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Preambul  

Vrem s  construim un teatru  de 3D.  3D adic : Dialog, Deschidere, Dinamism. Un teatruă ă  

bazat pe multiculturalitate i dialog inter-cultural, deschidere european  i adecvare la noileș ă ș  

realit i române ti, dar conectat la realitatea lumii largi. Un teatru unde domin  creativitatea,ăț ș ă  

spectatorul este respectat, ierarhiz rile se fac pe rezultate. Un teatru care readuce publicul înă  

s li i nu face compromisuri pe seama artei. Un management care asigur  personalul calificat,ă ș ă  

conduit  irepro abil .  Un  teatru  3  D care  are  toate  dimensiunile  unui  Teatru  Na ional  ală ș ă ț  

secolului XXI.
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A.  Analiza  sociocultural  a  mediului  în  care  î i  desf oar  activitatea  institu ia  iă ş ăş ă ţ ş  

propuneri privind evolu ia acesteia în sistemul institu ional existentţ ţ

a.1. Institu ii/organiza ii care se adreseaz  aceleia i comunit iţ ţ ă ş ăţ

Principiu: Teatrul  Na ional  trebuie  s  fie  teatrul  num rul  unu din ora ,  jude  i  regiune.ț ă ă ș ț ș  

Generator de evenimente. Un teatru care tr ie te în prezent i, inspirat de trecut, construie teă ș ș ș  

viitorul.

Analiza

Contextul în care exist  Teatrul Na ional Tîrgu-Mure  este unic în România. Amplasat într-ună ț ș  

ora  transilvan  de  tradi ie  multicultural ,  cele  dou  companii,  Liviu  Rebreanu  (în  limbaș ț ă ă  

român ) i Tompa Miklos (în limba maghiar ) deservesc dou  culturi diferite care se apropieă ș ă ă  

greu i se cunosc doar par ial. A conduce un teatru în acest ora  este o r spundere nu numaiș ț ș ă  

cultural , dar i civic , presupunând maxim  deschidere i dialog multicultural, nu numai spreă ș ă ă ș  

Europa, dar i spre membrii aceleia i comunit i. De aceea, misiunea acestui teatru se leagș ș ăț ă 

prin  defini ie  de  deschidere  cultural ,  transparen ,  încurajarea  dialogului  i  c utareaț ă ță ș ă  

profesionalismului.  Doar  astfel  se  va  ajunge  ca  cele  dou  segmente  de  public,  român  iă ș  

maghiar, s  devin  unul i acela i, în beneficiul teatrului, dar i al spiritualit ii ardelene. ă ă ș ș ș ăț

În afar  de Teatrul Na ional cu cele dou  trupe ale sale, în Tîrgu-Mure  mai func ionează ț ă ș ț ă 

numeroase institu ii de spectacole: Teatrul de copii i tineret Ariel tot cu dou  sec ii, românț ș ă ț ă 

i  maghiar  (în  incinta  teatrului  Ariel  func ionând  gruparea  teatral  de  proiectș ă ț ă  

"underground"); Ansamblul Mure ul i acesta bicefal; Teatrul Studio  de asemenea cu douș ș ă 

sec ii; Teatru 74; Teatrul Yorick; Teatrul Scena; Teatrul Tamacisza; Trupa de umor Hahota;ț  

Trupa de cabaret Gruppenhecc; Compania Lullaby; Atelierul Academic. 
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Dintre aceste institu ii, unele bugetare, altele independente, câteva au repertoriu complet, cuț  

un grad mare de acoperire. 

De exemplu Teatrul Studio, scena de examen a viitorilor arti ti,  în stagiunea 2010/2011 aș  

prezentat peste  10 spectacole în limba roman  i maghiar , num rul biletelor vândute fiind deă ș ă ă  

aproximativ 10 000. 

Alte trupe s-au specializat pe anumite genuri de spectacol, de exemplu trupa Hahota joacă 

piese, scenete de cabaret din  perioada interbelic , având în jur de 70 de spectacole anual înă  

ora  (în sala Ansamblului Mure ul, capacitate 350 de locuri)  i în localit ile unde i Teatrulș ș ș ăț ș  

National î i desf oar  activitatea.ș ăș ă

Trupa Gruppenhecc se axeaz  pe cabaret politic în limba maghiar , în acest an având 48 deă ă  

spectacole, dintre care 13 în Tîrgu-Mure , care înseamn  în jur de 6000 de spectatori. ș ă

Teatru  74  i  Teatrul  Yorick  sunt  companii  care  realizeaz  spectacole  având  la  bazș ă ă 

dramaturgia contemporan , atr gând publicul tân r, deschis la teatrul contemporan. ă ă ă

În ultima perioad  (2008/2010), Ansamblul Folcloric Mure ul combin  cu mare succes teatrulă ș ă  

cu  muzica  popular ,  realizând spectacole  importante.  Num rul  spectacolelor  urc  la  100,ă ă ă  

atr gând în jur de 30 000 de spectatori. Paralel cu aceste manifest ri teatrale, în ora  suntă ă ș  

g zduite spectacole venite din alte p r i,  mai ales din Bucure ti.  Spectacolele au un nivelă ă ț ș  

artistc sc zut, dar  vin cu vedete cunoscute din emisiuni mondene de televiziune i atrag multă ș  

public. 

În competi ia pentru câ tigarea publicului, Teatrul Na ional a pierdut suprema ia. Mul i dintreț ș ț ț ț  

arti tii angaja i ai teatrului sunt mai preocupa i de afacerile extra-teatrale decât de activitateaș ț ț  

teatral .ă   

Analiza

Pe  lâng  teatrele  i  trupele  enumerate  anterior,  în  ora  î i  mai  desf oar  activitateaă ș ș ș ăș ă  

Filarmonica de Stat, Cinematograful Arta, numeroase muzee din care enumer m: Muzeul deă  

Art ,  Muzeul  de Etnografie,  Muzeul de tiin e ale Naturii,  Muzeul  de Arheologie-Istorie,ă Ş ţ  

Palatul Culturii cu Sala de Oglinzi, Biblioteca Telekiana. 
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Ora ul  Tîrgu-Mure  g zduie te  mai  multe  festivaluri  cu  ecou  na ional  i  interna ional.ș ș ă ș ț ș ț  

Festivalul Peninsula - Félsziget este cel mai mare fesival de var  din România, g zduind pesteă ă  

30 000 de participan i;  Festivalul de Film Interna ional de Scurtmetraj,  ajuns la edi ia 19,ț ț ț  

atrage anual sute de filme de pe cinci continete i un public cinefil din ar  i str in tate;ș ț ă ș ă ă  

Festivalul colilor de Teatru - Studio este manifestarea studen ilor din înv mântul superiorȘ ț ăță  

de teatru din ar  i str in tate. Pe lâng  acestea, Festivalul Interna ional de chitar   clasic ,ț ă ș ă ă ă ț ă ă  

Harmonia  Cordis  i  Festivalul  Interna ional  de  Muzic  de  Camer  sunt  manifest ri  deș ţ ă ă ă  

prestigiu în rândul melomanilor.

Din lista de mai sus reiese c  acest ora , care nu se afl  în rândurile ora elor foarte mari dină ș ă ș  

ar ,  are  o  via  muzical  ampl .  Teatrul   Na ional  nu  particip  la  niciuna  dintre  acesteț ă ță ă ă ț ă  

manifest ri, nici nu are un festival propriu de profil.ă

Propuneri :

- Noua  conducere  a  teatrului  trebuie  s  stabileasc  leg turi  cu  organizatoriiă ă ă  

manifest rilor interna ionale i s  g seasc  modalit i de colaborare din care teatrulă ț ș ă ă ă ăț  

ar  putea  câ tiga  notorietate  i  prestigiu  în  rândul  melomanilor,  atr gând  astfelș ș ă  

publicul de elit  care frecventeaz  aceste manifest ri; ă ă ă

- Anual trebuie organizate spectacole care vizeaz  tematici muzicale. De exemplu,ă  

anul 2011 este anul interna ional Franz Liszt. Teatrul, împreun  cu Filarmonica deț ă  

Stat, ar trebui s  realizeze un spectacol pe aceast  tem . Acest spectacol ar trebuiă ă ă  

înregistrat i difuzat  pe posturile publice de radio i postul public TV. La final, seș ș  

poate  realiza  un  DVD,  care  se  poate  comercializa,  înainte  i  în  pauzeleș  

spectacolelor  de  teatru.  Comercializarea  DVD-urilor  i  al  altor  produseş  

promo ionale posibile nu se face neap rat în scopul major rii esen iale a veniturilorț ă ă ţ  

proprii ci pentru a populariza numele, imaginea i prestigiul Teatrului Na ional.ș ţ

- Se va studia pia a i se va gândi un festival de teatru multicultural sau de teatruț ș  

aplicat, specific profilului Teatrului Na ional Tîrgu-Mure ;ț ș
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Analiza

În municipiul Tîrgu-Mure  abund  presa: ziare, reviste locale i regionale, posturi de radio,ș ă ș  

televiziuni i media online. Ziarele Zi de zi, Nepujsag, 24 de ore, Székelyhon, Cuvântul Liber,ș  

revistele  de  literatur  Vatra,  Vatra  Veche,  Lato,  revista  tiin ific  de  teatru  Symbolon,ă ș ț ă  

posturile de radio: Gaga, Son, Pro FM, Erdely FM etc. Posturile locale de TV, TTM, TIIȘ  

TV, Antena 1, Prima TV, Realitatea TV, ETV etc, postul de radio teritorial,  Radio Tîrgu 

Mure , are acoperire în opt jude e. Prin vocea acestui post de radio, teatrul va putea comunicaș ț  

foarte u or cu publicul. Am constatat c  i posturile de televiziune precum i presa localș ă ș ș ă 

sus in activit ile teatrale.ț ăț

Propuneri:

- Prin organizarea mai multor dezbateri despre problemele i succesele teatrului s-arș  

garanta o transparen  în activitatea institu iei.  Prin aceste ac iuni publicul i-arță ț ț ș  

rec p ta încrederea în Teatrul Na ional;ă ă ț

Analiza 

În  ultimii  ani,  Tîrgu-Mure ul  a  devenit  un  ora  universitar  important,  cu  mul i  studen i.ș ș ț ț  

Universitatea de Medicin  i Farmacie, Universitatea Petru Maior, Universitatea Sapientia,ă ș  

Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Arte împreun  cu filialele universit iloră ăț  

Babes-Bolyai,  Spiru  Haret  etc.,  au  mii  de  studen i.  Ora ul  se  mândre te  i  cu  licee  deț ș ș ș  

prestigiu: Colegiul ”Papiu Ilarian”, Liceul Unirea, Liceul ”Bolyai”,  Liceul Reformat, Liceul 

Electromure ,  Liceul  ”Ion  Vlasiu”  etc.  În  institu iile  men ionate  studiaz  mii  de  elevi  iș ț ț ă ș  

studen i,  poten iali  spectatori  de  teatru.  Acest  num r  mare  nu  se  reg se te  în  rândurileț ț ă ă ș  

publicului. 

Propuneri: 

- Odat  cu  reorganizarea  Teatrului  Na ional,  nou-înfiin atul  compartiment  deă ț ț  

Marketing i PR trebuie s  fac  eforturi mari în aducerea tineretului la spectacole.ș ă ă  

Totodat  i  teatrul  va ie i  în  s lile  de coal  i  în  universit i.  În  aceste spa iiă ș ș ă ș ă ș ăț ț  

neconven ionale  se  vor  organiza  spectacole-lectur ,  spectacole  educative  iț ă ș  

prelegeri  tiin ifice despre  limbajul  teatral  contemporan.  Programul se va numiș ț  

Teatru la catedr ;ă
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- În viitor Teatrul Na ional trebuie s - i  deschid  por ile i  spre alte evenimente,ț ă ș ă ț ș  

colaborând cu institu ii care activeaz  în zona cultural  a ora ului. Din analizeleț ă ă ș  

f cute de c tre sociologi, publicul consumator de cultur  nu face distinc ie întreă ă ă ț  

diferite  institu ii,  fiind atras  de  performan  i  nu  de  titulatura  prestatorului  deț ță ș  

eveniment.  Teatrul  va  colabora  cu  alte  institu ii,  înt rind  prestigiul  i  totodatț ă ș ă 

aducând  un  plus  surselor  de  finan are,  sprijinindu-se  i  pe  sursele  celorlalteț ș  

institu ii. Cu toate aceste colabor ri, Teatrul Na ional trebuie s  fie scena num rulț ă ț ă ă  

unu a urbei; 

- Teatrul trebuie s  urm reasc  permanent activitatea celorlalte institu ii de cultur  iă ă ă ț ă ș  

s  fac  echip  cu acestea, dac  interesele sale o cer. Pe lâng  finan atorul principal,ă ă ă ă ă ț  

adic  Ministerul  Culturii  i  Patimoniului  Na ional,  trebuie  depistate  sursele  deă ș ț  

finan are local , regional  din proiecte orientate specific spre evenimente locale iț ă ă ș  

regionale;

- Îmbun t irea rela iilor cu Festivalul de Film Interna ional de Scurtmetraj, pentru aă ăț ț ț  

crea posibilitatea oaspe ilor festivalului de a lua parte i la spectacolele teatrului;ț ș

- Înt rirea leg turii cu Filarmonica de Stat i Ansamblul Mure ul pentru a ini ia dină ă ș ș ț  

anul doi megaproiecte cu implicarea celor trei  institu ii,  constând în spectacoleț  

pentu un stagiu de teatru de var , existent în ora  i nefolosit la capacitatea sa;ă ș ș

- Elaborarea  de  contracte  ferme  cu  Universitatea  de  Arte  pentru  a  colabora  cu 

studen ii de la actorie, regie, scriere dramatica, coregrafie. Aceste colabor ri vorț ă  

consta i  în  realizarea unor  spectacole cu costuri  reduse.  Prin aceste  programeș  

comune se pot depista talente noi care, dup  finalizarea studiilor, pot fi de folosă  

teatrului. Totodat , implicarea în stagiile practice ale studen ilor masteranzi de laă ț  

impresariat artistic, în analiza continu  a publicului spectator;ă

- Colaborarea strâns  cu teatrul de Tineret i Copii Ariel, pentru o programare f ră ș ă ă 

suprapuneri i pentru o strategie comun  în educarea copiilor i a tinerilor pentruș ă ș  

teatru; 

- Se cere totodat  o legatur  mai str ns  cu mediul de afaceri mure ean, urm rindu-ă ă ă ă ș ă

se  atragerea unui num r mai mare de spectatori i sponsori din acest mediu;ă ș
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- Pentru o mai mare notorietate a teatrului se vor încheia parteneriate permanente cu 

reprezentan ii mass-mediei locale;ț

- Dup  depistarea  spa iilor  culturale  frecventate  de  poten iali  spectatori  (libr rii,ă ț ț ă  

galerii  de  art ,  s li  de  expozi ie)  se  vor  organiza  micro-recitaluri  ale  arti tiloră ă ț ș  

Teatrului Na ional, pentru promovarea spectacolelor;ț

- Inaugurarea unor case de bilete în locuri noi;

a.2. Participarea institu iei în/la programe/proiecte europene/interna ionale;ţ ţ

Principiu: Urmeaz  o perioad  în care se face analiza situa iei teatrului. Reconstruc ie. După ă ț ț ă 

trei ani vom ie i în spa iul european, când vom avea în cadrul teatrului crea ii de valoare;ș ț ț

Analiza

În  ultimii  ani,  Teatrul  Na ional  nu  a  participat  la  nici  un  festival  prestigios  din  ar  sauț ț ă  

str in tate (cu excep ia Festivalului Na ional de Teatru, o singur  dat , cu spectacolul Krum).ă ă ț ț ă ă  

În  ultimii  ani,  Compania  Tompa Miklos,  a  luat  parte  la  dou  festivaluri  din  Ungaria,  laă  

Kisvarda, respectiv la Budapesta, îns  prezen a la aceste festivaluri nu s-a f cut pe baza uneiă ț ă  

selec ii. În viitorul apropiat nu este esen ial pentru teatru prezen a la festivaluri interna ionale.ț ț ț ț  

Prioritatea este reprofesionalizarea companiilor.

Propuneri

- Dup  primul an, care va fi ”Anul Stabiliz rii” putem s  ne gândim la eventualeă ă ă  

festivaluri  na ionale  i,  mai  târziu,  interna ionale.  În  anul  doi,  ”Anulț ș ț  

Reconstruc iei”,  ne  dorim  s  invit m  speciali ti  de  teatru  care,  prin  proiecteț ă ă ș  

educa ionale  concentrate  pe  actori,  vor  familiariza  trupa  Teatrului  Na ional  cuț ț  

modalit ile de lucru la nivel european. intim, în anul doi de reconstruc ie, laăț Ț ț  

prezen a  în  cadrul  festivalurilor  interna ionale  din  ar :  Festivalul  din  Sibiu,ț ț ț ă  

Festivalul Interferen e din Cluj etc. Tot în anul doi vrem s  ajungem la festivaluriț ă  

prestigioase  din  centrul  Europei  i  Balcani:  Festivalul  Shakespeare  din  Gyula,ș  

Fesztivalul  POSZT  din  Ungaria,  Festival  de  Teatru  Europa-mijlocie  Kosice, 

Slovacia, Desiré Central Station Festival Interna ional de teatru la Suboti a, etc.ț ț  
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Prezen a la aceste festivaluri va putea fi posibil  cu sprijinul Institutului Culturalț ă  

Român, precum i a Centrelor Culturale ale României din diferite ri, dar i prinș ță ș  

intermediul parteneriatelor încheiate cu alte teatre.

 a.3. Cunoa terea activit ii institu iei în/de c tre comunitatea beneficiar  a acesteiaş ăţ ţ ă ă

Principiu:  Vom construi un teatru cu o activitate transparent , deschis la toate categoriileă  

sociale i spre toate etniile din zon . Prioritatea o va avea cre terea noii genera ii de teatrofili.ș ă ș ț

Analiza

Teatrul Na ional din Tîrgu-Mure  nu a f cut niciun sondaj de opinie pentru a afla p rereaț ș ă ă  

publicului  despre  activitatea  institu iei.  Din  cele  câteva  scrisori  de  nemul umire  despreț ț  

activitatea teatrului ap rute în ziarele locale sau pe diverse forumuri de pe internet, feedback-ă

ul  nu  se  poate  face  în  mod obiectiv,  poate  fi  cel  mult  orientativ.  Nu cunoa tem p rereaș ă  

spectatorilor i nu cunoa tem p rerea celor care ocolesc spectacolele teatrului. ș ș ă

Propunere:

- Odat  cu reorganizarea teatrului,  noul  serviciu de  PR i  Marketing va avea caă ș  

prioritate sondarea, în mod profesionist i repetat, a p rerii publicului. Trebuie sș ă ă 

privim în oglinda realit ii pentru a ne forma o concep ie nou  în ceea ce prive teăț ț ă ș  

aprecierea beneficiarului. Printr-un sondaj profesionist putem reduce i costurileș  

per spectator. 

a.4. Ac iuni întreprinse pentru îmbun t irea promov rii/activit i de PR/de strategii mediaţ ă ăţ ă ăţ ;

Principiu: O prezen  mai acccentuat  în via a de zi cu zi a locuitorilor din ora  i zon .ță ă ț ș ș ă  

Informa ii proaspete în lumea virtual . O comunicare axat  pe dialog.ț ă ă

Analiza

Analizând  prezen a  în  mass-media  a  Teatrului  Na ional,  nu  se  contureaz  un  mesaj  clar,ț ț ă  

conving tor, o strategie coerent  de  marketing. De exemplu, în ziua de 16 mai Companiaă ă  

Tompa Miklos a organizat o conferin  de pres  în care a anun at premiera unui spectacolță ă ț  

Shakespeare pentru data de 20 mai.  Peste dou  zile,  apare în pres  un comunicat în careă ă  

publicul afl  amânarea premierei cu o s pt mâna. Comunicatul nu con inea motiva ia teatruluiă ă ă ț ț  
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în amânarea premierei. În final, la premier  rândurile S lii mari a Teatrului nu au fost pline.ă ă  

Spectacolul, jucat în limba maghiar , a fost subtitrat în limba român , dar acest mesaj nu aă ă  

ap rut în presa român . Exemplele ar putea continua. În afar  de aceste bâlbâieli, institu ia nuă ă ă ț  

se folose te de avantajele pe care le ofer  publicitatea la  la televiziuni i la radiourile publiceș ă ș  

unde, dup  legea Audiovizualului, astfel de apari ii ar fi gratuite. Nu exist  un PR pe produc iiă ț ă ț  

i nici pe actori. Arti tii teatrului nu sunt invita i în emisiunile de radio/tv, nu exist  întâlniriș ș ț ă  

cu publicul. Nu sunt organizate evenimente, în genul por i-deschise, unde s-ar putea apropiaț  

beneficiarul (publicul) de arti ti.  În ultima vreme, Teatrul folose te bannere, dar numai peș ș  

frontispiciul cl dirii. Luând în considerare c  pia a teatrului se afl  în reconstruc ie de doi aniă ă ț ă ț  

i pietonii ora ului nu au acces în preajma cl dirii, bannerele nu pot avea nici un efect.ș ș ă

Fiecare spectacol are  afi  propriu, dar aceste afi e nu au o identitate grafic  unitar , pe careș ș ă ă  

spectatorul s  o poat  asocia direct cu imaginea Teatrului Na ional. În general, Teatrul nu areă ă ț  

o identitate grafic , nu are un brand pe care l-ar putea înv a publicul. Afi ele teatrului nu suntă ăț ș  

nici crea ii artistice i nici nu au un con inut care ar putea mobiliza publicul. Multe institu iiț ș ț ț  

din ora  au panouri de afi aj propriu, Teatrul Na ional nu are. Folose te panourile ora uluiș ș ț ș ș  

unde, într-o or  sau dou , un afi  este lipit peste un alt afi . ă ă ș ș

Pagina de internet a teatrului, analizat  pe data de 26.05.2011, dup  aprecierile noastre, faceă ă  

mai mult r u decât bine institu iei. Ca director general apare Gyorgy Csapo (între timp, pe 28ă ț  

mai, deja Vlad R descu fusese repus în func ia de director general). Interesant este c  niciă ț ă  

Csapo, nici R descu nu au fost directori generali, doar interimari. În statul de func iuni ală ț  

teatrului exist  trei directori adjunc i, pe pagina de web a institu iei apare func ia de: Directoră ț ț ț  

general adjunct, i func ia de director artistic. Care ar fi adev rul? Pe site nu apare companiaș ț ă  

Tompa Mikos, câtorva spectacole le lipse te distribu ia, lipsesc de asemenea informa ii despreș ț ț  

spectacolele care sunt traduse  i subtitrate. Fiecare institu ie public  trebuie s  respecte Legeaș ț ă ă  

nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. În aceast  lege, la articolulă  

5.e)  se  prevede  obligativitatea  de  a  comunica  pe  pagina  de  internet  a  institu iei:  surseleț  

financiare, bugetul si bilan ul contabil; la punctul f) programele i strategiile proprii. Dintreț ș  

aceste  informa ii,  nici  una  nu  se  reg se te  pe  pagina  web.  Lipsa  total  a  transparen eiț ă ș ă ț  

func ion rii teatrului ridic  mari semne de întrebare. Teatrul are i  pagin  Facebook (la oraț ă ă ș ă  

actual  cele  mai  populare forme de prezen  virtual )  unde sub adresa Teatrului Na ională ță ă ț  

apare doar Compania Liviu Rebreanu. Aceast  adres  are în jur de 2000 de fani.  Teatrulă ă  
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Na ional din Cluj –Napoca are 5000, Teatrul Tamasi Aron din Sfântu Gheorghe peste 2500 deț  

fani. Pe Facebook exist  o adres  i pentru Compania Tompa Miklos cu 400 de fani. Celeă ă ș  

dou  adrese de facebook au în comun doar lipsa datelor actualizate, fapt care aduce, din nou,ă  

mai  multe  daune  institu iei,  decât  beneficii.  Pagina  web  a  institu iei  nu  con ine  nici  oț ț ț  

informa ie  într-o limb  de circula ie interna ional . Nu are sistem de monitorizare a audien ei,ț ă ț ț ă ț  

proprietarii  neavând informa ii  despre datele de accesare a  sitului.  Un amatorism profundț  

reiese  i  din  lista  partenerilor  media  ai  teatrului.  Pe aceast  list  apar  firme cu  profil  deș ă ă  

tipografie care nu au nimic comun cu presa sau media. Nu avem cuno tin  c  teatrul ar folosiș ță ă  

metode precum newsletter, blog, comunicate de pres , canal propriu de tv pe internet pentruă  

autopromovare... 

Propuneri:

- Odat  cu  reorganizarea  secretariatului  literar,  trebuie  c uta i  speciali ti  înă ă ț ș  

comunicare.;

- Reorganizarea biroului de organizare, programare i coordonare;ș

- Efectuarea  unei  analize  despre  obiceiurile  de  consum  media  a  publicului  iș  

depistarea canalelor prin care institu ia; se poate adresa celor care sunt interesa i deț ț  

teatru;

- Elaborarea  mesajului  general  al  teatrului  în  spiritul  programului:  Un teatru  3D 

Dialog, Deschidere, Dinamism;

- Crearea unei platforme de comunicare cultural  între trupele român  i maghiar ,ă ă ș ă  

prin realizarea de produc ii comune (nonverbale sau nu), subtitrarea spectacolelorț  

în român  i maghiar , ini ierea unui schimb reciproc de texte: în fiecare stagiuneă ș ă ț  

trupa maghiar  va monta un text românesc (în traducere, desigur) i invers;ă ș

- Crearea identit ii grafice a Teatrului i a celor do  companii;ăț ș ă

- Reactualizarea paginii de internet;

- Pagina de web va fi înzestrat  cu sistem de monitorizarea audien ei online;ă ț
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- Se vor semna parteneriate cu reprezentan ii preseiț

 Ziare locale, regionale i na ionale de limb  român  i maghiarș ț ă ă ș ă

 Reviste de specialitate

 Posturi de radio i televiziune cu impact, local, regional, na ionalș ț

 Site-uri generale i de specialitateș

 Se vor c uta patenerilor interna ionali;ă ț

- Ob inerea unor noi locuri de afi aj în exclusivitate de la Prim rie;ț ș ă

- Intrarea în cataloagele de turism care fac publicitate ora ului i a jude ului;ș ș ț

- Afi area programului la recep ia hotelurilor din localitate i împrejurimi;ș ț ș

- Aplicarea noilor tehnologii: Facebook, Twitter, Iwiw, Newsletter, SMS;

- Vom crea premii de popularitate, date de c tre public. Decernarea premiilor va fiă  

prilej pentru evenimente de marc ;ă

a.5. Reflectarea institu iei în presa de specialitateţ

Principiu: Readucerea evenimentele teatrului în presa de specialitate în decursul urm toriloră  

trei ani

Analiza

Analizând presa de specialitate, atât cea de limb  român  cât i cea de limb  maghiar , esteă ă ș ă ă  

relevant  lipsa de prezen  a teatrului.  Absen a celor dou  companii de la festivalurile deă ță ț ă  

prestigiu,  amânarea  premierelor,  nivelul  slab  al  spectacolelor,  lipsa  speciali tilor  deș  

comunicare din teatru au fost factorii care au dus la aceast  situa ie precar . Presa local  aă ț ă ă  

preluat  adesea doar  comunicatele  teatrului,  f r  alte  comentarii.  Excep ie face spectacolulă ă ț  

Krum de Hanoch Levin,  regizat de Theodor-Cristian Popescu, cu premiera în 2009.

Propuneri:
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- Un teatru 3D f r  prezen  în presa de specialitate este de neînchipuit. În viitor,ă ă ță  

fiecare mi care a teatrului trebuie s  fie urmat  de comunicate de pres  care vorș ă ă ă  

ajunge periodic la speciali tii din presa cultural ; ș ă

- Teatrul în general, i fiecare spectacol în mod special, va avea un jurnal public peș  

internet unde speciali tii pot urm rii evolu ia teatrului i a spectacolelor;ș ă ț ș

-  În fiecare an vor fi organizate microstagiuni pentru jurnali tii din domeniul teatral.ș  

Aceste ac iuni vor fi urmate de un dialog deschis cu arti tii. La fiecare premierț ș ă 

vor fi invita i reprezentan ii presei de specialitate;ț ț

-  Vom  crea  posibilitatea  pentru  studen ii  teatrologi  de  a- i  efectua  practica  deț ș  

cronic  teatral  în cadrul Teatrului Na ional;ă ă ț

-  În  al  treilea  an  vom  depune  eforturi  pentru  a  atrage  presa  interna ional  laț ă  

spectacolele noastre;

- În parteneriat cu posturile locale de radio i TV, vom realiza emisiuni despre teatruș  

unde, în mod constant, vom analiza, al turi de speciali ti, fenomenul teatral, astfelă ș  

încât publicul s  devin  familiarizat cu limbajul i actul teatral;ă ă ș

a.6. Profilul beneficiarului actual:

– analiza datelor ob inute;ţ

– estim ri pentru atragerea altor categorii de beneficiari;ă

Principiu:  Prin cunoa terea profilului beneficiarului economise ti o mul ime de energie iș ș ț ș  

bani.

Analiza

Statutul de Teatru Na ional nu înseamn  dar o situa ie economic  relaxat . Teatrul cu acestț ă ț ă ă  

statut trebuie s  serveasc  toate categoriile de public.  Are ca obliga ie s  îndeplineasc  oă ă ț ă ă  

misiune cultural  în ora ul de re edin  i în localit ile apropiate. Cercet torii din domeniulă ș ș ță ș ăț ă  

teatral nu au analizat cifrele referitoare la publicul Teatrului Na ional. Cifre nu g sim nici peț ă  

site-ul teatrului.  Fostul director al  Companiei  Tompa Miklos,  Beres Andras a publicat un 

referat tiin ific din care afl m, c  sec ia maghiar  în 1983/1984 a vândut 215.714 de bileteș ț ă ă ț ă  
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(ora  pe atunci cu o popula ie de 120000 de locuitori din care de etnie maghiar  în jur deș ț ă  

55%). Acea i trup  în stagiunea 2004/2005 a vândut 8630 de bilete, iar în 2009/2010: 13250.ș ă  

Din datele ob inute de la Institutul Na ional de Statistic , reiese c , în anul calendaristic 2010,ț ț ă ă  

Teatrul Na ional a comercializat 31345 de bilete la cele dou  companii, în cele dou  s li. Dinț ă ă ă  

acest total, la sediu s-au comercializat 25102 de bilete. În opinia noastr  num rul spectatoriloră ă  

este exterm de redus. Nu putem accepta nici faptul ca un teatru na ional s  vând  doar 6000ț ă ă  

de bilete în localit i din jur. Amintim faptul c  în jude ul Mure , Sighi oara are 34 537 deăț ă ț ș ș  

locuitori, Reghin 36 000 de locuitori, Tîrn veni 28 634 de locuitori, Sovata 9000 de locuitoriă  

etc... F r  s  avem o imagine conturat  din studii de pia  putem constata c  num rul bileteloră ă ă ă ță ă ă  

vândute a sc zut mult i teatrul nu i-a îndeplinit obliga ia de a juca în afara sediului, cu toateă ș ș ț  

c  institu ia are autobuz, are camion i are 2 oferi pe lista angaja ilor. ă ț ș ș ț

Propuneri:

- Este  de  maxim  urgen  efectuarea  unor  studii  despre  categoriile  actuale  aleă ță  

publicului teatrului i detectarea altor grupuri din societate care ar putea deveniș  

spectatori de teatru. Studiul trebuie s  se extind  în ora ele apropiate din zon  undeă ă ș ă  

exist  tehnic posibilitatea de a prezenta spectacole. Cu un studiu corect executată  

putem economisii bani i eforturi fizice în mobilizarea publicului;ș

- Pe baza programelor i a eficien ei lor, estim m dublarea num rului de spectatoriș ț ă ă  

în cinci ani; 

- Prin aplicarea platformei de dialog inter-cultural, vom crea un segment de public 

care va frecventa spectacolele ambelor trupe; de asemenea se va crea o direc ie deț  

marketing adresat  familiilor mixte, persoanelor bilingve din care în Tîrgu-Mureă ș 

exist  o comunitate semnificativă ă

a.7. Beneficiarul- int  al activit ilor institu ieiţ ă ăţ ţ

- pe termen scurt

- pe termen lung
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Principiu: Portretul beneficiarului se schimb  permanent, de aceea este nevoie de o analiză ă 

permanent  a publiculuiă

Analiza

În studiul „Barometrul de Consum Cultural 2009”, Centrul de Studii i Cercet ri în Domeniulş ă  

Culturii a determinat c  media consumului de teatru în 2009 a fost mai mic  cu 15% decât înă ă  

2008. Statistica s-a realizat la nivel na ional. Se observ  c  sc derea publicului de teatru esteț ă ă ă  

un fenomen general în România. Chiar i luând în considerare acest lucru, credem c  sc dereaș ă ă  

drastic  a publicului de teatru din Tîrgu Mure  este îns  peste nivelul na ional. În lipsa unuiă ș ă ț  

studiu  despre  publicul  care  ia  parte  la  spectacolele  teatrului,  nu  avem o  imagine  despre 

benficiar. În aceas  situa ie e greu s  vorbim despre beneficiar. ă ț ă

Pân  la  analiza  de  specialitate  oferit  de  tipul  acesta  de  studiu,  am  elaborat  o  serie  deă ă  

programe artistice cu int  precis , astfel:ț ă ă

Propuneri:

- În lipsa datelor clare despre beneficiar, propunem s  ne adres m publicului larg, deă ă  

la tineri la genera ia a treia, de la spectatori cu studii superioare la spectatori cuț  

preg tire medie. Programele pe care le propunem, de la " PRIMA ANS ”, laă Ș Ă  

programul ”DIALOG PESTE TIMP”, vor încerca s  acopere tot spectrul posibil; ă

- Concomitent  cu  efectuarea  studiului  despre  public,  ne  vom corecta  strategia  iș  

tactica;

 

a.8.  Descrierea  modului  de  dobândire  a  cunoa terii  categoriilor  de  beneficiari  (tipulş  

informa iilor: studii, cercet ri, alte surse de informare)ţ ă

Analiza
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În ultimii ani am g sit doar un singur sondaj care vizeaz  consumul cultural în Tîrgu-Mure .ă ă ș  

REEA SRL împreun  cu Sondaje Marketing Rela ii Publice a realizat în 2009 un studiu deă ț  

pia  la nivelul municipiului Tîrgu-Mure . Orizontul de cercetare asumat al prezentului studiuță ș  

îl reprezit  a adar popula ia adult  a ora ului Tîrgu-Mure , cuprins  în intervalul de vârst  18-ă ş ţ ă ş ş ă ă

50 de ani. Volumul total al e antionului validat, este de 816 subiec i, corespunz tor unei marjeş ţ ă  

de eroare de +/- 3,5%. Cu toate c  Teatrul Na ional vizeaz  publicul între 12 -80 de ani i ariaă ț ă ș  

de acoperire a institu iei nu se refer  numai la re edin a de jude , putem trage ni te concluzii.ț ă ș ț ț ș  

Aproape jum tate din popula ia ora ului obi nuie te s  mearg  la teatru, ceea ce se explică ț ș ș ș ă ă ă 

prin faptul c  în Tîrgu-Mure  exist  o coal  de teatru cu tradi ie, pe de alt  parte prin faptulă ș ă ș ă ț ă  

c  sunt mai multe tipuri de teatre, institu ional vorbind, iar pe de alt  parte c  în jurul acestoră ț ă ă  

institu ii se mai desf oar  i alte tipuri de activit i/programe culturale. Consumatorul poateț ăș ă ș ăț  

fi definit în urm torul fel: cu o situa ie financiar  stabil  (36% dintre cei ce r spund cu DA auă ț ă ă ă  

venituri  între  1500-2000 RON/lun ,  iar  7% venituri  de  peste  3000 RON/lun ),  ((premisă ă ă 

pentru cre terea pre ului biletelor, dac  oferta teatral  s-ar diversifica i marketingul ar fi maiș ț ă ă ș  

agresiv), cu vârsta de peste 35 de ani (51,5% din grupa de vârst  35-45 ani respectiv 51,8%ă  

din grupa de vârst  45-50 de ani spun c  merg la teatru, comparativ cu numai 44,6% din grupaă ă  

de vârst  18-35 ani), cu studii peste medie (40,9% dintre cei ce declar  c  merg la teatru auă ă ă  

studii universitare, iar 3,6% postuniversitare, în timp ce 53,6% din cei ce spun NU au studii 

liceale), cu o u oar  preponderen  spre sexul feminin. (sursa: ș ă ță www.culturainmures.ro)

Propunere: 

În  cel  mai  scurt  timp  efectuarea  studiilor  profesioniste  de  pia  pentru  identificareață  

categoriilor de beneficiari, a a tept rile acestora, analiza situa iei financiare a beneficiarilor. ș ă ț

a.9. Utilizarea spa iilor institu ieiţ ţ

Principiu: Toate activit ile teatrului trebuie s  serveasc  activitatea de pe scen . Spa iile vorăț ă ă ă ț  

fi redistribuite, reamenajate în ideea servirii scenei.
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Analiza

Pe site-ul Teatrului Na ional afl m c  în cl direa din pia a teatrului exist  o sal  mare, Salaț ă ă ă ț ă ă  

Principal  (cum este denumit  pe situl institu iei) cu 599 de locuri i sala mic  cu 100 deă ă ț ș ă  

locuri.  Acest  teatru raporteaz ,  c tre  Insitutul  Na ional  de Statistc ,  700 de locuri.  Dateleă ă ț ă  

ob inute de la contabilitatea teatrului de c tre dr. profesor universitar Beres Andras în lucrareaț ă  

sa deja amintit  vorbesc despre 598  scaune în sala mare i 106 de locuri în Sala Mic . Teatrulă ș ă  

are dou  s li de repeti ie, neamenajate. Condi iile de munc  în s lile de repeti ie sunt foarteă ă ț ț ă ă ț  

reduse. În construc ie se afl  o nou  sal  în subsolul teatrului. Teatrul mai posed  i un terenț ă ă ă ă ș  

cu o cl dire care nu apare în nici un raport. Acel teren a fost ob inut de c tre teatru în anii 50ă ț ă  

pentru a- i construi ateliere. La ora actual  nu se tieș ă ș  (nu reiese din documenta iile ob inute deţ ţ  

mine) ce se întâmpl  acolo. S lile amintite sunt folosite de c tre cele dou  companii. În viitor,ă ă ă ă  

în baza unei program ri prealabile, se va utiliza la maxim capacitatea s lilor existente;ă ă  se vor 

c uta alte posibilit i pentru repeti ii. Ideal ar fi câte dou  s li de repeti ie ă ăț ț ă ă ț pentru  fiecare 

companie;

Propuneri:

• Trebuie  finalizat  urgent  Sala  mare  i  sala  din  subsolul  teatrului;  (la  ora  actuală ș ă 

lucr rile sunt oprite. Studiul comandat de Teatrul Na ional, numit: Expertizarea dină ț  

punct  de vedere architectural  i  studiu de prefezabilitate  conform normelor  U.E.  aş  

proiectului „Repara ii capitale, modernizarea imobilului din P- a Teatrului nr.1, Târgu-ţ ţ

Mure , sediul Teatrului Na ional din Târgu-Mure . Document întocmit i finalizat înş ţ ş ș  

decembre 2010 nici pân  ast zi nu a fost achitat .)ă ă ă

• Sala mare necesit  o interven ie major  pentru c  de la inaugurare, adic  din 1973, nuă ț ă ă ă  

s-au efectuat modific ri mari. Sala, la ora actual , e o sal  mai degrab  de edin . Prină ă ă ă ș ță  

modificare  trebuie  mic orat  capacitatea  la  aproximativ  350  de  locuri.  Reducereaș ă  

capacit ii s lii va conduce i la un plus de intimitate a limbajului teatral. Cu o salăț ă ș ă 

mai mic  se pot reduce costurile de între inere i se poate m ri  gradul de acoperire.ă ț ș ă  

Totodat , i tehnic, aceasta se poate dota mai bine;ă ș

• Sala din subsol se poate finaliza în dou  luni, depinzând de finan area posibil ;ă ț ă
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• Cu stricte e vom refuza spectacole de studio în sala mare a teatrului;ț

• Vom m ri chiriile pentru expozi ii i nu vom permite perturbarea activit ii teatruluiă ț ș ăț  

celor care închiriaz  vreun spa iu de la teatru;ă ț

• Pe terenul din starda Câmpiei vrem s  depunem un proiect la Alba Iulia în cadrulă  

programului sectorial, pentru construc ie de locuin e de serviciu i s li de repeti ie;ț ț ș ă ț

• Vom ob ine  spa ii  de  la  autorit ile  locale  în  diferite  punctele  ale  ora ului  pentruț ț ăț ș  

amenajarea punctelor de vânzare a biletelor, împreun  cu celelate institu ii culturale.ă ț  

Conceptul ar fi asem n tor cu casele de bilete de teatru din Londra;ă ă

• Vom ob ine un spa iu în aer liber unde vom crea Aleea Arti tilor de Teatru. Va fi unț ț ș  

loc de memorial i reculegere a arti tilor care au creat opere importante în teatru. Deș ș  

exemplu:  Gyorgy Harag,  Ion Fiscuteanu,  Kovacs  Gyorgy,  Romulus  Fene ,  Tompaș  

Miklos, Romulus Guga, Cornel Popescu...

• Se vor organiza vizite,  având la dispozi ie un ghid,  în interiorul  teatrului pentru aț  

cunoa te activitatea institu iei;ș ț

a.10.  Propuneri  de  îmbun t iri  ale  spa iilor:  modific ri,  extinderi,  repara ii,  reabilit ri,ă ăţ ţ ă ţ ă  

dup  cază

Principiu: M rirea spa iilor de crea ie, mic orarea birocra iei.ă ț ț ș ț

Analiza

În teatru, de ani de zile se lucreaz  la reabilitarea cl dirii. Pân  acum s-a reu it doar creareaă ă ă ș  

st rii de tensiune în rândul arti tilor, dar nici sala mare, nici amenaj rile pentu public, niciă ș ă  

holul teatrului nu au beneficiat din aceste construc ii. Tehnica de scen  în sala mare nu poateț ă  

fii utilizat  fiindc  nu are autoriza ie ISCIR (Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor,ă ă ț ţ  

Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat). Cu toate c  Sala Mic  a fost ref cut , eaş ţ ă ă ă ă  

nu are sistem de aerisire. În timpul spectacolelor se ajunge la o penibil  stare de sufocare. Salaă  

nou , Underground, nu este finalizat . S lile de repeti ie nu ofer  confortul necesar pentruă ă ă ț ă  

desf urarea repeti iilor arti tilor. Bufetul teatrului are o capacitate de 20 de persoane i la oraăș ț ș ș  

actual  num rul angaja ilor aproape atinge cifra de 200 de persoane. Teatrul nu dispune de oă ă ț  

sal  de  edin  unde  delega iile  altor  institu ii  ar  putea  discuta  comod,  unde  s-ar  puteaă ș ță ț ț  
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organiza  mici  manifest ri,  de  exemplu:  lans ri  de  carte,  conferin e  de  pres ,  lans ri  deă ă ț ă ă  

proiecte. Teatrul nu are o sal  de proiec ie unde arti tii ar putea viziona înregistr ri, filme etc.ă ț ș ă  

Actorii i-au amenajat din fonduri proprii o sal  pentru gimnastic , dar acea sal  nu are niciș ă ă ă  

confort, nici nu exist  posibilit i pentru dezechipare. Nu exist  o sal  de lectur . Nu există ăț ă ă ă ă 

parc ri pentru biciclete în jurul teatrului. ă

Propuneri

- Programarea  reabilit rii  s lii  mari,  a  scenei  i  holului  acesteia.  Perioada  deă ă ș  

reconstruc ie în situa ie optim  va dura un an.ț ț ă  Condi iile ca Stagiunea 2012/2013ţ  

s  fie început  într-o cl dire de teatru modern  sunt: continuitatea finan rii,  cuă ă ă ă ţă  

respectare  perioadelor  din contractele  de  execu ie  i  organizarea  antierului.  Înţ ş ş  

aceast  perioad  nu am inclus i marja de timp a eventualelor întârzieri. Exist  treiă ă ș ă  

posiblit i pentru continuarea activit ii teatrului:ăț ăț

o Varianta  cea  mai  eficient  pentru  imaginea  Teatrului  Na ional  esteă ţ  

achizi ionarea sau închirierea unui cort care se poate monta în parcarea dinț  

preajma institu iei.  Parcarea fiind în custodia unei  firme particulare,  vorț  

exista costuri suplimentare.

o Utilizarea  la  capacitate  maxim  a  celor  dou  s li  (Sala  Mic  i  Salaă ă ă ă ș  

Undeground)  i  utilizarea  alternativelor  din  ora :  Palatul  Culturii,  Salaș ș  

Casei  de  Cultur  Mihai  Eminescu,  Sala  Studio  a  Universit ii  de  Arte.ă ăț  

Aceste  s li  apar in  Consiliilor  locale,  respectiv  Ministerului  Culturii  iă ț ș  

Patrimoniului  Na ional.  Fie  se  va  pl ti  chirie,  fie  p r ile  se  în eleg  înț ă ă ț ț  

vederea unei colabor ri. În aceast  perioad  se poate lucra la ”Programulă ă ă  

de reprofesionalizare a teatrului”

o Solu ia a treia ar fi combinarea celor dou  modalit i de mai sus.ț ă ăț

- Amenajarea s lilor de repeti ie la sandarde înalte;ă ț

Rezolvarea accesului în cl dire i în s lile de spectacol a spectatorilor cu nevoi speciale!!! Peă ș ă  
baza legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Amenajarea unei s li de edin  (protocol);ă ș ță

18



- G sirea unei spa iu pentru un bufet-restaurant unde angaja ii vor putea servii  masaă ț ț  

comod; 

- Amenajarea unei s li de lectur  i înregistrare;ă ă ș

- Amenajarea la standarde înalte a unei s li pentru mi care, cu aparate cardio;ă ș

- Amenajarea în holul institu iei a unei  libr rii cu specific artistic; ț ă

- Construirea locuin elor de serviciu din surse extrabugetareț

B.  Analiza  activit ii  profesionale  a  institu iei  i  propuneri  privind  îmbun t ireaăţ ţ ş ă ăţ  

acesteia:

b.1. Analiza programelor/proiectelor institu ieiţ

Men iune: Când analiz m activitatea, programele Teatrului Na ional, de fapt avem de-a faceț ă ț  

cu dou  teatre. Dar cele dou  culturi, existente în cadrul aceleia i institu ii, nu pot func ionaă ă ș ț ț  

doar în baza mo tenirii lor specifice, ele trebuie s  se adapteze realit ii, s  comunice, s  seș ă ăț ă ă  

deschid  spre dialog.ă

Analiza

Compania Liviu Rebreanu, are la ora actual  un repertoriu ce cuprinde 18 spectacole. În lunaă  

iunie, din acest num r impresionant de spectacole se vor prezenta 10. În stagiunea 2009/2010ă  

au  fost  13 premiere.  Din cele  13  spectacole,  doar  un singur  spectacol  a  fost  realizat  din 

dramaturgia româneasc : Domni oara Nastasia de G.M. Zamfirescu. Privind repertoriul nuă ș  

g sim  nici  o  idee  care  ar  sta  la  baza  alc tuirii  sale.  Consider m c  repertoriul  a  fost  oă ă ă ă  

improviza ie  f cut  în  grab .  La  ora  actual ,  nu  reg sim piese  care  ar  îndeplini  rolul  iț ă ă ă ă ă ș  

misiunea unui Teatru Na ional.  În aceast  stagiune, teatrul a avut ase premiere, trei în salaț ă ș  

mare,  trei  în  sala  mic .  Nici  o  pies  româneasc ,  nici  o  premir  absolut .  Nici  unul  dină ă ă ă ă  

regizorii  teatrului  nu  au  pus  vreun spectacol  pe  scen  în  aceast  stagiune.  Nici  unul  dină ă  

scenografii teatrului nu a lucrat la institu ia unde sunt angaja i. Nu putem observa o concep ieț ț ț  

artistic  în  alegerea  pieselor.  Consider m c  alegerea  unei  piese  maghiare  interpretat  înă ă ă ă  
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limba român  îndepline te una din misiunile teatrului. În presa de specialitate nu s-a g sit niciă ș ă  

un articol despre spectacolele Companiei.

Compania Tompa Miklos a avut, în stagiunea 2008-2009, 8 premiere. 3 spectacole desf urateăș  

la  sala mic  i cinci la sala mare. Între autori nu se g sesc dramaturgi autohtoni, din clasiciiă ș ă  

maghiari avem doar un singur text, din rândrul dramaturgilor contemporani maghiari avem 

trei piese. Nici din acest repertoriu nu se poate contura un program artistic profund. Doi dintre 

regizori  sunt  actori  ai  companiei.  Nici  compania  Tompa  Miklos  nu  a  folosit  scenografi 

angaja i  ai  teatrului.  Aici  men ion m c  în  ultimii  trei  ani,  unul  din  regizorii  angaja i  alț ț ă ă ț  

Companiei  Tompa Miklos nu a pus  în scen  nici  o pies .  La începutul  sezonului  teatral,ă ă  

Compania a declarat stagiunea 2010-2011 un an vesel, punându-se în scen  doar comedii. Nuă  

s-a întâmplat a a.  Au fost prezentate patru produc ii pe scena mare, dou  pe scena mic , douș ț ă ă ă 

spectacole  de  teatru-lectur  (4  reprezenta ii),  o  coproduc ie.  Spectacolul  cu  cel  mai  mareă ț ț  

num r  de  spectatori  -  Svejk,  a  fost  scos  din  repertoriu  când  s lile  erau  pline.  Pe  lângă ă ă 

spectacolele prezentate, compania Tompa Miklos a organizat în decembrie 2010 centenarul 

regizorului fondator al teatrului, Tompa Miklos. Cu toate c  maestrul Tompa a fost cel care aă  

ini iat înfiin area companiei române în 1962, Compania Liviu Rebreanu nu a fost invitat  laț ț ă  

eveniment.  În  luna  aprilie,  Compania a  organizat  Balul  Teatrului  -  o  ini iativ  bun  careț ă ă  

trebuie continuat . Programul companiei îndepline te foarte pu ine din misiunile conturate deă ș ț  

c tre minister.ă

Propuneri:

- În viitor se cere, în mod imperios, a se contura un profil artistic al teatrului, i acelș  

profil  trebuie s  dea na tere repertoriului concret  prin numirea prin concurs deă ș  

proiect celor doi conduc tori de Companie;ă

b.2. Analiza particip rii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ar , la nivelă ţ ă  

na ional/interna ional, în Uniunea European , dup  caz, în alte state);ţ ţ ă ă

Analiza

În ultimii ani, Teatrul Na ional Tîrgu-Mure  a ajuns s  fac  parte din rândul teatrelor care auț ș ă ă  

participat  la  cele  mai  pu ine  evenimente  teatrale  în  afara  programului.  Compania  Tompaț  

Miklos a fost invitat , în fiecare an, la Festivalul teatrelor maghiare din Kisvarda, unde anulă  
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trecut a ob inut o men iune. Aceea i companie a mai r spuns i altor invita ii din Ungariaț ț ș ă ș ț  

unde a prezentat câteva spectacole f r  a avea un ecou în presa de specialitate maghiar .ă ă ă  

Compania Liviu Rebreanu a participat în 2009 la Festivalul Na ional de Teatru din Bucure ti. ț ș

Propuneri:

-  Trebuie elaborat  o strategie clar  în ceea ce prive te prezen a teatrului la festivaluriă ă ș ț  

na ionale i interna ionale;ț ș ț

- Prin implicarea în proiecte europene pe termen lung, cu parteneri-teatre interna ionale,ț  

se vor realiza coproduc ii care vor asigura deschiderea teatrului spre alte culturi i dialogulț ș  

intercultural în interiorul teatrului, ca i o mai bun  comunicare între trupa român  i ceaș ă ă ș  

maghiar ;ă

b.3.  Analiza misiunii  actuale a institu iei:  ce mesaj poart  institu ia,  cum este  perceput ,ţ ă ţ ă  

factori de succes i elemente de valorizare social , a tept ri ale beneficiarilor etc.;ş ă ş ă

Principiu:  Misiunea teatrului este identitatea artistic  a institu iei. Mesajul principal pentruă ţ  

urm torii patru ani: Un Teatru 3D.ă

Analiză

Misiune dup  Dic ionarul Limbii Române înseamn  ă ţ ă Îns rcinare, împuternicire dat  cuiva,ă ă  

sarcin  de a face un anumit lucruă . Conform paginii de internet a Teatrului Na ional Tîrgu-ţ

Mure ,  acesta  are  misiunea  de  a  se  adresa  cu  servicii  culturale  de  profil  consistente,ş  

performante  i  stabile  tuturor  comunit ilor  locale  i  nu  numai,  împletind  tradi iileş ăţ ş ţ  

multiculturale  recunoscute  ale  ora ului,  cele  ale  regiunii  i  ale  rii  cu  aspira iileş ş ţă ţ  

contemporane  ale  cet enilor  s i.  (surs :  ăţ ă ă www.tntgm.ro)  i  în  continuare:  derivând  dinȘ  

misiunea  sa,  Teatrul  Na ional  Tîrgu-Mure  ca  institu ie  public  de  cultur  de  importanţ ş ţ ă ă ţă 

na ional , are drept obiect principalde  activitate produc ia de spectacole, a altor evenimenteţ ă ţ  

culturale din sfera teatral  i  cea a artelor spectacolului i prezentarea lor public  în modă ş ş ă  

nemijlocit la sediul institu iei, dar i în alte loca ii, în România i în str in tate, în limbileţ ş ţ ş ă ă  

român  i maghiar . Aceste idei enumerate reprezint  mai degrab  o viziune i nu o misiune.ă ş ă ă ă ş
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Din Caietul de Obiective reiese c , pentru perioada 2011-2015,  Ministerul Culturii i ă ş

Patrimoniului Na ional propune o alt  misiune  a institu iei. Cuvintele cheie sunt: participarea ţ ă ţ

la programele elaborate de c tre minister, ateliere de crea ie, art  contemporan , ă ţ ă ă

multiculturalism, publicul local, na ional, diaspor , Europa... ţ ă

Aceast  misiune ast zi nu este îndeplinit . Pu ine dintre spectacole pot fi considerateca fiind ă ă ă ţ

formulate într-o limb  teatral  contemporan . Spectacolele nu ajung nici m car la 20% din ă ă ă ă

popula ia local . Procentul este mult mai sc zut pe plan regional, na ional. Iar în spa iul ţ ă ă ţ ţ

interna ional, Teatrul nici nu exist .ţ ă

Propuneri:

-    Teatrul Na ional va participa la derularea strategiilor i programelor na ionale în domeniul ț ș ț

culturii, elaborate de Ministerul i Patrimoniul Na ional, asigurând un repertoriu, pe de o parteș ț  

prin lucrul pe proiecte specifice, pe de alt  parte având drept int  evenimente;ă ț ă

- Se vor elabora i executa proiecte legate de teatrul aplicat, inând cont de zona ș ț

socio/cultural  unde teatrul func ioneaz , în raport cu publicul int : român, maghiar, rrom, ă ț ă ț ă

etc;

- Se vor efectua  de asemenea ateliere reprezentative de crea ie artistic , în concordan  ț ă ță

cu provoc rile teatrului contemporan;ă

- Adresabilitatea va cre te, având ca int  publicul local, regional, na ional i european ș ț ă ț ș

cu un accent ridicat spre diaspor ;ă

- Misiunea de baz  a institu iei trebuie s  fie crearea spectacolelor cu un grad ridicat de ă ţ ă

profesionalism;

- Promovarea dramaturgiei române ti, maghiare i interna ionale; ș ş ț

- Sprijinirea punerii în scen  a textelor noi, încurajarea traducerilor i retraducerea ă ş

pieselor str ine;ă

- Prin repertoriu trebuie servit  identitatea cultural  local , regional , na ional  i ă ă ă ă ţ ă ş

european ;ă
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- Spectacolele Teatrului Na ional trebuie s  serveasc  imaginea României; ț ă ă

- Unele din activit ile teatrului trebuie s  inteasc  problemele convie uirii româno-ăţ ă ţ ă ţ

maghiar ;ă

- Trebuie demarate activit i prin care s  se pun  bazele spectacolelor dedicate ăţ ă ă

comunit ii rrome;ăţ

- Spectacolele Teatrului Na ional trebuie s  acopere nu doar publicul ora ului, ci un ț ă ș

areal mult mai mare;

- Generarea altor activit i care au conexiune cu teatrul: muzica, arta plastic , literatura;ăţ ă

- Prelucrarea istoriei teatrului, i publicarea rezultatelor;ş

- Sprijinirea colilor de teatru;ş

b.4. Concluzii:

– reformularea mesajului, dup  caz:ă

A a cum am subliniat anterior principalul mesaj al institu iei va fi: Teatru 3D, Deschis spre ș ț

dialog i multiculturalitate, genereaz  Dialog între culturi, mase sociale, între trecut i viitor.  ș ă ș

Toate aceste le facem cu Dinamism

– descrierea principalelor direc ii pentru îndeplinirea misiunii.ţ

- Formularea coerent  a misiunii i reconsiderarea realist  a obiectivelor institu iei;ă ș ă ț

- Reorganizare interioar  pentu cre terea eficien ei i modificarea corelativ  a ă ş ţ ș ă

Regulamentului de Organizare i Func ionare;ș ț

- Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioar ;ă

- Demararea programelor speciale pentru reprofesionaalizarea colectivelor artistice;

- Alc tuirea i punerea în func iune Consiliul Artistic al teatrului din personalit i ă ș ț ăț

din afara teatrului;
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- Realizarea unori studii despre nevoile culturale ale actualilor i poten ialilor ș ț

beneficiari;

- Formularea cerin elor; ţ

- Noul  managment  al  teatrului  trebuie  s  clarificeă  prin  schimbarea  prevederilor 

contractului individual de munc , statutul arti tilor i loialitatea fa  de teatru;ă ș ș ță

- Totodat  trebuie ini iat un dialog cu conducerea altor teatre pentru o coordonare deă ț  

program care serve te interesele spectatorilor.ș

- Readucerea unei climat perfect pentru crea ie i o normalitate în convie uire;ț ș ț

- G sirea surselor de finan are extrabugetare;ă ţ

- Crearea unei mediu de efervescen  creatoare, unde beneficiarul, partener al ţă

teatrului, va avea permanent acces la informa ii; ț

- Realizarea unui repertoriu pe m sura companiilor;ă

- Realizarea spectacolelor la standarde ridicate;

- Cre terea gradului de ocupare al s lilor;ș ă

- Elaborarea unei strategii clare de PR;

- Regândirea i reactualizarea site-ului;ș

- Semnarea contractelor cu Postul local de radio pentru efectuarea programului: 

Teatru Voce;

- Colaborare cu Univesitatea de Arte, pe mai multe domenii;

- Colaborarea cu autorilt ile locale în beneficiul comunit ii;ăț ăț

- Construc ia de proiecte pentru realizarea spectacolelor nonverbale i a unui teatru ț ş

dedicat i etniei rrome;ș
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C. Analiza organiz rii institu iei i propuneri de restructurare i/sau de reorganizare, ă ţ ş ş

dup  cază

c.1. Analiza reglement rilor interne ale institu iei i ale actelor normative incidente;ă ţ ş

Principiu: f r  o ordine de func ionare i o ordine interioar  strict  nu exist  libertatea ă ă ț ș ă ă ă

crea iei.ţ

Analiza

- Din caietul de Obiective reiese c  Regulamentul de organizare i func ionare a ă ş ţ

institu iei Teatrul Na ional din Tîrgu Mure  nu a fost reactualizat de ani de zile;ţ ţ ş

Propunere:

- Adaptarea regulamentelor de func ionare i ordine interioar  este o prioritate ţ ş ă

maxim . Noul regulament va func iona pe baza legisla iei în vigoare: Hot rârea ă ţ ţ ă

Guvernului nr. 90/2010, Ordona a de Urgen  a Guvernului 189/2008, modificat  ţ ță ă

i complectat  cu Legea   nr. 269/2009, Ornan a Guvernului 2l/2007, aprobat  i ş ă ţ ă ş

modificat  cu legea. 353/2007 etc.ă

- Angajarea sau contractarea unui jurist specializat pe probleme cultural- teatrale;

c.2. Propuneri privind modificarea reglement rilor interne i/sau ale actelor normative ă ş

incidente
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Analiza: 

În situa ia Teatrului Na ional din Tîrgu Mure  nu putem vorbi despre modific ri ale ţ ţ ş ă

reglement rilor, din cauza inexisten ei acestora. ă ţ

Mul i dintre actori i al i arti ti al teatrului au ca prioritate activit i care concureaz  cu ț ș ț ș ăț ă

programul teatrului. În activitatea trupei Gruppenhecc, a teatrelor Yorick, Lullaby, Teatrului 

Scena, Atelierului Academic sunt implica i arti ti ai Teatrului Na ional din Tîrgu-Mure . ț ș ț ș

Aceste colabor ri de multe ori d uneaz  programului Teatrului Na ional. De exemplu, în luna ă ă ă ț

ianuarie, în Trupa Gruppenhecc majoritatea actorilor erau ocupa i de cabaret, punând ț

activitatea din cadrul teatrului pe plan secundar. De exemplu: Pe baza datelor de pe site-ul 

Trupei Gruppenhecc, http://www.gruppen-hecc.ro/, între 14 Ianuarie – 22 martie 2011 au fost 

sus inute 34 de spectacole. În aceste zile, actorii implica i nu au participat la activitatea ţ ţ

Teatrului Na ional, acest lucru fiind posibil din cauza directorului adjunct care se ocup  cu ţ ă

programarea repeti iilor i a spectacolelor din teatru, paralel cu aceasta, fiind implicat în trupa ț ș

de cabaret i ca actor.  În  decembrie i ianuarie trupa Lullaby, alc tuit  din actori ai Teatrului ș ș ă ă

Na ional, au închiriat Sala Mic  a teatrului, compromi ând programul de repeti ii.ț ă ț ț

Propunere:

Vom avea o viziune clar  despre func ionarea institu iei, dup  un concurs reu it. Trebuie ă ţ ţ ă ş

analizate de urgen  mecanismele de func ionare i de circula ie a documentelor în institu ie. ță ţ ș ţ ţ

În baza rezultatelor ob inute, se vor elabora regulamente care servesc misiunea teatrului.  În ț

acest sens, s  analiz m situa ia creionat  din Caietul de Obiective:ă ă ţ ă

-  Reînoirea i regândirea fi ei posturilor în func ie de nevoile Institu iei; ş ş ț ţ

- Elaborarea documentului: Statutului Actorului din Teatru Na ional Tîrgu Mureț ș

- Analiza eficien ei i reorganizarea compartimentelor de produc ii i de intre inere;ţ ş ţ ş ţ

- Reorganizarea Secretariatului literar. Înfiin area unui departament de PR, ţ

management i programare pentru cre terea vizibilt ii teatrului i pentru utilizareaş ş ăţ ş  

mai eficient  a spa iilor de spectacol; ă ţ
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- Înfiin area unui birou de proiecte culturale pentru câ tigarea i exploatarea ţ ş ş

Fondurilor Culturale din ar  i din Fondurile Europene;ţ ă ş

- Perfec ionarea periodic  a personalului care lucreaz  cu beneficiarii (publicul ţ ă ă

pl titor);ă

- Introducerea clauzei de loialitate a arti tilor fa  de institu ia care i-a angajat i ş ţă ţ ș

definirea „conflictului de interes” pentru a evita fenomenele amintite la primul 

capitol;

- Regândirea programului de lucru, pentru cre terea eficien ei;ş ţ

- Reglementarea accesului în cl direa institu iei;ă ţ

- Reglementarea ofertei i a programului bufetului.ş

Noile reglement ri vor fi finalizate dup  discu ii i consult ri cu  sindicatul din teatru i to i ă ă ţ ş ă ș ţ

angaja ii institu iei.ţ ţ

c.3. Func ionarea institu iilor deleg rii responsabilit ilor: analiza activit ii consiliilor de ţ ţ ă ăţ ăţ

conducere, dup  caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de ă

competen e în cadrul conducerii institu iei;ţ ţ

Principiu: Cheia succesului este o structur  transparent , un mecanism decizional limpede.ă ă

Analiza

E greu s  func ioneze o institu ie la standarde normale când nici cei din conducere nu tiu ce ă ţ ţ ş

func ii au. În Caietul de Obiective, în dreptul grilei personalului g sim trei directori adjunc i, ţ ă ţ

în schimb toate documentele emise de teatru sunt semnate de c tre Directorul General ă

Adjunct i de c tre directorii Artistici... ş ă

Consiliile artistice din teatru nu func ioneaz . Nu au regulament de func ionare, nici chiar ț ă ț

membrii comisiilor nu au fost în tiin a i despre numirea lor. Deciziile luate de c tre ș ț ț ă

conducerea institu iei nu au fost adoptate de c tre Consiliul Administrativ. Nu exist  registrul ț ă ă

Proceselor Verbale. 
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Propunere

- Maxim în ase luni (în caz ideal la începutul stagiunii) se va analiza situa ia, urmat  deş ţ ă  

trimiterea spre aprobare a noii structuri ministerului de resort;

- Urgent alc tuirea Comisiei Artistice pe baza legiilor în vigoare i elaborarea ă ș

regulamentelor de func ionare;ț

c.4. Analiza nivelului de perfec ionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de ţ

perfec ionare ţ

Principiu: Oameni potrivi i în locuri potrivite.ţ

Propunere:

- Printre priorit i se afl  efectuarea unei evalu ri a personalului. Vom verifica dacăţ ă ă ă 

fiecare angajat are diplom  pentru acel post pe care a fost angajat. Cei care sunt deă  

folos vor fi trimi i la cursuri de calificare sau Teatrul va organiza aceste cursuri.ș  

De cursurile profesionale vor beneficia i arti tii teatrului în cadrul programuluiş ş  

„reprofesionalizarea  scenei.”  Cei  care  vor  beneficia  de  cursurile  de 

profesionalizare vor semna clauza de loialitate fa  de teatru.ţă

D) Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective

Informaţiile  furnizate  prin caietul  de obiective fac referire  la anii  2008-2010, prin urmare 
analiza situaţiei economico-financiare va face referire la cele trei perioade.

a) Analiza evoluţiei realizării propunerilor bugetare anuale

Din datele anuale raportate de Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş privind realizarea bugetelor 
de venituri şi cheltuieli se desprind următoarele informaţii:
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

Indicator Program Realizat Pondere 
(%)

Total venituri, din care: 9.487.000 9.483.036 99,95
- Venituri proprii    291.000    290.036       99,66
- Subvenţii 9.193.000 9.190.000       99,97
- Sponsorizări     3.000        3.000     100,00 

Total cheltuieli, din care: 9.487.000 8.987.748 94,74
- Chelt.de personal 5.650.000 5.616.842       99,41
- Chelt. cu bunuri şi 

servicii
1.592.000 1.476.201       92,73

- Chelt.asistenta socială   95.000      92.318       97,17
- Cheltuieli de capital 2.150.000 1.802.387       83,83

În anul 2008 instituţia nu a realizat programul iniţial decât în proporţie de 99,95% la venituri 
şi 94,47% la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 99,97%, în cifre absolute 
fiind  o diminuare  cu  3.000 lei.  Ponderea  cea  mai  mare  a  în  nerealizarea  programului  de 
cheltuieli o deţin cheltuielile de capital ca urmare a neefectuării lucrărilor de reparaţii capitale 
la clădirea instituţiei, suma de 495.288,78 lei fiind restituită ordonatorului principal de credite, 
respectiv Ministerului Culturii i Patimoniului Na onal.ș ț

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009

Indicator Program Realizat Pondere 
(%)

Total venituri, din care: 8.517.000 8.572.106 100,64
- Venituri proprii 349.000    404.106 115,79
- Subvenţii 8.166.000 8.166.000 100,00
- Sponsorizări     2.000        2.000 100,00

Total cheltuieli, din care: 8.517.000 8.516.759   99,99
- Chelt.de personal 6.031.000 6.031.000 100,00
- Chelt. cu bunuri şi 

servicii
1.386.000 1.385.759   99,98

- Cheltuieli de capital 1.100.000 1.100.000 100,00

În anul financiar 2009, instituţia a realizat o depăşire cu 0,64% a planului iniţial ca urmare a 
depăşirii indicatorului veniturilor proprii, încasările realizate fiind mai mari cu 15,79%. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

Indicator Program Realizat Pondere 
(%)

Total venituri, din care: 8.561.000 8.481.348 99,06
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- Venituri proprii 437.000    436.348 99,85
- Subvenţii 8.124.000 8.045.000 99,03
- Sponsorizări

Total cheltuieli, din care: 8.561.000 8.248.320 96,34
- Chelt.de personal 5.229.000 5.208.842 99,61
- Chelt. cu bunuri şi 

servicii
2.153.000 1.939.478 90,08

- Cheltuieli de capital 1.179.000 1.100.000 93,29

Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş a realizat indicatorii financiari propuşi pentru anul 2010 în 
proporţie de 99,06% la încasarea veniturilor şi 96,34% la total cheltuieli. Subvenţiile încasate 
au fost în proporţie de 99,03% din programul iniţial.

b) Analiza evoluţiei veniturilor şi a cheltuielilor 

I. bugetul de venituri 

Indicator Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010
Total venituri, din care: 9.483.036 8.572.106 8.481.348

- Venituri proprii    290.036    404.106    434.348
- Subvenţii 9.190.000 8.166.000 8.045.000
- Sponsorizări        3.000        2.000

În perioada analizată se constată următoarea dinamică:

- Totalul veniturilor cunoaşte o scădere continuă faţă de anul 2008:

 În anul 2009 volumul veniturilor a scăzut cu 9,60% faţă de 2008

 În anul 2010 volumul veniturilor a scăzut cu 1,05% faţă de 2009 şi cu 
10,56%

- Evoluţia veniturilor cunoaşte o diminuare pe seama subvenţiilor care au avut următoarea 
dinamică:

 În anul 2009 volumul subvenţiilor a cunoscut o scădere cu 11,14% faţă 
de anul 2008

 În  anul  2010  volumul  subvenţiilor  au  reprezentat  doar  98,51%  din 
subvenţiile anului precedent, respectiv o scădere cu 1,49%

- Veniturile proprii, în schimb au avut o fluctuaţie ascendentă, realizându-se în anul 2010 
o creştere de 1,49 ori faţă de anul 2008, în cifre absolute realizându-se o creştere cu 
114.070 lei în anul 2009 faţă de anul 2008, respectiv 30.242 lei în anul 2010 faţă de anul 
2009.

Deşi  veniturile  proprii  au  cunoscut  o  creştere  substanţială,  repartizarea  acesteia  pe 
perioade reprezintă o creştere cu 139,32% în primul an, după care creşterea este mult 
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mai mică,  respectiv 107,48% faţă de anul 2009. Anul de vârf al  creşterii  veniturilor 
proprii  se  datorează  volumului  veniturilor  din  vânzarea  biletelor,  care  a  cunoscut  o 
dinamică  de  197,20%,  o  creştere  în  sumă  absolută  cu  138.245  lei  în  anul  2009 
comparativ cu anul 2008.

- Instituţia a beneficiat în perioada 2008-2010 de sponsorizări care au venit în completarea 
urselor de finanţare, respectiv în anul 2008 suma de 3000 lei, iar în anul 2009 suma de 
2000  lei.  În  anul  2010,  conform informaţiilor  furnizate,  instituţia  nu  abeneficiat  de 
sponsorizări.

II. bugetul de cheltuieli     

Indicator Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010
Total cheltuieli, din care: 8.987.748 8.516.759 8.248.320

- Chelt.de personal 5.616.842 6.031.000 5.208.842
- Chelt. cu bunuri şi 

servicii
1.476.201 1.385.759 1.939.478

- Cheltuieli de capital 1.802.387 1.100.000 1.100.000

Totalul  cheltuielilor  cunoaşte  o  dinamică  descendentă,  astfel  în  anul  2009  volumul 
cheltuielilor s-a diminuat cu 5,24%, în sumă absolută cu 470.989 lei, respectiv în anul 2010 
faţă  de anul  2009 decreşterea  a  fost  în  pondere  de 3,15%, în  cifre  absolute  reprezentând 
268.439 lei.

d.2. analiza comparativă a cheltuielilor 

Situaţia comparativă a cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor

Anul Total cheltuieli Cheltuieli de personal Pondere în total

      %

2008 8.987.748 5.616.842 62,49

2009 8.516.759 6.031.000 70,81

2010 8.248.320 5.208.842 63,15

Analizând informaţiile cuprinse în tabelul de mai sus se poate observa o creştere a ponderii 
cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor în anul 2009, cu 8,32% în condiţiile în care 

31



numărul de personal în anul 2008 era de 189 persoane, iar în anul 2009 era de 188 persoane. 
În anul 2010 s-a realizat o diminuare a cheltuielilor de personal cu 13,63%, iar ca pondere în 
totalul cheltuielilor cu 7,66%.

Situaţia comparativă a cheltuielilor cu bunuri şi servicii în totalul cheltuielilor

Anul Total cheltuieli Cheltuieli cu bunuri 

şi servicii

Pondere în total

      %

2008 8.987.748 1.476.201 16,43

2009 8.516.759 1.385.759 16,28

2010 8.248.320 1.939.478 23,51

 

În  primii  doi  ani  ai  perioadei  analizate  se  constată  o  o  repartiţie  constantă  a  ponderii 

cheltuielilor  cu bunuri  şi  servicii  de  16%. În anul  2010 nivelul  cheltuielilor  cu bunuri  şi 

servicii a cunoscut o creştere cu 39,95%, în condiţiile în care volumul total al chetuielilor a 

scăzut cu 3,15% faţă de anul 2009.

Creşterea inflaţiei,  majorarea tarifelor pentru utilităţi şi alte cheltuieli de întreţinere au fost 

factori care la nivel macro -  economic au infleunţat evoluţia cheltuielilor, în particular şi cele 

ale Teatrului Naţional din Târgu Mureş. 

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei

Din datele furnizate în caietul de obiective nu se poate identifica structura cheltuielilor pe 
surse de venituri. Având în vedere ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor, după cum 
se vede în tabelul de mai jos:

 Indicator Anul 
2008

Pondere 
în total

Anul 2009 Pondere 
în total

Anul 
2010

Pondere 
în total

Total venituri, din 
care:

9.483.036 100,00
%

8.572.106 100,00
%

8.481.348 100,00%

- Venituri proprii    290.036   3,05%    404.106     
4,71%

   434.348     5,14%

- Subvenţii 9.190.000 96,92% 8.166.000   
95,26%

8.045.000   94,86%

- Sponsorizări        3.000   0,03%        2.000     
0,03%

 

se poate estima următoarea influenţă a surselor de venituri proprii în categorii de cheltuieli:
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Indicator Anul 2008 Grad 
acop.din 
surse 
proprii

Anul 2009 Grad 
acop.din 
surse 
proprii

Anul 
2010

Grad 
acop.din 
surse 
proprii

Total cheltuieli, din 
care:

8.987.748 293.036 8.516.759 406.106 8.248.320 434.348

- Chelt.de 
personal

5.616.842 214.296 6.031.000 330.228 5.208.842 306.509

- Chelt. cu 
bunuri şi 
servicii

1.476.201   78.740 1.385.759  75.878 1.939.478 127.839

- Cheltuieli de 
capital

1.802.387 1.100.000 1.100.000

Am  folosit  ca  şi  cheie  de  repartiţie  coeficientul  obţinut  ca  raport  între  total  venituri 
proprii+sponsorizări şi  total  venituri  mai  puţin  sumele  repartizate  pentru  cheltuieli  de  
capital, obţinând astfel următorii coeficienţi: 

Anul Coeficient de 
repartizare

2008 0,038

2009 0,054

2010 0,058

 

d.4.  analiza  gradului  de  creştere  a  surselor  atrase/veniturilor  proprii  în  totalul  
veniturilor

Anul Total 
venituri

Venituri 
proprii

Pondere 
în total

2008 9.483.036 293.036 3,09%
       2009 8.572.106  406.106 4,73%
       2010 8.481.348 434.348 5,12%

Din datele  cuprinse în  tabelul  de mai  sus se observă că veniturile  au cunoscut  o creştere 
anuală în totalul veniturilor instituţiei în medie cu 4,27%.
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d.5. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

Situaţia comparativă a cheltuielilor de capital  în totalul cheltuielilor

Anul Total cheltuieli Cheltuieli de capital Pondere în total

      %

2008 8.987.748 1.802.387 20,05

2009 8.516.759 1.100.000 12,91

2010 8.248.320 1.100.000 13,34

În  anul  2008  Teatrul  Naţional  din  Tîrgu  Mureş  avea  în  desfăşurare  reparaţii  capitale  la 
clădirea instituţiei.  Din informaţiile puse la dispoziţie în anexele la caietul de obiective se 
poate constata că soldul contului 231 Mijloace fixe în curs era în sumă de 6.377.935 lei, iar 
din tabelul cu situaţia imobilizărilor corporale se poate concluziona că nu au fost orientate 
sume pentru reparaţii capitale, ci doar pentru echipamente tehnologice.

În anul 2009 veniturile pentru cheltuieli de capital au fost repartizate pentru reparaţii capitale 
şi achiziţii de echipamente tehnologice şi aparate şi instalaţii de măsură. Soldul contului 231 
Mijloace fixe în curs s-a majorat ajungând la 7.683.474,32 lei.

d.6. cheltuieli pe beneficiar

Deoarece informaţiile privind numărul de spectatori nu sunt disponibile, estimările privind 
cheltuielile pe beneficiar pornesc de la ipoteza că toate cheltuielile sunt efectuate pentru a 
satisface cerinţele publicului, cuprinzând crearea de comfort pentru o vizionare optimă, prin 
efortul întregului personal al instituţiei, realizând producţii în care s-au investit toate resursele 
financiare  şi  umane.  Luând în  calcul  numarul  de locuri  din  cele  două săli,  respectiv  698 
scaune şi perioada de 10 luni a unei stagiuni de spectacole cu aproximativ 270 de zile,cu un 
grad de ocupare ipotetic de 16% rezultă un număr estimativ de spectatori, respectiv 30.154.

Deoarece nu am beneficiat de date concrete de la instituţia vizată, am efectuat calculele pe 
baza informaţii obţinute din datele statistice ale administraţiei publice a judeţului Mureş pe 
anul 2009. Am folosit această cheie de repartizare pentru întreaga perioadă pentru a avea o 
viziune asupra dinamicii cheltuielilor pe beneficiar.

Având aceste date ipotetice se poate urmări evoluţia cheltuielilor pe beneficiar în perioada 
analizată, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Cheltuieli pe 
beneficiar, din 
sursele de venit

2008 2009 2010
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Cheltuieli  totale,  din 
care:

298 282 273

- din subvenţie 289  269 259

-din venituri proprii     9    13   14

E. Programele i planul de ac iune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu iei,ş ţ ţ  

conform sarcinilor i obiectivelor prev zute la pct. IV:ş ă

e.1. Prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioad  de management;ă

Programul pe care îi oferim Teatrului Na ional poar  numele: Teatru 3D. Un teatru 3D î iț ă ș  

desf soar  activitatea în spa iu, se afl  în permanen  în centrul aten iei prin serviciile saleă ă ț ă ță ț  

oferite  beneficiarului.  Prima  stea  e  profesionalismul,  a  doua  -  creativitatea,  a  treia  - 

deschiderea, a patra - transparen a. Ar fi mult mai u or s  cl dim o nou  institu ie,  dar în faptț ș ă ă ă ț  

acest lucru este exact ceea ce ne propunem. C ci programul nostru nu începe cu o construc ie,ă ț  

ci cu o demolare: demolarea comodit ii, a lenei, a indiferen ei, a perspectivelor provinciale, aăț ț  

tensiunilor artificiale dintre cele dou  companii. Demolarea suprema iei func ionarilor asupraă ț ț  

arti tilor.  Astfel,ș
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- primul an ar fi anul de inventar, un an în care to i arti tii teatrului ar primi sarcini peț ș  

m sur , fiecare compartiment ar lucra la randamentul maxim. Anul în care se vor elaboraă ă  

principiile i regulamentele. Dup  acest an de experien , putem inventaria cu ce echip  seș ă ță ă  

poate continua recl direa institu iei. Anul ar urma s  poarte numele "Anul zero" ( ”Groundă ț ă  

Zero”). 

- În al doilea i  al treilea an ar urma ”Reprofesionalizarea teatrului”: con tientizareaș ș  

lipselor,  a  incapacit ii  profesionale.  Arti tii  vor  avea  parte  de  traininguri  periodice,ăț ș  

workshopuri profesionale. Angaja ii care deservesc scena vor participa la cursuri profesionaleț  

din domeniul lor de activitate.

- Anul patru va purta numele de ”Spectatorul nostru, st pânul nostru”. Va fi anul cândă  

teatru î i va deschide larg por ile, anul în care se va intensifica comunicarea cu beneficiarul.ș ț  

În anul patru vrem s  vedem primele rezultate la maifest rile na ionale.ă ă ț

- Al cincilea an va fi numit ”Recolta”. Vom avea un teatru stabil artistic, cu renume 

na ional. Un teatru care î i îngrije te trecutul i î i construie te viitorul. Un laborator de texte,ț ș ș ș ș ș  

un sprijin pentru retraducerea clasicilor,  deservind toate categoriile de public,  un adev rată  

model  în  convie uirea  româno-maghiar .  Un  teatru  care  va  aduce  beneficii  culturiiț ă  

transilv nene pe plan na ional i interna ional. ă ț ș ț

e.2. Programele propuse pentru întreaga perioad  de management, cu denumirea i, după ş ă  

caz, descrierea fiec rui program, a scopului i intei acestuia, exemplific ri;ă ş ţ ă

Principiu: Managerul general al teatrului coordoneaz  activitatea artistic  a institu iei. Celeă ă ț  

dou  Companii  prin  conduc torii  lor  vor  avea  autonomie  decizional  în  stabilireaă ă ă  

programelor. Ei trebuie s  se raporteze la principiile urm toare:ă ă
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În elaborarea repertoriului se ine cont de obiectivele, misiunea, strategia, prioritatea i ț ș

posibilit ile financiare al Teatrului Na ional.ăț ț

o Promovarea crea iei teatrale i interpretative;ț ș

o Sus inerea  dramaturgiei, crea iei dramatice autohtone române i maghiare, asigur ndț ț ș ă  

valorificarea scenic  a acesteia;ă

o Sus inerea dramaturgiei contemporane europene i valorificarea scenic  a acesteia;ț ș ă

o Realizarea a cel pu in dou  produc ii cu texte noi pe stagiune/scen  i Companie;ț ă ț ă ș

o Realizarea de spectacole în reciprocitate din dramaturgia român  i maghiar ;ă ș ă

o Încurajarea tinerilor arti ti;ș

o Men inerea nivelului profesional al spectacolelor;ț

o C utarea formelor noi de limbaj teatral;ă

o Sprijinirea textelor noi;

o Folosirea judicioas  a întregului personal artistic;ă

o Orientarea accentuat  spre public;ă

o Implicarea în educarea prin i pentru teatru a tinerilorș

Parteneri  strategici  în  finalizarea  Programului  sunt:  Teatrul  de  Copii  i  Tineret  Ariel,ș  

Universitatea de Arte Tîrgu Mure ,  Teatru 74,  Teatrul  Yorick,  Filarmonica de Stat Tîrguș  

Mure , Ansamblu Folcloric Mure ul, Societatea Român  de Radiodifuziune, alte organiza ii iș ș ă ț ș  

funda ii culturale i teatrale. Lista partenerilor posibili r mâne deschis . ț ș ă ă

Programul: SCENA LA MICROFON
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- Înc  din primul an, teatrul va avea o stagiune de teatru radiofonic. Fiecare companieă  

va avea câte patru premiere. Dou  texte contemporane, i dou  texte antologice din programaă ș ă  

liceelor. Aceste texte vor fi regizate de regizori i interpretate de c tre actorii care în aceaș ă  

perioad  nu au fost distribui i. Spectacolele vor fi prezentate în cadrul atelierului de lectur ,ă ț ă  

apoi înregistrate la postul public de radio. Materialul înregistrat va fi prezentat la radio iș  

imprimat pe CD i comercializat.ș

Programul va fi derulat în parteneriat cu Postul  de Radio Teritorial Mureș

Programul: RESTITUIRI

Un program care va redescoperi textele teatrale din trecutul îndep rtat i trecutul apropiat.ă ș  

Texte din litaratura dramatic  român  i maghiar  care pe vremuri aduceau mult public înă ă ș ă  

teatru, dar de câ va ani nu au fost puse pe scen : George Ciprian, Molter Karoly, Romulusț ă  

Guga, Alexandru Kiri escu, Mihail Sebastian, Moricz Zsigmond.ț

Programul: DIALOG PESTE TIMP

Un program orientat spre dramaturgia universal , cu accent pe lucr ri europene, i dramaturgiă ă ș  

români i maghiari. Va fi programul cu cea mai mare acoperire. intim tinerii, publicul deș Ț  

vârst  medie  i  cei  de  vârsta  a  treia.  Prin  texte  clasice  vrem  s  mont m  spectacole  deă ș ă ă  

actualitate, despre problemele cu care se confrunt  societatea i individul. ă ș

Programul: PRIMA ANS   Ș Ă
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Un program care se ocup  de încurajarea tinerilor prin descoperirea textelor noi scrise deă  

autori tineri i punerea lor în circula ie prin asocierea cu un proiect regizoral propus de unș ț  

tân r regizor. Programul va fi derulat în parteneriat cu Funda ia Dramafest, Universitatea deă ț  

Arte i Teatru 74ș

Programul: JOC SECUND

Un gen de limbaj teatral care deocamdat  lipse te din oferta teatrelor: teatrul non verbal sauă ș  

teatrul de mi care. Un gen de teatru care comunic  prin mi care i efecte teatrale, bazat peș ă ș ș  

expresivitatea  corporal .  Prin  aceste  spectacole  putem  inti  publicul  român  împreun  cuă ț ă  

publicul maghiar, genul neavând bariere lingvistice. Prin aceast  form  putem ie i pe scenaă ă ș  

interma ional .  Programul  va  fi  derulat  în  parteneriat  cu  Ansamblul  Folcloric  Mure ul  iț ă ș ș  

Universitatea de Arte.

Programul: TEATRU PE PORTATIV

Marea provocare a Teatrului Na ional din Tîrgu Mure  este g sirea unei forme de teatru careț ș ă  

poate concura cu popularitatea teatrelor din Sibiu i Cluj. Teatrul în viitor va pune un accentș  

mult  mai mare pe teatru muzical.  Succesul  enorm al  muzicalelor din Europa i  în ultimaș  

vreme la Teatrul Na ional de Operet  din Bucure ti nu ne poate l sa indiferen i. Anual, celeț ă ș ă ț  

dou  companii vor avea pe scena mare câte dou  spectacole muzicale, din care unul ar fi oă ă  

operet  în form  nou , alta va fi un muzical contemporan. La finalul proiectului, anul numită ă ă  

Recolt , vom prezenta primul spectacol muzical original scris pentru Teatrul Na ional Tîrguă ț  

Mure . Programul va fi derulat în colaborare cu Filarmonica de Stat din Tîrgu Mure  i cuș ș ș  

Ansamblu Folcloric Mure ul.ș

Programul: TEATRUL DE SUB SCENĂ

39



Dup  finalizare,  sala  de  spectacol  din subsolul  teatrului  va  avea  un  caracter  de  laboratoră  

teatral. Programul va fi alc tuit dup  un concurs de proiecte. În acest laborator se vor c utaă ă ă  

noi forme ale limbajului teatral. Programul se va derula în parteneriat cu: Funda ia Dramafest,ț  

Teatrul 74, Universitatea de Arte Catedra: Scriere dramatică

Programe educa ionaleț

Un teatru Na ional are obliga ia de a educa publicul. În acest sens vom derula dou  programeț ț ă  

educa ionale.ț

Program educa ional în coli: TEATRUL LA CATEDRț ș Ă

În cadrul acestui program, periodic reprezentan ii companiilor se vor deplasa în coli i vorț ș ș  

sus ine  spectacole,  microrecitaluri,  dialoguri  cu  profesori  i  elevi  despre  teatru,  despreț ș  

comportamentul în teatru;

Program educa ional în teatruț

În  cadrul  acestui  program vom apela  la  experien a  teatrelor  germane care  de  ani  de  zileț  

folosesc în activitatea lor   ”muzeologul  de teatru” Muzelogul  de teatru e persoana c reiaă  

publicul i se poate adresa cu întreb ri în timpul spectacolelor (înainte, în pauz  i dup )ă ă ș ă . Cele 

doua programe educa ionale se vor derula în colaborare cu Universitate de Arte.ț

Programul: TEATRU PLUS

Acest program va unii acele evenimente unice care implic  personalul teatrului, dar nu suntă  

spectacole jucate în serie. De exemplu "Gala Teatrului" de Ziua Interna ional  a Teatrului.ț ă  
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Anul  viitor  va  fi  an  Caragiale:  vrem  s  organiz m  o  conferin  despre  spectacolele  deă ă ță  

Caragiale jucate în Tîrgu Mure . În 2012, Compania Liviu Rebreanu împline te 50 de ani deș ș  

la înfiin are. Acest moment trebuie marcat cu o produc ie unic . Spectacolul va fi prezentat înț ț ă  

cadrul Programului Teatru plus.

Programul PATRIOT LOCAL

Acest program va con ine proiecte mari lansate în concurs cu celelalte institu ii de spectacoleț ț  

din ora  sau din zon .ș ă

e.3. Proiecte propuse în cadrul programelor;

Deja înainte de vacan a de var , teatrele i-au conturat repertoriul anului viitor (nu am pututț ă ș  

ob ine nici o informa ie controlat  în acest sens). E greu s  avans m o ofert  concret  acum,ț ț ă ă ă ă ă  

în luna iunie. Nu tim ce angajamente are teatrul la aceast  or , dar mai mult ca sigur s-auș ă ă  

purtat discu ii cu regizori, creatori, arti ti. Din acest motiv vom da doar câteva exemple înț ș  

cadrul programelor enun ate.  Totodat  consider m c  alegerea programului artistic a celorț ă ă ă  

dou  trupe este  resortul conduc torilor  artistici.  Exemplele iau în considerare componen aă ă ț  

actual  a echipei artistice a teatrului.ă

Programul: SCENA LA MICROFON (sala Mic )ă

Ion Creang : Amintiri din copil rieă ă
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I.L. Caragiale: Schi eț

Moricz Zsigmond: Uru muri

I.L. Caragiale: Schi e (în limba maghiar )ț ă

Dramatiz ri:ă

Camil Petrescu - Patul lui Procust

Mircea Eliade - Maytrei

Vasile Voiculescu - Povestiri

Mircea C rt rescu - Travestiă ă

Jurnalul lui Mihail Sebastian

Programul se va desf ura în parteneriat cu Inspectoratul colar i Radio Tîrgu-Mureăș ș ș ș

Programul: RESTITUIRI (sala Mare)

Mihai Sebastian: Jocul de a vacan aț

Molter Karoly: Perpetum mobile 

Romulus Guga: Evul mediu întâmpl toră

Arthur Miller: Moartea unui comis voiajor

Victor Eftimiu: Omul care a v zut moarteaă

Max Frisch: Biedermann i incendiatoriiș
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Programul: DIALOG PESTE TIMP (sala Mare)

Carlo Goldoni: Hangi aț

Mihail Bulgakov: arul Ivan î i schimb  meseriaŢ ş ă

I.L. Caragiale: O scrisoare pierdută

William Shakespeare: Mult zgomot pentru nimic

Anton Pavlovici Cehov: Ivanov

Moliere: Tartuffe

Programul PRIMA ANS  (teatru în spa ii mici, sala mic )Ș Ă ț ă

Se va lansa un concurs de proiecte pentru regzori si autori dramatici debutan i, la care se vaț  

participa în echip  (regizor + autor), iar câ tig torii vor monta spectacolul în sala mic  peă ș ă ă  

baza unui buget minimal. Dac  spectacolele au succes, ele vor fi transferate pe scena mare, înă  

stagiunea urm toare.ă

Programul:  CLASICI ÎN DEVENIRE (sala Mic )ă

Adrian Lustig: Poker

Esterházy Péter: Eu sunt Tu

George Tabori: Mein kampf (R zboiul meu)ă

Alina Nelega: graffiti.drimz

Matei Vi niec: ș Richard al III-lea se interzice

Vasili Sigariev: Plastilină
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Programul: JOC SECUND (Sala Underground)

Tango

August Strindberg: Domni oara Iuliaş

Programul: TEATRU PE PORTATIV (Sala Mare)

Sólem Aléchem-Josepf Stein: Violonistul pe acoperiş

Szirmai-Bakonyi-Gábor: Miska magnatul

Szabo Magda: Abigel

F. Loewe-Show:  My Fair Lady

Programul: TEATRU SUB SCEN  (Sala Underground)Ă

Omul int : docu-teatru din documente de la CNSASţ ă

Rescriindu-l pe Caragiale: o pies  nou scris , din proza marelui maestruă ă

Programul TEATRU LA CATEDRĂ

Kai Hensel: R zboiul lui Klammă

Robert Jelenik: Istoria Europei
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Programul: TEATRU PLUS (Sala Mare)

Cabaret de anul nou

Nea Iancu, de 100 de ani ne lipse tiş

Programul PATRIOT LOCAL

Gala artei: Made by Mures

e.4.  Alte  evenimente,  activit i  specifice  institu iei,  planificate  pentru  perioada  deăţ ţ  

management.

- Aleea Arti tilor în preajma teatruluiş

- Infiin area Muzeului teatruluiţ

- Editarea albumelor care se ocup  cu istoria teatrului din Tîrgu Mureă ş

- Propunerea adresat  prim riei din ora  pentru redenumirea unor st zi dup  mari actoriă ă ş ă ă  

i regizori: Harag, Fiscuteanu, S s ran, Gyorgy Kovacs, Cornel Popescu, Romulus Fene ..ş ă ă ş

Regizori cu care vrem s  colabor m (lista ideal ): Mihai M nu iu, Radu Afrim, Vlad Massaci,ă ă ă ă ț  

Beres  Attila,  Alexandru  Dabija,  Szocs  Artur,  Florin  Fieroiu,  Andras  Lorand,   Theodor 

Cristian Popescu, Anca Bradu, Somogyi Szilard, Sorin Militaru. Vom lansa un concurs de 

proiecte studen ilor de la regie cu prec dere, dar nu numai la UAT Tîrgu-Mure , pe lângț ă ș ă 

celelalte facult i de profil din ar  (Bucure ti, Cluj, Ia i).ăț ț ă ș ș
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F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor 
financiare necesar a fi alocate de către autoritate:

Situa ia financiară a institu iei va fi influen ată de problemele economice na ionale. Încercămț ț ț ț  
să previzionăm o situa ie în care trendul economic na ional i interna ional se va amelioraț ț ș ț  
încontinuare. 

f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 5 (cinci) ani,  
corelată  cu  resursele  financiare  necesar  a  fi  alocate  din  subvenţia/alocaţia  acordată  
instituţiei de către M.C.P.N.;

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2011, Teatrul Naţional din Târgu Mureş 
este următorul:

Indicator Program
Total venituri, din care: 7.976.000

- Venituri proprii 420.000
- Subvenţii 7.556.000
- Sponsorizări 0

Total cheltuieli, din care: 7.976.000
- Chelt.de personal 4.596.000
- Chelt. cu bunuri şi 

servicii
3.380.000

- Cheltuieli de capital          0

– previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei

În condiţiile  în care sursele de finanţare pentru anul 2011 sunt diminuate faţă de cele  ale 
anului 2010 cu suma de 505.348 lei este evident că primele măsuri ale noului manager vor fi 
legate  de  redimensionarea  cheltuielilor  de  personal.  După  implementarea  programului  de 
măsuri privind evaluarea şi reâncadrarea personalului previzionarea cheltuielilor de personal 
pe perioada cuprinsă în caietul de obiective se prezită după cum urmează:
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Evoluţia cheltuielilor de personal în perioada 2011-2015

Anul 2011 2012 2013 2014 2015

Chelt.de 
personal

4.596.000 5.286.000 6.100.000 7.015.000 8.070.000

În previzionare am estimat o creştere cu 15% a cheltuielilor de personal pe întreaga 
perioadă de previzionare. Fondurile atrase (fonduri nerambursabile UE sau de la fundaţii din 
Ungaria),  veniturile  proprii  şi  evoluţia  economică  a  României  au  fost  premisele  acestei 
estimări

 

–  previzionarea  evoluţiei  veniturilor  propuse  a  fi  atrase  de  către  candidat,  cu  
menţionarea surselor vizate

Pentru a realiza programul propus în proiect este necesară realizarea unor venituri din 
surse atrase, a căror componenţă se regăseşte în tabelul de mai jos:

Evoluţia veniturilor atrase

Anul 2011 2012 2013 2014 2015

Total  venituri  atrase, 
din care:

- Venituri proprii 420.000 480.000 504.000 540.000 590.000

- Fonduri 
nerambursabile 
UE

 42.000 168.000 100.000

- Alte fonduri 30.000 10.000 30.000 40.000 40.000

Din  programele  finanţate  din  fonduri  europene  nerambursabile  am  putea  accesa 
programe ca: Europa pentru cetăţeni - 42.000 lei, Programul Cultura 2007-2013 – 168.000 lei 
sau  Media  2007  –  Promovare/acces  pe  piaţă –  100.000  lei.  Alte  fonduri  pot  fi  sume 
provenind de la fundaţii din Ungari, proiecte finanţate de AFCN, ş.a. 

f.2. previzionarea evoluţiei costurilor 

În anexa nr. 2, sunt cuprinse costurile estimate aferente proiectelor
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Deoarece  nu  sunt  informaţii  privind  limitele  valorice  ale  costurilor  aferente  investiţiei  în 
proiecte la nivelul instituţiei, tabelul se limitează la a reda limitele propuse prin proiectul de 
management
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