Una dintre cele mai importante realizări în spiritul interculturalității Teatrului a
fost și este migrarea publicului de la spectacolele maghiare înspre cele românești și
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vice-versa. Astfel, datorită supratitrării (în limba română la spectacolele maghiare - și
invers), oferta teatrală s-a dublat, opțiunile publicului fiind astfel îmbogățite cu diverse
categorii de spectacole: de la superproducții, musical și teatru bulevardier, până la
spectacole de studio sau experimentale, teatru-dans sau teatru-documentar.
Din aceste considerente, în perioada de raportare am ales şi anumite locaţii şi
metode neconvenţionale de promovare a unei instituţii cu profil cultural. Cea mai
importantă, cu impact foarte mare și imediat, este voluntariatul.
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 este cel al voluntariatului (liceeni cu contract de
voluntar). Sistemul este bifuncţional: cei peste 150 de voluntari, prezenţi în grupuri de
4-15 voluntari, prin rotaţie, la fiecare spectacol al Teatrului, îndeplinesc sarcini de
plasator, garderobier şi supraveghetor de sală, totodată ajută la promovarea ofertei
lunare de spectacole în licee şi la menţinerea contactului permanent cu un segment
de public – considerat beneficiar-ţintă pe termen lung de către Teatrul Naţional
Târgu-Mureş – elevii de 14-18 ani.
Voluntarii împart înaintea fiecărei reprezentaţii materiale promoționale cu
programul lunar al teatrului şi cele legate de diferite proiecte ale instituţiei, totodată
semnalează şi posibilele probleme, care trebuie soluţionate pe termen scurt şi mediu.
Numărul voluntarilor a crescut: în anul 2016 aveam 123 de voluntari, în anul
2017 numărul lor a crescut la 167.
Ambele trupe au organizat activități extra cu voluntarii – Guga Junior și
MaNóSZok. Totodată, voluntarii au lansat un radio online, pe care îl administrează
sub supravegherea angajaților Teatrului.
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Săptămâna Națională a Voluntariatului
Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment anual, inițiat de
Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat (ProVobis) în urmă cu 25 de ani.
Scopul acestuia este mobilizarea a cât mai multor organizații și a voluntarilor pe care
aceștia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul
comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.
Teatrul Național Târgu-Mureș a participat pentru prima dată în cadrul acestui
eveniment, iar pe parcursul perioadei 15-21 mai 2017, a desfășurat activități
destinate comunității orașului Târgu-Mureş, alături de Organizația Națională
Cercetașii României (Centrul Local Târgu-Mureș), Fundația Transilvană Alpha,
Asociația Minitremu și Asociația Împreună pentru Copiii cu Cancer.

Ziua Internaţională a Voluntariatului

Ziua Internaţională a Voluntariatului a fost sărbătorită pentru prima oară la
Teatrul Naţional Târgu-Mureş. Astfel, în data de 5 decembrie, voluntarii Teatrului
Național, s-au întâlnit la un ceai de după-amiază cu voluntarii de la Asociația Red
Cells, secția oncologie, unde și-au împărtășit unii altora cele mai frumoase
experiențe din activitatea lor de voluntariat.
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Trupa de voluntari a Teatrului Național s-a înființat în anul 2012, iar până în
prezent au fost realizate, la ambele companii, peste 400 de contracte de voluntariat
cu liceenii din oraș. Pe lângă sarcina de a întâmpina publicul și de a fi de ajutor celor
care vin la spectacolele Teatrului Național, voluntarii s-au implicat activ și în activități
conexe organizate de Teatrul Național, precum: Noaptea Muzeelor, BookFest,
Breasla Cărții Maghiare, Festivalul ConectAct, Mureș Halfmarathon, ș.a.
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei:
Ca Teatru Național, trebuie să fim în permanență la înălțimea exigențelor
spectatorilor. În general, publicul activ este grupul cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de
ani. Având în vedere faptul că profilul teatrului nu se reduce la acoperirea unui singur
sector de public, ne desfășurăm activitatea către mai multe grupuri-țintă. Ne
îndreptăm atenția înspre elevi și studenți, populația activă, pensionari, persoanele cu
studii superioare, cât și cele cu studii medii, cei care vizitează frecvent instituțiile
culturale, cât și cei care nu le-au călcat încă pragul. După identificarea acestor
grupuri, ne-am stabilit strategia activității noastre, în care locul de frunte îl ocupă
bineînțeles programarea spectacolelor, dar o importanță foarte mare o au și
spectacolele invitate atât din țară, cât și din străinătate, pentru a oferi, astfel, o
viziune cât mai amplă asupra artelor spectacolului tuturor categoriilor de beneficiari.
În afară de aceasta, am pus un mare accent pe implicarea în problemele
sociale și am încercat, pe cât posibil, să le găsim o rezolvare și să oferim o mai mare
vizibilitate asupra acestora. Am facilitat accesul la programele noastre categoriilor
sociale defavorizate, am organizat colectare de alimente în preajma sărbătorilor de
iarnă pentru copiii nevoiași. De asemenea, am fost alături de instituțiile similare
(Filarmonica de Stat Târgu-Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, Ansamblul
Mureșul, Muzeul Județean) și le-am sprijinit activ în demersurile lor în acest sens.
Atunci când am avut posibilitatea, am încercat să susținem și activități sportive. De
asemenea, am oferit spațiile noastre pentru desfășurarea evenimentelor culturale de
importanță regională și națională precum Bookfest sau Breasla Cărții Maghiare.
Toate aceste demersuri au crescut vizibilitatea instituției și a gradului de încredere a
publicului. Am încercat să construim un „mall cultural” în centrul orașului, unde tot
timpul are loc ceva important.
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Credem că unul dintre cele mai importante roluri pe care îl are un teatru în
comunitate constă în educarea publicului și mai ales a tinerilor. În acest scop, am
organizat cursuri gratuite de actorie, improvizație și mișcare scenică, dramaturgie și
scenografie pentru voluntarii noștri.
Tot din acțiunile dedicate educării publicului fac parte și discuțiile după
spectacole, care au ca scop inițierea în limbajul artistic contemporan.
Ca urmare a studiilor realizate, am identificat mai concret grupurile-țintă ale
activităților noastre. Cel mai rapid, mai eficient și mai sincer evaluator este numărul
de bilete vândute la diferite spectacole, rezultat al modului în care am gândit și am
desfășurat programul minimal propus în proiectul de management.
Am observat, astfel, că în Sala Mare, cu o capacitate de aprox. 595 de locuri,
este eficient să producem spectacole care se apropie de genurile divertismentului și
care atrag familii: musical (Chicago, Silvia, Femei în pragul unei crize de nervi),
spectacole pentru copii (Cartea Junglei), teatru-dans (Vivaldi și anotimpurile) sau
texte ale literaturii dramatice românești / maghiare sau universale (O scrisoare
pierdută. Prea multă vorbărie, Steaua fără nume, Tartuffe, Școala nevestelor,
Pantofiorul de cristal), dar și piese contemporane de succes (Dinte pentru dinte).
În Sala Mică, având o capacitate de până la 106 locuri, am produs, în general,
spectacole de studio, pentru un public mai deschis, care dorește să cunoască și să
primească mai mult decât o experiență clasică la teatru. Aceste spectacole au o
distribuție mai mică, din zona de texte noi, dramaturgie contemporană, cu un caracter
mai aplicat, problematizând și explorând dilemele omului contemporan (Tihna, Regie,
Cloaca, Supernove, Frumos, Ia uite cine s-a întors, :-p – patru piesuțe despre
dușmani, Marele spectacol încă n-a început, etc).
În spații alternative și în colaborare cu Teatrul Ariel și Universitatea de Arte am
produs texte noi, provocatoare, dar și spectacole-lectură, dedicate unui public de
profesioniști, de tineri curioși sau intelectuali informați, urmărind discutarea unor
valori ale societății noastre, dar și propuneri estetice mai puțin convenționale (Ceața,
GEN.EU, Factor_de_stres_15, etc).
De

asemenea,
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produs
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Factor_de_stres_15, al trupei de voluntari „MaNóSZok” din cadrul Companiei Tompa
Miklós și Love is... al trupei de voluntari Guga Junior. Cu aceste spectacole am
urmărit pătrunderea în școli și apropierea publicului tânăr.
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Pe termen lung, ne-am propus atragerea și educarea teatrală a elevilor cu
vârste cuprinse între 12-18 ani – pentru obținerea unui public stabil, participant activ
la proiectele Teatrului. Un pas concret în acest sens reprezintă colaborarea zilnică cu
voluntarii din liceele târgumureșene, al căror număr crește de la an la an și care – pe
lângă sarcinile de garderobier, plasator și supraveghetor sală – se implică direct în
organizarea spectacolelor (inclusiv la nivelul atragerii spectatorilor de aceeași
vârstă). Pentru componenții acestui grup-țintă, Teatrul a avut în vedere organizarea a
cât mai multor evenimente care îi aduc mai aproape de procesul de creare a unui
spectacol (prezența la repetiții, vizite în culise) pentru a le oferi posibilitatea
contactului direct cu o artă prea puțin prezentă în educația școală. În prezent, alături
de cele două grupe de voluntari, în cadrul Teatrului Național Târgu-Mureș
funcționează la ambele secții câte o trupă de tineret (Trupa Guga Junior la Compania
Liviu Rebreanu și Trupa MaNóSzok la Compania Tompa Miklós).
Pentru vârsta a treia am creat activități extra-teatrale cum ar fi workshopuri
pentru educarea publicului matur, cu scopul de a face spectacolele mai ușor de
înțeles pentru aceștia. În afară de asta, am organizat pentru acest grup de beneficiari
zile deschise, evenimentul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, cel de Ziua
Dramei Maghiare, vizitarea culiselor. Totodată, avem un protocol de parteneriat cu
Clubul Pensionarilor din Mureș și cu Clubul Singuraticilor, cu care colaborăm
săptămânal, prin invitarea acestora la anumite spectacole și promovarea Teatrului în
comunitatea lor. La nivelul întăririi capacității instituționale am consolidat echipa de
actori și am dezvoltat departamentul marketing.

6. profilul beneficiarului actual:
Profilul beneficiarului actual a rămas același ca și anul trecut. La ora actuală,
Teatrul Național Târgu-Mureș deservește mai multe categorii de beneficiari,
atingându-și în proporție foarte mare grupurile-țintă propuse. Acoperim, datorită
diversității repertoriale, o diversitate de categorii sociale, de vârstă și educație.
Din motivele deja amintite, Teatrul Național Târgu-Mureș nu are un singur
profil al beneficiarului. Pe scurt, ne dorim să ne păstrăm spectatorii loiali, să fidelizăm
vizitatorii unici și să îi facem activi pe cei la care încă nu am reușit să ajungem.
Am realizat mai multe studii asupra publicurilor, am cuantificat compoziția și
am studiat feedback-ul spectatorilor.
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În urma sondajului s-a ajuns la următoarele concluzii:
Mai mult de jumătate dintre spectatori (58,3%), care frecventează în mod
regulat teatrul, vizionează cinci sau mai multe spectacole pe an. 36,2% vizionează 34 spectacole pe an, iar dintre cei întrebați, doar a mică parte, 5,5% vizionează una
sau două producții într-un an. Spectatorul adept al genurilor clasice de teatru (40-70
de ani) optează preponderent pentru spectacolele la Sala Mare, care sunt în
majoritate producții muzicale și comedii, privește fenomenul teatral ca o sursă de
divertisment. Nu are cunoștințe precise despre identitatea creatorilor spectacolelor, ci
doar a genului și a autorului textului care stă la baza spectacolului. Spectatorul adept
al noilor curente de teatru (25-40 de ani): optează pentru spectacolele de la Sala
Mică, bazate pe texte contemporane sau formele de spectacol neconvenționale, iar
pe lângă autori, cunoaște și numele actorilor și al regizorului spectacolului.
Pentru 49,6% dintre spectatorii Teatrului Târgu-Mureș, principala sursă de
informare sunt afișele tipărite. Cea de-a doua sursă sunt informațiile primite de la
prieteni, cunoscuți, familie. Doar un sfert dintre spectatori utilizează informațiile aflate
pe
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profilul

de

facebook

și
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www.biletmaster.ro).
Pentru spectatorii Teatrului Național Târgu-Mureș cele mai importante criterii
în alegerea unui spectacol sunt genul și distribuția acestuia (70,6%), iar jumătate
dintre cei care vizionează producțiile teatrului aleg piesa după autorul și regizorul
acesteia. Însă puțin mai mulți sunt cei pentru care motivația vizionării unui spectacol
este titlul piesei.
La întrebarea privind care sunt sălile unde vizionează cu plăcere un spectacol,
64,7% preferă Sala mare a teatrului, 39,9% Sala mică și doar 20,9% Sala
Parking/Underground. Motivul pentru care cei mai mulți preferă Sala Mare a Teatrului
poate fi atracția spectacolelor clasice.
Din întrebările puse privind abonamentele și prețul biletelor reiese că 65,2%
sunt mulțumiți de prețul acestora, iar 70,8% sunt mulțumiți de sistemul de
abonamente al teatrului. Toate spectacolele teatrului sunt supratitrate în limbile
română, respectiv maghiară, iar 39,10% dintre spectatori consideră că acest lucru
este important.
Din studiile efectuate s-au conturat următoarele: instituția trebuie să
întărească notorietatea actorilor; în alcătuirea repertoriului trebuie luate în
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considerare și opțiunile spectatorilor; este nevoie de o concepere a acțiunilor de
recompensare pentru spectatorii fideli.
Un sfert din publicul spectator este tânăr (sub 25 de ani), acest segment de
spectatori vizitând teatrul în proporție mai ridicată decât rata lor în populație. Cei mai
activi cultural din acest punct de vedere ar fi grupul cu vârsta cuprinsă între 26 și 35
de ani – respectiv (28,1%).
Femeile sunt mult mai active din punct de vedere cultural decât bărbații: doar
o treime a spectatorilor este de sex masculin, adică 34,1%, iar 65,9% din spectatori
sunt femei.
Majoritatea celor care vizionează spectacolele teatrului au studii superioare.
Rata intelectualilor și a viitorilor intelectuali este și mai ridicată.
Un grup de spectatori deosebit de activ vizionează în mod regulat
spectacolele altor companii: ale companiei Tompa Miklós (8,5%), respectiv ale
companiilor invitate (7,8%). Aceștia sunt spectatori care vin foarte des la teatru, sunt
în general tineri și foarte activi cultural.
O facilitate oferită de teatru, și perfecționată pe parcursul anilor și căreia i se
datorează creșterea 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.
Supratitrarea tuturor spectacolelor a dus la creșterea numărului de spectatori
prin accentuarea caracterului intercultural al instituției, însă va obține rezultatele
așteptate pe termen lung, devenind o normalitate pentru publicul ambelor
naționalități.
Teatrul Național nu trebuie să se limiteze la nivelul orașului Târgu-Mureș, ci
trebuie să deservească la fel de bine Zona Metropolitană și întregul județ. Trebuie
totodată să se lărgească opțiunile consumatorilor de cultură din județ, prin schimburi
de spectacole pe care Teatrul a început să le deruleze în anul 2011, schimburi care
în continuare vor cuprinde mai cu seamă instituțiile teatrale subordonate ministerului.
B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia:
Prin întreaga noastră activitate, am urmărit să conferim un “brand” acestui teatru
național, unic prin profilul său intercultural. Ceea ce pentru managerii anteriori a
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reprezentat un obstacol, respectiv comunicarea interculturală, pentru noi a devenit un
avantaj de care ne-am folosit în elaborarea strategiei artistice a teatrului.
Deschiderea către interculturalitate a reprezentat o linie strategică importantă a
managementului implementat în ultimii cinci ani, pe care dorim să o accentuăm și
mai mult în următorii cinci.
O facilitate introdusă în mandatul nostru, pentru prima oară oferită de teatru și
perfecționată pe parcursul anilor, având importanță deosebită în reabilitarea imaginii
teatrului și creșterea numărului de spectatori, este supratitrarea spectacolelor.
Strategia a început deja să dea roade prin folosirea supratitrărilor maghiare la
spectacolele româneşti şi a celor româneşti la spectacolele maghiare, încurajarea
colaborării dintre cele două trupe prin evaluarea mai avantajoasă a artiştilor care
colaborează cu cealaltă trupă, invitarea artiştilor români la trupa maghiară şi a celor
maghiari la trupa română, strângerea legăturilor cu cele două facultăți de teatru, în
limbile română și maghiară.
De aceea, putem afirma că indicele cel mai semnificativ al realizărilor noastre în
această perioadă este prezența spectatorilor maghiari la spectacolele românești - și
invers. Am dublat astfel oferta de spectacole a teatrului, prin deschiderea culturală pe
care ne-o propuneam inițial. Comunicăm mai bine cu spectatorii, avem o imagine mai
bună, atragem un număr mult mai mare de spectatori.
În toată această perioadă, 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.
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii:
Fiind la curent cu strategia culturală a Ministerului Culturii și Identității
Naționale, am realizat proiecte în parteneriat cu asociații și teatre din România
(Asociația Actorilor Romi București, Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca,
Asociația Culturală Control N) și coproducții cu finanțarea AFCN (spectacolul
GEN.EU, realizat în coproducție cu Teatru 3G) și am sprijinit dezvoltarea unor
producții care se dedică unui sector de public mai restrâns. Am urmărit astfel,
educarea și formarea publicului, diseminarea de informații, dar și dezvoltarea
creativității, problematizarea și chiar intervenția culturală, prin proiectele adresate în
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mod direct situației minorităților, realizate în afara programului minimal, ca un studiu
al sustenabilității acestora ca model de lucru în viitor. Astfel, am ținut cont în
implementarea programelor și proiectelor noastre de faptul că, în conformitate cu
recomandarea UNESCO preluată de Ministerul Culturii în strategia sa sectorială,
cultura este un cadru sustenabil pentru coeziune socială și pace, esențial pentru a
putea „trăi împreună”, pentru dezvoltare umană, participând la generarea
sentimentului de înțelegere și respect pentru diversitate, pentru alteritate, încredere
socială și incluziune. În această direcție, am urmărit includerea categoriilor sociale și
de vârstă defavorizate în programele teatrului, facilitarea accesului la spectacole,
dezbaterile și discuțiile, legătura permanentă cu beneficiarii noștri.
Am deschis numeroase platforme de dialog în completarea actului artistic. Am
dorit să cunoaștem cât mai multe păreri și să primim cât mai mulți critici de
specialitate la spectacolele noastre. Am fost invitați la multe festivaluri în țară și în
străinătate. Participările la festivaluri, spectacolele importante, proiectele artistice de
anvergură, proiectele internaționale – acestea trezesc interesul publicului și
legitimează prezența noastră în comunitate. Un exemplu care ne aduce mare bucurie
în aceste sens este faptul că am pus bazele unei colaborări fructuoase cu Teatrul
Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, prin colaborări permanente cu Institutul
Cultural Român.
Totodată, am pus un accent și mai mare pe diseminarea tradiției, prin
valorificarea arhivei teatrului cu ajutorul expozițiilor și aniversărilor, pentru a prelucra
valorile istoriei teatrului prin dezvoltarea centrului de cercetare al instituției.
2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
Campania de abonamente şi prezentarea ofertei de spectacole a Stagiunii
curente.
- în cadrul evenimentului 100% Reloaded, amplasarea unui cort de informaţii despre
spectacolele şi abonamentele noii stagiuni.
- publicitarea ofertei de abonamente pentru elevi a ambelor companii în şcolii, în
cadrul orelor de diriginţie (Liceul Vocaţional „Mihai Eminescu”, Liceul Vocațional de
Artă, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Colegiul Naţional „Unirea”, Liceul Tehnologic
„Electromureş”).
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- spoturi radio difuzate zilnic pe postul de Radio Târgu-Mureş în cadrul emisiunilor în
limbile română şi maghiară, spoturi ale Campaniei de abonamente, ale premierelor,
evenimentelor şi aniversărilor organizate la nivelul instituţiei.
- afişaj săptămânal în incinta şcolilor, liceelor, universităţilor, instituţiilor cu profil
cultural, sediile partenerilor teatrului, locuri şi instituţii intens frecventate, precum şi în
cele 14 locaţii administrate de Primăria Municipiului Târgu Mureş.
- conferinţele de presă, ca o metodă clasică de publicitare a programelor şi
proiectelor proprii, însă nu realizate neapărat în forma clasică și bine-cunoscută.
- amplasarea a două prizme în locurile aglomerate în oraş, cu afişele ambelor
companii.
- printr-un parteneriat cu revista Zile şi Nopţi, programul nostru săptămânal ajunge la
câteva mii de posibili spectatori.

Campanii de abonamente organizate în timpul anului
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3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse:
În mandatul trecut, am reușit să readucem Teatrul Național din Târgu-Mureș în
atenția mainstream-ului culturii naționale, să prospectăm parteneriate internaționale
și să dezvoltăm proiecte europene. Ne propunem să dezvoltăm această direcție, prin
lărgirea partneriatelor deja existente (locale, dar și internaționale), dezvoltarea unui
festival internațional de teatru propriu (bazele fiind puse de ConnectAct) și
continuarea colaborărilor în direcțiile menționate mai sus.
Una din principalele realizări ale mandatului trecut a fost realizarea unei
echipe dinamice, prin cooptarea de oameni tineri în poziții importante, ceea ce a dus
la

creșterea

competenței

secretariatului

artistic

și

de

PR.

Am

urmărit

profesionalizarea actorilor, prin realizarea de proiecte cât mai diverse, participări la
festivaluri și organizarea de worshopuri, dar și prin înscrierea lor la cursuri și ateliere
în afara teatrului, urmărirea nivelului artistic al proiectelor la care actorii colaborează
în afara teatrului.
Prin creșterea calității spectacolelor, am obținut creșterea exigențelor
publicului și crearea unei imagini pozitive a teatrului, în comunitatea locală, dar și în
cea teatral-culturală. Am atras și continuăm să atragem atenția prin proiecte
profesioniste,

dar

și

prin

deschidere,

flexibilitate

și

lărgirea

adresabilității

spectacolelor noastre.
Teatrul este un centru cultural local și regional, organizează, pe lângă
spectacole extrem de diverse, târguri, expoziții, manifestări ale comunității. Vom
continua să atragem surse extrabugetare, să identificăm posibili finanțatori, să
colaborăm cu celelalte teatre, naționale sau de altă anvergură, să studiem gustul
publicului, creând o ofertă educată, complexă, interculturală.
C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
În vederea optimizării activității, în decursul anului 2017, au fost elaborate,
respectiv actualizate, numeroase decizii privind activitatea Teatrul Naţional TârguMureş.
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Începând cu luna februarie 2017, Teatrul Național Târgu-Mureș a început
demersurile în vederea reorganizării unor posturi din cadrul instituției finalizată prin
Ordinul

nr.2412/16.06.2017

privind

modificarea

și

completarea

O.M.C.

nr.2517/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Teatrului Național Târgu-Mureș. În urma reorganizării au rămas un număr de 184 de
posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 165 funcţii de execuţie şi o structură
organizatorică formată din 2 direcţii generale, 5 direcţii, 5 servicii, 6 formaţii muncitori,
13 compartimente.

Nr.

Denumirea funcţiei la

Natura

Motivarea

crt.

data ultimului stat

modificării

modificării

aprobat pentru anul

survenite faţă

2016

de ultimul stat

Temeiul legal

aprobat
Conform Ordin
1

Contabil şef

Transformare
post în Director

Reorganizare

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017
Conform Ordin

Transformare
2

Şef birou

post în Șef

Reorganizare

serviciu

Şef serviciu

Conform Ordin

post în Director Reorganizare
R.U.J.

Manipulant decor-2

post în

posturi

Recuziter- 2

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017

Transformare
4

Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017

Transformare
3

nr.2412/16.06.2017,

Conform Ordin
Reorganizare

posturi

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017
Conform Ordin

5

Maestru lumini-sunet

Transformare
post în MASISC

Reorganizare

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017
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6

7

Manipulant decor - 17
posturi

Conform Ordin

Transformare 17
posturi în

Reorganizare

MASISC

Referent de specialitate
2 posturi

Conform Ordin

Transformare
post în Actor- 2

Reorganizare

posturi

Referent de specialitate

Stat de funcții valabil
cu 26.06.2017

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 01.02.2017
Conform Ordin

Transformare
8

nr.2412/16.06.2017,

post în Referent Reorganizare
artistic

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 01.02.2017
Conform Ordin

9

Transformare

Consilier Juridic

post în Actor

Reorganizare

nr.2412/16.06.2017,
Stat de funcții valabil
cu 01.02.2017

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
În

cursul

anului

2017

a

fost

modificat

și

aprobat

prin

Ordinul

nr.2412/16.06.2017 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, iar în 20.11.2017 a
fost înregistrat și aprobat noul Regulament Intern, actualizat conform legislației în
vigoare.
3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş, în cursul anului
2017, s-a întrunit în 7 şedinţe ordinare, care au avut ca ordine de zi problemele
curente ale instituţiei pentru care au fost întocmite procese verbale.
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4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
Unul dintre cele mai notabile evenimente, care a ajutat la dinamica și evoluția
instituției este faptul că începând cu data de 11 noiembrie 2017, noul director artistic
al Companiei Liviu Rebreanu este actorul Nicu Mihoc. Mandatul Alinei Nelega a
însemnat un pas important în revenirea Companiei Liviu Rebreanu în rândul teatrelor
de elită din România, prin programul artistic concretizat în importante producții
teatrale, participări în festivaluri de referință, deschidere la nivel internațional. În
același timp, Nicu Mihoc este unul dintre cei mai vechi actori ai Teatrului Național
Târgu-Mureș, cunoscând potențialul acestui teatru, în special al Companiei Liviu
Rebreanu.

Alina Nelega – deschiderea stagiunii 2017/2018.

Nicu Mihoc și Gáspárik Attila – conferință de presă.

În decursul anului 2017, un număr de patru persoane au participat la cursuri
de pregătire profesională din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş, pe diverse teme.
Cu privire la fluctuația de personal în cursul anului 2017:
 a încetat raportul de muncă a 7 persoane, conform art.56, alin.1, lit.c, din
Codul Muncii, având în vedere îndeplinirile cumulative a condițiilor de vârstă
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, dintre care trei
persoane au rămas în cadrul instituției cumul cu pensia;
 două persoane au plecat prin demisie conform art.81, alin.1 din Codul Muncii;
 7 actori au fost trecuți în gradație superioară, îndeplinind condițiile de vechime;
 un referent artistic a fost trecut în gradație superioară, îndeplinid condițiile de
vechime;
 au fost angajați trei actori și un referent de specialitate gradul II, în temeiul
O.21/2007, art.13, alin.3 .
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5.măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri
/refuncţionalizări ale spaţiilor:
În acest sector, într-adevăr au fost luate doar măsuri de gestionare, respectiv
de conservare a patrimoniului. Au fost efectuate îmbunătăţiri ale spaţiilor sau de
reabilitare a acestora doar cu resurse limitate. În acest sector, instituţia are un istoric
nu prea convingător, un istoric pe care conducerea actuală l-a moştenit şi pe care
încearcă să îl dezvolte într-o direcţie bună.
La începutul anilor 2006, instituţia a beneficiat de fonduri pentru reparaţii
capitale, fonduri care până la urmă nu au avut o finalitate prea fericită, ca urmare,
reparaţia capitală nu a avut finalitate. Aceasta a avut la bază un proiect şi un deviz
general greşite, deoarece locul principal de desfăşurare a activităţii unui teatru
lipseau cu desăvârşire, respectiv Sala Mare și Scena, cu elementele de scenotehnică, nefiind cuprinse în planul de reabilitare. Din motivele menționate, cărora li se
adaugă un aflux de 60 de mii de spectatori anual, Sala mare a instituţiei suferă tot
mai mult o degradare continuă.
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Anual au fost depuse solicitări pentru aprobarea fondului de investiţii privind
reparaţiile capitale, fără de care această instituţie va avea de suferit, atât din punct
de vedere funcţional – economic cât şi cultural, până la această oră neavând un
răspuns. Din motivele de mai sus, investiţiile nu pot fi demarate cu o eficienţă mărită,
iar soluţiile sunt limitate, totuşi, cu forţe proprii şi cu o gândire constructivă au fost
făcute demersuri pentru a limita degradarea şi colapsul unei instituţii culturale, care
prin munca depusă a obţinut un loc meritoriu pe scena culturală a României şi nu
numai.
Funcţionalitatea

este premiza

principală a

unei instituţii, baza

fiind

comunicarea, sau cultura comunicării interne şi externe. Pentru a avea o eficienţă
sporită a fost reamenajat biroul secretariatului, aceasta fiind în trecut antecamera de
aşteptare spre biroul directorului, astfel Biroul PR devenind un punct central în ceea
ce înseamnă comunicarea, făcând legătura între directori artistici-direcţiunecompartiment economic-resurse umane.
Într-o instituţie de mărimea Teatrului Naţional Târgu-Mureş, una dintre priorităţi
este evaluarea riscului în ceea ce priveşte păstrarea obiectelor de valoare a
angajaţilor, în consecinţă, instituţia prin forţe proprii şi cu ajutorul unui sponsor de
material lemnos, a reuşit să execute un set de mobilier în scopul menționat mai sus.
„Siguranţa spectatorului” este o sintagmă des folosită de instituţia noastră,
deşi fondurile sunt întotdeauna limitate, prin forţe proprii s-a reuşit confecţionarea
unor balustrade la intrarea de la Sala Mică a instituţiei.
Revenind la siguranţă, de această dată a actorului şi a celor care deservesc
scena, pentru manevrarea ştăngilor a fost montat un şir de led cu variator de
tensiune, astfel luminozitatea acestora nu intervine în imaginea spectacolului, care
s-a dovedit a fi de foarte mare ajutor și pentru cei care manevreză ştăngile.
Depozitarea elementelor a fost şi este o problemă pentru toate instituţiile de
cultură; depozitul instituţiei noastre de pe str. Câmpului nr.32 din Târgu-Mureş este
depăşit fizic, astfel în colaborare cu Azomureş, un partener care dovedeşte o
deschidere continuă în ceea ce însemnă ajutorul acordat culturii mureşene, s-a găsit
o locaţie.
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Pentru transportul elementelor de decor între magazie şi clădirea teatrului, sau făcut demersuri pentru obţinerea unui autovehicul de 3,5 tone, prin grija
Ministerului Finanţelor Publice, instituţia obţinând în mod gratuit un astfel de vehicul.

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau a altor organisme de control în perioada raportată:
În intervalul ianuarie 2017-decembrie 2017 au avut loc următoarele controale:
 A.J.F.P.Mureș S.I.F., - cercetare la fața locului efectuată în temeiul Legii
nr.207/2015;
 D.G.R.F.P. Brașov, A.S.F.P. Mureș – Inspecție fiscală parțială efectuată în
temeiul Legii nr.207/2015;
 I.S.U. Horea Jud Mureș, - tema Respectarea normelor de prevenire și stingere
a incendiilor,control efectuat în temeiul Legii nr.307/2006,O.M.A.I. 163/2007,
H.G.R. 1492/2004;
D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate;
BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017
COD

30

DENUMIRE INDICATOR

Buget

Buget

aprobat

realizat

2017

2017

%

TOTAL VENITURI (I+ II)

16.537.000 16.448.527 99,46%

I. VENITURI PROPRII

1.391.000

1.336.577

96,09%

VENITURI DIN

100.000

83.158

83,16%

100.000

83.158

83,16%

856.853

98,49%

PROPRIETATE
23G 30.05.30

Alte venituri din concesiuni și
închirieri de către alte instituții
publice

33

VENITURI DIN PRESTĂRI DE 870.000
SERVICII ȘI ALTE
ACTIVITĂȚI

61
23G 33.08.00

Venituri din prestări de servicii 70.000

76.600

109,43%

23G 33.19.00

Venituri din serbări şi

800.000

780.253

97,53%

spectacole şcolare, manifestări
culturale, artistice şi sportive
36

DIVERSE VENITURI

415.000

391.106

94,24%

23G 36.50.00

Alte venituri

415.000

391.106

94,24%

37

Transferuri voluntare, altele 6.000

5.460

91,00%

5.460

91,00%

decât subvențiile
23G 37.10.01

Donații și sponsorizări

6.000

43

II. SUBVENȚII DE LA ALTE

15.146.000 15.111.950 99,78%

ADMINISTRAȚII
23G 43.09.00

Subvenții pentru instituții

15.146.000 15.111.950 99,78%

publice
67

TOTAL CHELTUIELI (I+ II)

16.537.000 16.448.527 99,46%

10

I. CHELTUIELI DE

12.056.000 12.017.446 99,68%

PERSONAL
10.01

Cheltuieli salariale în bani

9.946.300

9.931.905

99,86%

23G670304

10.01.01 Salarii de bază

9.728.000

9.715.526

99,87%

23G670304

10.01.13 Indemnizaţii de delegare

90.000

88.402

98,22%

128.300

127.977

99,75%

2.109.700

2.085.541

98,85%

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale 1.483.400

1.478.166

99,65%

45.524

98,54%

486.393

99,77%

36.600

36.421

99,51%

56.000

39.037

69,71%

23G670304 10.01.30 Alte drepturi salariale în bani
10.03
23G670304

Contribuții

de stat
23G670304

10.03.02 Contribuții de asigurări de

46.200

șomaj
23G670304

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale 487.500

de sănătate
23G670304

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli
profesionale
23G670304

10.03.06 Contribuții pentru concedii și

indemnizații

62
20

II. BUNURI ȘI SERVICII

4.481.000

4.431.081

98,89%

20.01

Bunuri și servicii

1.235.000

1.209.272

97,92%

23G670304

20.01.01 Furnituri birou

7.000

6.621

94,59%

23G670304

20.01.02 Materiale pentru curățenie

2.000

1.612

80,60%

405.000

404.915

99,98%

23G670304 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță

motrică
23G670304

20.01.04 Apă, canal și salubritate

35.000

33.571

95,92%

23G670304

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

25.000

25.000

100,00%

23G670304

20.01.06 Piese de schimb

3.000

2.098

69,93%

23G670304

20.01.07 Transport

75.000

74.682

99,58%

23G670304

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio,

81.000

79.237

97,82%

216.576

97,56%

380.000

364.960

96,04%

Reparații curente

40.000

37.982

94,96%

Bunuri de natura obiectelor

38.000

37.154

97,77%

tv, internet
23G670304

20.01.09 Materiale și prestări de servicii 222.000

cu caracter funcțional
23G670304

20.01.30 Alte bunuri și servicii pt.

întreținere și funcționare
23G670304

20.02

20.05

de inventar
23G670304

20.05.01 Uniforme şi echipament

3.000

2.154

71,80%

23G670304

20.05.30 Alte obiecte de inventar

35.000

35.000

100,00%

24.000

22.086

92,03%

13.000

11.503

88,48%

11.000

10.583

96,21%

3.000

2.769

92,30%

Deplasări, detașări,

20.06

transferări
23G670304

20.06.01 Deplasări interne, detasări,

transferări
23G670304

20.06.02 Deplasări în străinatate

23G670304

20.11

Cărți, publicații și materiale
documentare

23G670304

20.12

Consultanță și expertiză

30.000

30.000

100,00%

23G670304

20.13

Pregătire profesională

17.000

16.807

98,86%

Alte cheltuieli

3.094.000

3.075.011

99,39%

80.000

79.272

99,09%

20.30
23G670304

20.30.01 Reclamă şi publicitate
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23G670304

20.30.04 Chirii

23G670304 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și

38.000

36.310

95,55%

2.976.000

2.959.429

99,44%

servicii

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

Nr.
crt.
1.

Indicatori de performanţă
Cheltuieli pe beneficiar - (subvenţie + venituri - cheltuieli de
capital) /nr. de beneficiari

Anul 2017

298,68 lei

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.

Număr de activităţi educaţionale

12

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

450

5.

Număr de beneficiari neplătitori

2.845

6.

Număr de beneficiari plătitori

52.225

Număr de expoziţii / Număr de reprezentaţii / Frecvenţa medie

8 / 316 /

7.

zilnică

8.

Număr de proiecte / acţiuni culturale

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

10.

Venituri proprii din alte activităţi

49.624 lei

0,88
40
1.198.335
lei
88.618 lei

64

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul de management:
Așa cum ne-am propus în fața Ministerului, am îndeplinit viziunea, misiunea,
obiectivele generale, însă sunt câteva propuneri pe care nu am reușit să le
îndeplinim din motive de neînțelegeri de colaborare sau din lipsă de fonduri – nu neau fost acordate locuri noi pentru afișaj din partea autorităților locale, nu au fost
aprobat fondurile pentru renovare, etc.

1. viziune:
Viziunea unui Teatru Național se raportează la contextul în care arta astăzi, și
mai ales Teatrul, ca artă sincretică, este o parte integrantă a vieții noastre.
Încurajarea unui climat de dialog, deschidere și dinamism, într-un mediu favorabil și
aflat sub auspiciile interculturalității, presupunerea și atragerea cât mai mare a
resurselor creative din zonă, făcându-se referință la o definiție relativ nouă a artistului
și creativității. Dreptul la cultură, specificat în legislația românească și europeană,
responsabilizează managerul unei instituții publice, făcându-l deosebit de atent la
realitatea imediată.
Astfel, relația convențională dintre creator și consumator se redefinește, uneori
mergând până la abolirea granițelor tradiționale. Participarea în teatru - și nevoia tot
mai accentuată de arte vii, participative, redefinește rolul industriilor culturale,
devenind tot mai importantă crearea unui nou cadru de comunicare cu beneficiarul.
Educația și intervenția culturală ca linii de forță ale viziunii manageriale capătă astfel
o importanță sporită. O atenție deosebită am acordat în această direcție de gândire și
faptului că tiparele de consum ale tinerilor se schimbă și se reformulează în
permanență, se reorientează tot mai mult spre un consum participativ, activ. Astfel, la
modul ideal, se poate spune că visăm la un spectator care să-și dezvolte
creativitatea, ajungând să emuleze artistic generatorul de conținuturi artistice.
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2. misiune:
Rezumată în sloganul “Un teatru în 3D”, ne-am propus și am reușit să urmăm
și în continuare această direcție, mărind numărul de spectacole în co-producție și
anvergura lor.
De asemenea, la nivelul celor 3D propuse inițial (dialog, deschidere,
dinamism), am adăugat pe cea de-a patra: eDucația. În acest scop, pe lângă
eforturile zilnice depuse în programele bazate pe extinderea comunicării cu publicul,
am început cercetarea și prospectarea în vederea încheierii unui parteneriat în cadrul
programului Europa Creativă, axat pe lărgirea granițelor educației în teatru, care
urmărește testarea modurilor inovative de abordare pentru creșterea publicului.
Definirea și realizarea unui program dedicat tinerilor artiști, cu accent pe
multiculturalitate și interculturalitate, se întrepătrunde, în viziunea noastră, cu
identificarea unor noi metode de dialog și conexiuni cu publicul de teatru mai vechi,
alături de construirea unui public nou. Urmărim, de asemenea, testarea modurilor
inovative de abordare pentru creșterea publicului, pornind de la schimbul de practici
în cadrul rețelei și de la definirea unui program de pregătire care oferă competențele
caracteristice unui ”dezvoltator de public”, în special pentru lumea teatrului și a
spectacolului live.
Prin întreaga noastră activitate, am urmărit să conferim un “brand” acestui
teatru național, unic prin profilul său intercultural. Ceea ce pentru managerii anteriori
a reprezentat un obstacol, respectiv comunicarea interculturală, pentru noi a devenit
un avantaj de care ne-am folosit în elaborarea strategiei artistice a teatrului.
Deschiderea către interculturalitate reprezintă o linie strategică importantă a
managementului implementat.
3. obiective (generale şi specifice):

Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control
managerial din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş, au fost și rămân următoarele;
 Asigurarea unei oferte culturale diversificate în ceea ce privește tipurile de
spectacol, adecvând canalele de diseminare a acestora tipurilor de public
identificate pe parcursul activității anterioare;
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 Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural, prin atragerea tinerilor
creatori, colaborarea cu teatrele independente și valorificarea resurselor existente,
cu accent sporit pe diversitate culturală și interculturalitate;
 Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei
structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor
alocate;
 Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
 Îmbunătăţirea comunicării între compartimentele instituţiei, în scopul asigurării
circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi
valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern;
 Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru
fiecare activitate, în scopul utilizării acestora la realizarea analizelor pe bază de
criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management:

Principiu:
Creșterea calității spectacolelor, creșterea numărului de spectatori și creșterea
prezenței teatrului la diferite festivaluri, ne îndeamnă să continuăm strategia de până
acum Dialog, Deschidere, Dinamism, cu accent sporit pe componenta de eDucație.
Analiza:
Deși în oraș funcționează mai multe instituții de spectacole, totuși prin mărime,
prin potențialul cultural, prin tradiție, Teatrul Național nu este în concurență cu
celelalte instituții, respectiv prezența agenților culturali care se adresează aceluiași
public este benefică ofertei artistice și dezvoltă o competiție neconcurențială. Un
teatru cu un rang național trebuie să caute permanent drumuri noi. Texte noi,
traduceri moderne, forme contemporane, soluții inedite pot garanta și susține ”nivelul
național”.
Propuneri:
Pentru a face față acestei provocări, am realizat introducerea educării adulților
(”Teatru 4D”), pornind de la ideea de bază a Uniunii Europene despre educație –
Long Life Learning. Am inițiat cursuri de teatru pentru adulți, unde participanții
abonați au beneficiat de cursuri despre: limbaj teatral, spații teatrale, limbaj corporal.
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5. strategie şi plan de marketing:
Acțiuni întreprinse pentru promovare:
Principiu:
Nicio activitate de marketing nu înlocuiește munca permanentă.
Analiză:
Prioritate au: producția spectacolelor-eveniment în teatru, respectarea
promisiunilor și, în paralel, promovarea prin forme clasice – afiș, știre, radio, tv.
Forme noi: platforme online. Fiecare formă de exprimare necesită un alt mijloc de
adresare. Din sondaje reiese că impactul cel mai mare îl are publicitatea radio și
imediat după aceasta pagina de socializare Facebook. Astfel, am pus un accent mai
mare pe această sursă, prin producerea de noi forme vizuale (de exemplu: GIF-uri).
Teatrul Național Târgu-Mureș are peste 20 de mii de urmăritori pe Facebook, cifră
care crește permanent. Pe lângă pregătirea activităților curente, punem accent și mai
mare pe promovarea artiștilor.
Din sondajele efectuate, reiese că figura care atrage publicul cel mai mult
este, pe bună dreptate, actorul. Trebuie să întărim personalitatea vizuală a teatrului:
Brandul – care trebuie să aibă caractere personale foarte puternice. Însă fiecare
spectacol trebuie să aibă o identitate vizuală personală. Imaginea unitară a teatrului
contribuie în mod esențial la recunoașterea produsului nostru din mulțimea celorlalte
care îl înconjoară. Vrem ca Brandul nostru să însemne încredere.
Propuneri:
Site-ul nostru este baza de date a instituției; o bază de date de încredere,
plină de informații și cifre cu privire la activitatea noastră curentă, cât și cu privire la
cele mai importante evenimente din trecut. Platforma acestuia necesită însă
modernizare din punct de vedere IT.
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6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management:
• Programe din programul minimal pentru anul 2017:
Programul Dialog peste timp, care are drept scop remodelarea tradițiilor și
diseminarea tehnicilor, metodelor și limbajelor teatrale canonice; producerea teatrului
„de artă”; colaborarea cu Universitatea de Artă și educarea studenților prin
dezvoltarea practică a măiestriei.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
-

Bulgakov 17 (după Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov), regia László
Bocsárdi

-

Macbeth de W. Shakespeare, regia Keresztes Attila

-

Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt, regia Mohácsi János

Programul Dramaturgia realului, care are drept scop producerea de
spectacole de teatru contemporan, în legătură directă cu realitatea; introducerea
modelului de lucru cu dramaturgul; promovarea unor estetici noi, contemporane,
provocatoare; introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și românească nouă.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
-

Supernove de Alexandra Pâzgu, regia Radu Alexandru Nica

-

Uite cine s-a întors de Timur Vermes, regia Theodor Cristian Popescu

Programul Restituiri, care are drept scop redescoperirea textelor din trecutul
îndepărtat și trecutul apropiat, punându-le în scenă într-un limbaj teatral
contemporan.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
-

A kripli de Martin Mcdonagh, regia Rareș Budileanu

-

Floriile unui geambaș de Sűtő András, regia Sebestyén Aba
Programul Prima șansă (Teatru de risc), care are drept scop co-producerea

de spectacole în spații neconvenționale și alternative; colaborarea cu Universitatea
de Artă; atragerea unor noi categorii de public; formarea artiștilor tineri; testarea unor
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texte noi, unor estetici noi, unor noi forme de teatru: teatru aplicat, teatru-forum,
teatru educațional.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
-

Tatăl meu, preotul de Gabriel Sandu, regia Leta Popescu

Programul Clubul de dramaturgie are ca scop crearea unui public pentru
spectacolelectură; dialogul direct cu beneficiarii; testarea viabilității textelor noi,
internaționale și românești; colaborarea cu Universitatea de Artă; preluarea, de către
programul Dramaturgia realului a unor texte care și-au dovedit funcționalitatea.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
Prezentări

scenice,

spectacole-lectură,

conferințe

și

ateliere

de

dramaturgie/actorie românești și internaționale (etapă intermediară FABULAMUNDI).
-

Tsunami de Guillermo Heras și discuții cu publicul în prezența autorului; regia:
Rareș Budileanu.

-

Ivan de Javier de Dios López și discuții cu publicul în prezența autorului; regia:
Oana Leahu.

-

Pământ de cretă de Vanessa Monfort și discuții cu publicul în prezența
autoarei; regia: Andi Gherghe.

Programul Spectacole pentru tineret are drept scop atragerea la teatru a
categoriei de vârstă cuprinsă între 10-15 ani; prezentarea de spectacole pentru
tineret, cu tehnici vizuale mai puțin obișnuite; colaborarea cu Teatrul Ariel.
Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
-

Love is… de Andreea Radu, regia Roxana Marian

-

Cartea junglei după Rudyard Kipling, regia Oana Leahu
Programul Teatru în plus va uni acele evenimente teatrale sau muzical

invitate care reprezintă o valoare teatrală care merită de prezentat într-un Teatru
Național. Evenimentele sunt unice care implică personalul teatrului, dar nu sunt
spectacole jucate în serie.
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Spectacole propuse și realizate în cadrul programului:
Spectacole invitate și partneriate :
1. 29.01.2017 – A.G.Weinberger: Gringotronic – Concert Jazz –Sala Mare.
2. 30.01.2017 – M Stúdió, Sepsiszentgyörgy/Sf. Gheorghe – Cel Bun, cel Rău şi
Mama m***sii, regizor: Fehér Ferenc – 2 előadás – Sala Mică.
3. 18.02. 2017 – Opera Maghiară din Cluj – Giuseppe Verdi: Traviata, regizor:
Gombár Annamária – Sala Mare.
4. 23.02.2017 – Kézdivásárhelyi Városi Színház – Kiss Csaba: Skandináv Lottó,
regizor: Kolcsár József – Sala Parking.
5. 20.03.2017 – Teatrul Naţional din Budapesta – Tamási Áron: Vitéz lélek,
regizor: Vidnyánszky Attila – Sala Mare.
6. 21.03.2017 –Teatrul Tamási Áron Sf. Gheorgeh – Rajtammaradt télikabát –
Serată Cseh Tamás– Sala Mică.
7. 22.04.2017 – Teatrul 42. – După drama lui John Osborne: Összkomfort,
regizor: Fogarasi Gergely, Sala Mică.
8. 27.04.2017 – Performing Art Studio Scotland – Want, Sala Mică.
9. 31.05.2017 – Veronaki Budapesta – Concert Gőgős Gúnár Gedeon, Sala
Mare.
10. 01-03.06.2017 – Teatrul Tamási Áron din Sf. Gheorghe: William Shakespeare:
A douăsprezecea noapte, regizor: Bocsárdi László, Sala Mare
11. 04.06.2017 – Teatrul Tamási Áron din Sf. Gheorghe – J.P.B. Moliére:
Burgehzul Gentilom, regizor: Bocsárdi László, Sala Mare.
12. 06.06.2017 – Coin Theater Company, Londra – William Shakespeare: As you
like it, regizor: Burák Ádám, Sala Mică.
13. 15.06.2017 – Reactor de Creaţie şi Experiment Cluj Napoca – M.I.S.A. Părut,
Sala Mică.
14. 18.06.2017 - Fifura Stúdió Színház, Gheorgheni – Racine: Phaedra, regizor:
Albu István, Sala Mare.
15. 21.06.2017 – Teatrul Naţional din Miskolc, Ungaria – Lélekcsönd, Sala Mică.
16. 23.06.2017 - 4everFILMS Productions - Noapte Pariziană, Sala Mică.
17. 25.06.2017 – Festivalul de Operă Virginia Zani - Giuseppe Verdi: Traviata,
Sala Mare.
18. 25.09.2017 – Turpa Osono din Sf. Gheoge - Cercul prietenilor neştiuţi sau
picnic pe un covor japonez.
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19. 05.10.2017 - Reactor de Creaţie şi Experiment Cluj Napoca – Miracolul de la
Cluj, Sala Mică.
20. 04.11.2017 – Concert Ana Maria Galea: The man I (still) love… after 10 years,
Sala Mare.
21. 04.11.2017 - Compania de Teatru Giuvlipen - Gypsy Experience – Gadjo
Dildo, Sala Mică.
22. 07.11.2017 - Reactor de creaţie şi experiment Cluj Napoca: Detaşat, Sala
Mică, Sala Mică.
23. 08.11.2017 - Compania de Teatru Giuvlipen: Cine a omorât-o de Szomna
Grancsa?, Sala Mică.
24. 16.11.2017 – Formaţia WH Budapesta - Shakespear’s Sonnets and Songs,
Sala Mare.
25. 17.11.2017 - Teatrul Maghiar de Stat Cluj Napoca – William Shakespeare:
Julius Caesar, regizor: Silviu Purcărete.
26. 18.11.2017 – Formaţia Kaláka – Budapesta – Slănină din câine – Concert
pentru copii, Sala Mare.
27. 18.11.2017– Formaţia Kaláka – Budapesta Serată Arany János.
28. 25.11.2017 – BITEF TEATAR (Belgrad) – Freedom: the most expensive
capitalist word (Libertate: cel mai scump cuvânt capitalist) - un spectacol de
Maja Pelević și Olga Dimitrijević, Sala Mare (regim studio)
29. 27.11.2017- Control N, Bucureşti – Dorian, Sala Mică.
30. 28.11.2017– Concert Layanda, Budapesta – Sala Parking.
31. 11.12.2017– M Stúdió Sf. Gheorge – Jóemberek – regizor: Bezsán Noémi.
Prin programul minimal abordat, am acoperit un spectru larg al opțiunilor
spectatorilor, de la spectacole de mare respirație, pentru un public divers (Bulgakov
17, Macbeth, Vizita bătrânei doamne; în cadrul programelor Dialog peste timp, Teatru
pe portativ sau Restituiri), la programe dedicate formării unui public tânăr, cu un alt
orizont de așteptare (Supernove, Ia uite cine s-a întors, Tatăl meu, preotul; în cadrul
programelor Dramaturgia realului, Prima șansă/Teatru de risc sau Clubul de
dramaturgie). În cadrul acestei linii de dezvoltare, am încurajat și susținut tinerii
creatori, am colaborat cu sectorul independent, realizând chiar și co-producții
(GEN.EU, co-producție cu Teatru 3G) sau aducând pe scenă spectacole având ca
punct de plecare examene de licență sau masterat-regie.
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Un program internațional de lungă durată și importanță este Proiectul
Fabulamundi. Playwriting Europe, vizând dezvoltarea dramaturgiei românești, a
teatrului nou, tânăr, în context european. Prin ateliere, producții și turnee, schimb de
artiști, mobilități și rezidențe, acest proiect finanțat din fonduri europene și-a dovedit
viabilitatea.
Ajuns la cea de-a VI-a ediție, Festivalul ConectAct este un eveniment
important prin intermediul căruia ne-am dorit deschiderea culturală a orașului și
implicarea teatrului în viața comunității, redimensionarea şi dezvoltarea imaginii
municipiului Târgu-Mureş ca oraş multicultural precum și diversificarea ofertei
culturale târgumureşene prin crearea unui eveniment teatral inedit.
Programul ediției din anul 2017 al acestui festival a cuprins prezentări scenice,
discuții cu publicul și autorii, lansări de arte, ateliere de scriere dramatică, conferințe
și multe altele.

Am realizat în continuare dezvoltarea programelor pentru tineret, prin crearea
unui flux continuu de ateliere (de actorie, improvizație, scenografie, scriere
dramatică) și producerea de spectacole cu tineri și pentru tineri, conduse de actori și
colaboratori ai teatrului. Teatrul a participat la festivaluri de tineret cu aceste
spectacole, care au adus un public nou, destul de numeros și au întărit legătura
noastră cu sectorul educațional și comunitatea. În mod firesc și armonios, ne-am
orientat spre programe de educație prin teatru a tinerilor, am organizat discuții și
dezbateri despre spectacolele noastre și i-am încurajat să se exprime liber, creativ.
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Au fost organizate expoziții, s-au tipărit cărți și albume, s-au folosit toate
canalele de comunicare pentru a ajunge la fiecare membru al comunității noastre.
În aceeași linie de gândire, programele de voluntariat au contribuit la
integrarea în comunitate a demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu
spectatorii și cu creatorii de spectacole.
• Programe din afara programului minimal:
1. 15.01.2017 – Maraton de lectură și dezbatere în parteneriat cu Fundaţia
Studium-Prospero – Ziua Culturii Române
2. 22.01.2017 – Maratonul de lectură și dezbatere în parteneriat cu Fundaţia
Studium-Prospero – Ziua Culturii Maghiare
3. 30.01.2017 – Acţiunea „Cuierul gratuit” – hainele obţinute au fost donate
Azilului de noapte din Târgu-Mureş
4. 10.03.2017 – Parteneriat cu Asociaţia Lindenfeld, prin programul educaţional:
„Ajungem MARI”

- primirea accesului şi ghidarea copiilor beneficiari în

programul educaţional „Ajungem MARI” şi activităţi educative
5. 13.03.2017 –

Campania „Artiştii pentru artişti” – Steaua fără nume –

Compania Liviu Rebreanu
6. 17.03.2017 – Fundaţia Alpha Transilvană – donează, prin programul „Donaţii
Materiale, Ajutor Instituţional” îmbrăcăminte în valoare de 505 Ron – Teatrului
Naţional Tg.Mureş
7. 20.03.2017 – Semifinală concurs „Sărbătoarea Poeziei” – regiunea Ardeal
8. 27.03.2017 – Ziua Mondială a Teatrului – Vernisaj: „Un punte peste timp”,
Prezentare de Carte: Valentin Marica, spectacolul „Theatrum Mundi” susținut
de poetul András Ferenc Kovács, „Actori sub Panou” - meci de baschet
împreună cu jucătorii echipei B.C. Mureș, evenimentul „Noaptea în Teatru”.
9. 30.03.2017 – Campania „Artiştii pentru artişti” – Pasărea retro de loveşte de
bloc şi cade pe asfaltul fierbinte – Compania Tompa Miklós
10. 01.04.2017 – Festivalul Judeţean de Teatru Şcolar în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
11. 24.04.2017 – Partenerul oficial al Radio Târgu-Mureş în acţiunea: „Împreună
curăţăm” , lansată de Ziua Pământului
12. 20.05.2017 – Campionatul de improvizație la Galeria de artă a Palatului
Culturii – în cadrul Nopții Muzeului 2017
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13. 27.05.2017.–

Iniţierea

programului

„Activităţi

pentru

copii

în

timpul

spectacolelor”
14. 06-7.05.2017. – Parteneriat cu Asociaţia Mureş Runners – Half Marathon
15. 15-21.05.2017 – Săptămâna Voluntariatului
16. 26.05.2017. – 15.07.2017. – Concursul de dramaturgie eurOpinions, în
parteneriat cu Teatru 3G
17. 01.06.2017 – În parteneriat cu Asociaţia Divers, IBM şi Radio Târgu-Mureş
am organizat ateliere de artizanat pentru copii
18. 27.06.2017. – Lansare de carte: „Marosvásárhelyi Állami Színház 1961-1978”
de Éva Ferencz, Franciska Keresztes
19. 29.06.2017 – „Teatru pentru Mela” - Campionatul de improvizaţie - spectacol
caritabil pentru actrița Mihaela Mihai.
20. 07.07.2017 - Decernarea Premiilor Guga-Bioeel pentru Cea mai îndrăgită
actriță / Cel mai îndrăgit actor – Mela Mihai și Luchian Pantea.
21. 18-20.08.2017 – Campanie abonamente în cadrul evenimentului „Szféra”
22. 24.08.2017 – Participarea în cadrul evenimentului „Vâltoarea Mureşeană” cu
spectacolul „Liselotte şi luna mai”
23. 26.08.2017 – „Teatru pentru Mela” – Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade
pe asfaltul fierbinte – spectacol caritabil pentru actrița Mihaela Mihai
24. 28.08.2017 – Întâlnire cu publicul în cadrul evenimentului „Vâltoarea
Mureşeană”
25. 09.09.2017. – „100% Reloaded” deschidere de stagiune
26. 21.09.2017 – Ziua Dramei Maghiare sărbătorită prin montarea spectacolului:
Pjotruka de Benő Karácsony
27. 29.09.2017 – Ziua Basmului Popular Maghiar susținut de actorii Companiei
Tompa Miklós
28. 07.10.2017 – decernare „Premiul Aplauze” la Compania Tompa Miklós –
Nagy Dorottya, Csíki Szabolcs
29. 04.11.2017. – Concert aniversar Ana Maria Galea
30. 10-12.11.2017 – Partener în „Zilele Jocurilor BGCON 2017”
31. 16-19. 11.2017 – Teatrul Naţional partenerul oficial al Breslei Cărţii Maghiare,
ediţia 23
32. 11.11.2017– Nicu Mihoc – noul director artistic al companiei Liviu Rebreanu
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33. 12.11.2017– Dezbatere cu privire la spectacolul Macbeth în cadrul Conferinței
școlilor doctorale organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
34. 19.11.2017 - Echipa Teatrului Național Târgu-Mureș a câștigat locul IV la
Cupa Armoniei 2017.
35. 24.11.2017 – 14.12.2017 – Campania: „Să împărtăşim bucuria sărbătorilor”.
36. 25.11.2017 - Inaugurare Expoziție Foto „Dacă nu eram actor...” cu actorii
Companiei Liviu Rebreanu
37. 01.12.2017. – În parteneriat cu Instituţia Prefectului Mureş – Ziua Naţională a
României
38. 02.12.2017

– Program pentru educarea publicului matur în cadrul

spectacolului Frumos
39. 05.12.2017 – Ziua Internaţională a Voluntariatului sărbătorită la Teatrul
Naţional Târgu-Mureş
40. 18.12.2017 – Spectacol de Crăciun pentru copiii nevoiași de la Asociația
Sfânta Elisabeta
41. 19.12.2017 – Repetiție cu public – Pierre Lenoir – dedicat liceenilor din
Tg.Mureș – în parteneriat cu liceele
42. 11.12.2017– Campania „Încălţăminte calde pentru zile friguroase”

Maratonul de lectură „Citește-le târgumureșenilor”
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• Programe educative (dintre cele de mai sus):
1. 10.03.2017 – Parteneriat cu Asociaţia Lindenfeld, prin programul educaţional:
„Ajungem MARI”

- primirea accesului şi ghidarea copiilor beneficiari în

programul educaţional „Ajungem MARI” şi activităţi educative
2. 20.03.2017 – Semifinală concurs „Sărbătoarea Poeziei” – regiunea Ardeal
3. 01.04.2017 – Festivalul Judeţean de Teatru Şcolar în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
4. 27.05.2017

–

Iniţierea

programului

„Activităţi pentru

copii în

timpul

spectacolelor”
5. 15-21 mai 2017 – Săptămâna Națională a Voluntariatului
6. 01.06.2017 – În parteneriat cu Asociaţia Divers, IBM şi Radio Târgu-Mureş am
organizat ateliere de artizanat pentru copii
7. 27.06.2017. – Lansare de carte: „Marosvásárhelyi Állami Színház 1961-1978”
de Éva Ferencz, Franciska Keresztes
8. 12.11.2017– Dezbatere cu privire la spectacolul Macbeth în cadrul Conferinței
școlilor doctorale organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
9. 02.12.2017

–

Program

pentru

educarea

publicului

matur

în

cadrul

spectacolului Frumos
10. 05.12.2017 – Ziua Internaţională a Voluntariatului sărbătorită la Teatrul
Naţional Târgu-Mureş
11. 19.12.2017 – Repetiție cu public – Pierre Lenoir – dedicat liceenilor din TârguMureş – în parteneriat cu liceele.

Campanii sociale („Să împărtășim bucuria sărbătorilor”; „Încălțări calde pentru zile friguroase”)
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• Programe artistice din sfera artelor conexe: expoziții, vernisaje, lansări de
carte, concerte, discuții cu publicul, etc. (dintre cele de mai sus):
1. 27.03. 2017 – Ziua Mondială a Teatrului – Vernisaj: „Punte peste timp”, Prezentare
de Carte: Valentin Marica, spectacolul „Theatrum Mundi” susținut de poetul András
Ferenc Kovács.
2. 02.04.2017 – Lansare de carte: „Răzvan Mazilu. De la dans la musical” autor:
Sanda Vișan.
3. 26.05.2017. – 15.07.2017. – Concursul de dramaturgie eurOpinions, în parteneriat
cu Teatru 3G
4. 27.06.2017. – Lansare de carte: „Marosvásárhelyi Állami Színház 1961-1978” de
Éva Ferencz, Franciska Keresztes.
5. 09.09.2017. – „100% Reloaded” deschidere de stagiune
6. 25.10.2017 – Lansare de carte: „Trollywood” de Lorena Lupu.
7. 04.11.2017. – Concert aniversar Ana Maria Galea
8. 12.11.2017 – Dezbatere cu privire la spectacolul Macbeth în cadrul Conferinței
școlilor doctorale organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
9. 25.11.2017 - Inaugurare Expoziție Foto „Dacă nu eram actor...” cu trupa
Companiei Liviu Rebreanu

7. proiecte din cadrul programelor;
Proiectele realizate în programele prevăzute au contribuit atât la îmbunătățirea
imaginii Teatrului în rândul breslei, respectiv în rândul publicului, cât și la evoluarea
colectivului artistic.
Fiecare producție a Teatrului Național Târgu-Mureș este aleasă cu un scop
precis, contribuind la evoluția și la creșterea valorii estetice și culturale a instituției.

Spectacol: Bulgakov 17

Spectacol: Macbeth
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Spectacolele: Bulgakov 17 (după Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov) în
regia lui Bocsárdi László, Macbeth de W. Shakespeare, regia Keresztes Attila, Vizita
bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt, regia Mohácsi János – sunt acele producții
prin care s-a reușit remodelarea tradiţiilor şi diseminarea tehnicilor, metodelor şi
limbajelor teatrale canonice, producerea teatrului „de artă”.
Spectacolele: Supernove de Alexandra Pâzgu, regia Radu Alexandru Nica și
Uite cine s-a întors de Timur Vermes, regia Theodor Cristian Popescu – sunt texte
contemporane, care pun spectatorul în legătură directă cu realitatea, prin acestea am
reușit introducerea modelului de lucru cu dramaturgul, promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare și nu în ultimul rând introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din dramaturgia internațională și românească nouă.
A Kripli de Martin Mcdonagh, regia Rareș Budileanu și Floriile unui geambaș
de Sűtő András, regia Sebestyén Aba sunt acele producții care au ca scop
redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat și trecutul apropiat, punându-le în
scenă într-un limbaj teatral contemporan.
Prin intermediul spectacolelor: Tatăl meu, preotul de Gabriel Sandu, regia Leta
Popescu, Cartea junglei după Rudyard Kipling, regia Oana Leahu, Love is… de
Andreea Radu, regia Roxana Marian – s-a reușit atragerea la teatru a unor categorii
diferite de vârstă sau de interese diferite față de cei de mai sus, datorită prezentării
unor texte noi, proaspete, tehnici vizuale atrăgătoare și datorită testării unor noi
forme de teatru.
În plus, am reușit să menținem în programul Teatrului spectacolele de valoare
create în stagiunile anterioare, de exemplu: Karamazovii (se joacă de 4 stagiuni),
Tartuffe (se joacă de 4 stagiuni), Tihna (se joacă de 4 stagiuni), Pescărușul (se joacă
de 3 stagiuni), Școala nevestelor (se joacă de 6 stagiuni), Cloaca (se joacă de 7
stagiuni), Dinte pentru dinte (se joacă de 4 stagiuni).
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
Începând cu anul 2014 în cadrul Teatrului Național și-a început activitatea
Centrul de Cercetare Teatrală. Acest Centru este de fapt transformarea Arhivei
Teatrului într-un Centru activ, dinamic, inițiator de evenimente. Marea parte a
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documentelor – de la înființare și până în zilele noastre – au fost digitalizate, extrase
din acestea fiind publicate pe pagina de internet a teatrului. În afara păstrării și
arhivării valorilor teatrale, Centrul de Cercetare și-a propus și organizarea de expoziții
comemorative, aniversări și conferințe pe perioada următoarelor cinci ani, după cum
urmează:
Expoziții permanente:
2017: Expoziţie In Memoriam: actorul Csorba András, Ştefănescu Aurel – 80 de ani
de la naştere (1937.V.10); Feneş Romulus – 80 de ani (1938.VII.8); Săsăreanu
Constantin – 90 de ani (1927.VIII.18); Fiscuteanu Ion – 80 de ani (1937.XI.19);
Vasiliu Vasile – 80 de ani (1937.XI.30)

In memoriam:
ANUL 2017
MARTIE: Kőszegi Margit, actriţă – 115 ani (1902. III. 11.); Galló Alice, actriţă – 95 ani
(1922. III. 24.)
APRILIE: Bányai Mária, actriţă – 95 ani (1922. IV. 17)
MAI: Ştefănescu Aurel – 80 de ani de la naştere (1937.V.10)
IUNIE: Andrási Márton, actor – 105 ani (1912.VI. 4.); Jánosházy György, critic
literarsecretar
literar-scriitor – 95 ani (1922.VI.20.); Izsó Johanna, actriţă - 95 ani (1922.VI. 22.)
IULIE: Técsy Zsuzsa, actriţă – 100 ani (1917.VII. 28.); Tarr László, actor – 90 ani
(1927.
VII. 28.); Feneş Romulus – 80 de ani (1938.VII.8)
AUGUST: Csorba András, actor– 90 ani (1927.VIII. 25.); Ferenczy István, actor – 80
ani (1937.VIII. 31.); Mercus Eugen – 90 de ani (1927.VIII.30)
SEPTEMBRIE: Kölönte Zsolt, pictor scenograf – 80 ani (1937. IX. 7.); Tabódi Mária,
actriţă – 100 ani (1917. IX. 8.)
OCTOMBRIE: Chirvăsuţă Mircea – 100 de ani (1917.X.1)
NOIEMBRIE: Fiscuteanu Ion – 80 de ani (1937.XI.19)
DECEMBRIE: Faluvégi Lajos, actor – 95 ani (1922.XII.14); Vasiliu Vasile – 80 de ani
(1937.XII.30)
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ANIVERSĂRI actori, regizori, pictori, scenografi pensionari
2017 - Makra Lajos, actor – 80 ani (1937.IV.2.)

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de
raportare;

Capitol de
Indicatori

venit/Titlul
de

BUGET 2018

cheltuieli
TOTAL VENITURI,

18.069.000

din care:
Venituri proprii
Subvenții pentru

1.464.000
43.09

16.605.000

67.10

18.069.000

Cheltuieli de personal

10

14.105.000

Bunuri și servicii, din

20

3.964.000

instituții publice
TOTAL CHELTUIELI,
din care:

care:
Cheltuieli de

1.483.000

întreținere
Cheltuieli de producție

2.481.000
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Veniturile proprii se preconizează a fi realizate din următoarele activități:
 Venituri din bilete și abonamente;
 Venituri din concesiuni și închirieri;
 Alte venituri (festivaluri, etc.).

Nr.
crt.

1.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

DIALOG
PESTE TIMP

Scopul:
- remodelarea tradiţiilor şi diseminarea
tehnicilor, metodelor şi limbajelor teatrale
canonice;
- producerea teatrului "de artă";
- colaborarea cu Universitatea de Artă şi
educarea studenţilor prin dezvoltarea
practică a măiestriei;

Nr.
proiecte
în cadrul
programul
ui

Denumire
proiect

Buget
prevăzut
pe
program
(lei)

Legyek ura, regia
Vidovszky György
3

Ivanov, regia Claudiu
Goga

470.000

Vedere de pe pod,
regia Bobi Pricop
Beția / Részegek,
regia Radu Afrim (*)

2.

3.

DRAMATURGIA
REALULUI

RESTITUIRI

Scopul:
- producerea de spectacole de teatru
contemporan, în legătură directă cu
realitatea;
- introducerea modelului de lucru cu
dramaturgul;
- promovarea unor estetici noi,
contemporane, provocatoare;
- introducerea în circuitul teatral
românesc a unor texte noi din
dramaturgia internațională și
românească nouă

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

Navigatorul, regia
Cristian Juncu

5

Floor covering
(Mocheta), regia
Sorin Militaru

600.000

Capu’ de bizon, regia
Theodor Cristian
Popescu
Albina din capul meu,
regia Theodor
Cristian Popescu
Le misanthrope, regia
Bodolay Géza
3

Dl. Urmuz scrie
pagini bizare, regia
Gavriil Pinte
O’hara, regia Albu
István

330.000
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Nr.
proiecte
în cadrul
programul
ui

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

4.

TEATRU PE
PORTATIV

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

1

Buget
prevăzut
pe
program
(lei)

Denumire
proiect
Scripcarul pe
acoperiș, regia Béres
Attila (*)

210.000

Showcase Compania
Tompa Miklós

5

TEATRU ÎN PLUS

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

2

14

Teatru. Artiști
esențiali, Grzegorz
Jarzyna

TOTAL

90.000

1.700.000

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management;
La sediu:

În deplasare:

Anul 2018 - 57.000

Anul 2018 - 6.000

Anul 2019 - 58.000

Anul 2019 - 6.500

Anul 2020 - 59.000

Anul 2020 - 6.500

Anul 2021 - 60.000

Anul 2021 - 7.000

În perioada anilor trecuți, Teatrul Național Târgu-Mureș a atins un număr
important de spectatori, număr pe care, în perioada următoare, dorim să îl
consolidăm și să îl creștem gradual până la 10% până la finele perioadei de
management. În cazul în care instituția noastră nu va obține sumele necesare
solicitate pentru reparații, acest obiectiv nu va putea fi menținut, nedispunând de
spațiile de joc și de repetiții actuale.
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3. Analiza programului minimal realizat
Sume

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Buget

cheltuite

Denumire

prevăzut

pentru

proiect

pe program1

fiecare

(lei)

proiect
realizat (lei)

Total buget
program
Scopul:

Margareta, după

şi diseminarea tehnicilor,

regia Bocsárdi

teatrale canonice;
1.

PESTE TIMP

artă";

268.375

Mihail Bulgakov,

metodelor şi limbajelor

- producerea teatrului "de

730.000

Maestrul și

- remodelarea tradiţiilor

DIALOG

730.000

László
3

Macbeth, de W.
Shakespeare,

- colaborarea cu

273.470

regia Keresztes

Universitatea de Artă şi

Attila

educarea studenţilor prin

Vizita bătrânei

dezvoltarea practică a

doamne, de

măiestriei;

Friedrich

188.155

Dürrenmatt, regia
Mohácsi János

2.

Scopul:

Total buget

- producerea de

program

spectacole de teatru

Supernove, de

contemporan, în legătură

Alexandra Pâzgu,

directă cu realitatea;

regia Radu

DRAMATURGIA - introducerea modelului

REALULUI

de lucru cu dramaturgul;
- promovarea unor
estetici noi,
contemporane,
provocatoare;

2

Bugetul alocat pentru programul minimal

290.000

142.350

Alexandru Nica
Uite cine s-a
întors, de Timur
Vermes, regia
Theodor Cristian
Popescu

1

290.000

147.650
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Sume

Buget
Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

cheltuite

prevăzut
pe program
(lei)

pentru
1

fiecare
proiect
realizat (lei)

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

Total buget
Acest program are ca

Kripli, de Martin

textelor din trecutul
RESTITUIRI

îndepărtat și trecutul

220.000

program

scop redescoperirea
3.

220.000

2

apropiat, punându-le în

Mcdonagh, regia

79.545

Rareș Budileanu
Floriile unui

scenă într-un limbaj

geambaș de Sűtő

teatral contemporan.

140.455

András, regia
Sebestyén Aba

- co-producerea de
spectacole în spații

Total buget

neconvenționale și

program

100.000

100.000

alternative;
- colaborarea cu

4.

PRIMA

Universitatea de Artă;

ȘANSĂ

- atragerea unor noi

(TEATRU DE categorii de public;
RISC)

- formarea artiștilor tineri;
- testarea unor texte noi,
unor estetici noi, unor noi
forme de teatru: teatru
aplicat, teatru-forum,
teatru educațional

1

Tatăl meu,
preotul de Gabriel
Sandu, regia Leta
Popescu

100.000
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Sume

Buget
Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

cheltuite

prevăzut
pe program
(lei)

pentru
1

fiecare
proiect
realizat (lei)

25.000
5.

CLUBUL DE

- crearea unui public

10

DRAMATURGIE pentru spectacole-

Total buget

25.000

program

lectură;
(bimestrial)

- dialogul direct cu
beneficiarii;

Prezentări

- testarea viabilității

scenice,

textelor noi,

spectacole-

internaționale și

lectură, conferințe

românești;

și ateliere de

- colaborarea cu

dramaturgie/actor

Universitatea de Artă;

ie românești și

- preluarea, de către

internaționale

programul

(etapă

DRAMATURGIA

intermediară

REALULUI a unor texte

FABULAMUNDI)

25.000

care și-au dovedit
funcționalitatea.

Total buget
- atragerea la teatru a

6.

PENTRU
TINERET

cuprinsă între 10-18 ani;

Cartea junglei,

- prezentarea de
spectacole pentru tineret,
cu tehnici vizuale mai
puțin obișnuite;
- colaborarea cu Teatrul
Ariel

190.000

program

categoriei de vârstă
SPECTACOLE

190.000

2

după Rudyard

176.575

Kipling, regia
Oana Leahu
Love is…, de
Andreea Radu,
regia Roxana
Marian

13.425
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Sume

Buget
Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

cheltuite

prevăzut
pe program
(lei)

pentru
1

fiecare
proiect
realizat (lei)

7.

TEATRU ÎN
PLUS

Acest program va uni
acele evenimente

3

Total buget

45.000

45.000

program

teatrale sau muzicale
invitate care reprezintă o
valoare teatrală care
merită de prezentat întrun Teatru Național.
Evenimentele sunt unice
care implică personalul

Spectacole
invitate

45.000

teatrului, dar nu sunt
spectacole jucate în
serie.

TOTAL

1.600.000
(lei)

1.600.000
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PARTEA II:
(Opţional)
Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale,
formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de
urgenţă.
Există o singură propunere privind modificarea clauzelor contractuale,
propunere care are la bază situația concretă în care managerul Teatrului Național
Târgu-Mureș este și om de artă. În aceste condiții, apariția lui în cadrul proiectelor
artistice ar fi un mare avantaj pentru imaginea Teatrului Național. Însă, conform
O.U.G nr. 189 / 2008, actualizată, care impune un termen de declarare al viitoarelor
proiecte în care acesta va participa, termen îndepărtat de realizarea proiectelor în
realitate, duce la un decalaj foarte mare între programarea premierelor în care este
distribuit managerul teatrului și aprobarea efectivă de care este nevoie. Totodată,
conform aceleiași ordonanțe, valorificarea actului artistic este în dezechilibru cu
normele de valorificare ale drepturilor de autor.
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Echipa de management a Teatrului Național Târgu-Mureș
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