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Am avut bucuria şi onoarea să lucrez cu membrii celor două trupe ale Teatrului Naţional din
Târgu-Mureş, aflat sub direcţia generală a Domnului Gáspárik Attila. De fiecare dată a fost o
plăcere din punct de vedere artistic şi cu drag aş reveni pentru o nouă creaţie. Organizarea a fost
impecabilă, ceea ce ne-a permis să lucrăm cu serenitate şi cu maximă forţă. Lucrurile au mers ca
de la sine la toate nivelurile administrative începând cu Domnul Gáspárik Attila, continuând cu
Doamna Alina Nelega, (Directoare a secţiei române), Domnul Laurențiu Blaga (care cu mult
talent m-a asistat) şi menţionând pe fiecare dintre actriţe/actori până la personalul de la casa de
bilete şi portari. Teatrul Naţional din Târgu-Mureș este, după parerea mea, o „casă” minunată
unde e o adevărată plăcere să revii şi să creezi. În orice caz eu, ca şi mulţi alţi artiști invitaţi,
m-am simțit ca acasă!
Gigi Căciuleanu despre Compania Liviu Rebreanu

După părerea mea ei sunt cea mai bună companie maghiară la ora actuală în România. Această
echipă este capabilă – dacă trebuie – să spargă orice convenţie. Am remarcat, că aceşti actori
joacă excelent operetă, dar pe lângă asta vor să dovedească şi faptul că pot fi sinceri, adevăraţi şi
autentici într-un spectacol mult mai complex. Sunt pregătiţi pentru orice stil de joc. Iar principiul
meu este ca un actor să fie receptiv la toate concepţiile artistice.
Radu Afrim despre Compania Tompa Miklós
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Bilanț rapid 2011.08.05.- 2015.02.29.
Număr premiere: 92
Spectacole jucate: 1.237
Spectacole jucate în deplasare: 188
Nominalizări și premii: 46
Număr de expoziții: 47
Cărţi publicate: 9
Număr de spectatori: 263.218
Peste 1.000 de articole de presă
Proiecte câştigate: 21 - Finanțări nerambursabile: 758.947 lei
Valoarea veniturilor proprii: 3.713.745 lei

ANEXA nr. 4: MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
CAPITOLUL I:
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul
Culturii, denumit în continuare autoritatea, pentru Teatrul Național Tîrgu-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;
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6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu
menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul
raport sunt aferente perioadei: de la 05. august 2011 la 29. februarie 2016 reprezentând evaluarea
finală.

CAPITOLUL II: STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

PREAMBUL

Finalul unui mandat aduce cu sine posibilitatea unei demarcații temeinice în cadrul evoluției
Teatrului Național Târgu-Mureș. E momentul evaluărilor și al concluziilor, chiar dacă patru ani
din viața unei instituții de cultură este o perioadă destul de scurtă pentru a schimba esențial starea
lucrurilor.
Anul acesta se împlinesc 70 de ani de teatru instituționalizat la Târgu-Mureș. Este un bilanț cu atât
mai valoros, cu cât ne oferă o perspectivă a importanței și a rolului Teatrului în societatea noastră.
De-a lungul anilor, teatrul nostru a cunoscut perioade de glorie și perioade de restriște, la fel ca
viața unui om, dar cu deosebirea esențială că Teatrul nu are vârstă și este mai viu ca niciodată.
Fiind cea mai contemporană artă cu putință, el este prin excelență un barometru al societății în
care trăim. O oglindă. Dar ceea ce este special în Teatrul nostru, acum Național, este faptul că el
conține două oglinzi reprezentând două culturi care, coabitând, dau posibilitatea unei mai bune
cunoașteri interculturale și ne îmbogățesc prin specificul fiecăreia. Compania Liviu Rebreanu și
Compania Tompa Miklós sunt cele două oglinzi ale Teatrului Național Târgu-Mureș, fiecare
însumând câte 33 de actori și reprezentând două repertorii.
Putem afirma că ultimii patru ani și jumătate ai acestui teatru au fost cei mai buni de după anii ’89,
atât pe plan artistic cât și pe plan financiar. Desigur, evoluția financiară este direct proporțională
cu succesul artistic. Dar un teatru viabil se cunoaște și după numărul de spectatori, număr care în
Teatrul nostru continuă să crească exponențial și conține un mare procent de copii și tineri. Copiii
și tinerii spectatori sunt o preocupare constantă a noastră, căci noi suntem singurul Teatru Național
care are două trupe formate din adolescenți, Trupa Guga Jr. și Trupa MaNóSzok.
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Primul an al mandatului meu a fost cel mai greu. Câștigarea concursului și semnarea contractului
de management s-a întâmplat cu câteva zile înaintea începerii stagiunii. Am găsit artiști obosiți,
„arși”, indiferenți. O administrație neperformantă plină de tensiuni. Lipsa departamentului de
marketing. O instituție cu un sistem neperformant de comunicare. A fost un an în care am evaluat
posibilitățile relansării acestui Teatru, cu resurse puține și lipsit de încrederea publicului. Orice fel
de reformă artistică se lovea de lungul șir de interimate al ultimilor ani și de greșeli atât artistice
cât și financiare. Era nevoie de o regândire din temelii a acestei instituții. Și cea mai importantă
resursă a relansării exista chiar în interior: actorii și echipa tehnică a scenei. Ei sunt cei care
recăpătându-și încrederea în munca lor, au reușit să facă performanță trecând peste lipsurile grave
cu care se luptau și încă se mai luptă: o clădire veche, aparatura de scenă perimată, mizeria și
frigul moștenite dintr-o proastă gospodărire anterioară. Preluarea instituției începând pe 5 august,
ne-a obligat să implementăm reforme din mers. Să convingem angajații, în plină activitate, să
adopte o nouă concepție, o nouă viziune.
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În anii doi și trei de mandat am încercat să remediez problemele moștenite și să reorganizez
activitatea Teatrului, atât în interior, pentru a reda actorilor statutul pe care-l merită, cât și
orientându-mă spre exterior, pentru a convinge publicul și societatea civilă că Teatrul Național
Târgu-Mureș este un important centru cultural, capabil să reprezinte comunitatea locală și să
devină, în numai patru ani, un centru de real interes artistic, atât pe plan național cât și pe plan
internațional. Toate acestea vor reieși din datele puse la dispoziție de acest raport.
O preocupare constantă în toți acești ani a fost deschiderea Teatrului, la propriu și la figurat, spre
comunitatea locală, dar și spre marea cultură teatrală a lumii. În trecutul teatrului, mulți au operat
generând conflicte interetnice între cele două trupe. Nu odată au fost tensiuni uriașe între cele
două trupe, tensiuni care blocau activitatea normală. Pentru noi, a trăi lângă o altă cultură
înseamnă o sursă continuă de bogăție. De aceea, considerăm cu atât mai important să luăm parte la
arta contemporaneității, să fim implicați în actualitate, fără a uita însă valorile clasice. Astfel, am
ajuns ca în 2015 să prezentăm în premieră mondială la Berlin spectacolul Romo Sapiens.
Am regândit rolul acestui Teatru Național prin prisma interculturalității. Armonia vine din
cunoaștere și de aceea am dorit să mediez procesul de descoperire a „celeilalte culturi”. În acest
oraș se vorbesc constant două limbi. Și în Teatrul nostru se vorbesc două limbi și suntem mândri

8

că avem această caracteristică specială. Spectacolele noastre sunt supratitrate în română și în
maghiară, în funcție de caz, astfel că nu există barieră lingvistică în activitatea noastră artistică.
Noi ne dorim să scoatem în evidență punctele comune ale fiecărei culturi și nu ceea ce le desparte.
Astfel că cele două Companii ale Teatrului au colaborat - și continuă să o facă - la multe proiecte
comune, precum Carmina Burana, Suntem praf de stele, Shoes, Want, Double Bind, Romo
Sapiens, Trei surori, etc. Actori români joacă la Compania maghiară și invers. Liniile de
demarcație ale unei civilizații au un cu totul alt rol, în opinia noastră, decât acela de a despărți. Ele
sunt doar niște repere ale culturilor noastre pe care dorim să le facem cunoscute, să le prezentăm
publicului, să încercăm să cunoaștem mai bine zona unde trăim.
Un alt aspect cu care ne mândrim este acela de a fi reușit să atragem un public foarte tânăr. Am
depus mari eforturi pentru a deschide acest Teatru spre publicul tânăr, pentru a deveni interesanți,
din punct de vedere artistic, pentru cei mai pretențioși spectatori ai noștri: adolescenții. În acest
sens am lansat programul de Voluntariat al Teatrului precum și o serie de programe dedicate în
exclusivitate tinerilor. Rezultatele nu au întârziat să apară. Numeroase proiecte au fost generate de
această preocupare a noastră, atât în țară cât și în străinătate, proiecte care au implicat adolescenții
din Trupa Guga Jr., Trupa MaNóSzok precum și pe cei din cadrul Voluntarilor Teatrului.
Momentan, Teatrul Național are peste o sută de voluntari, majoritatea fiind instruiți de către artiștii
noștri, în artele teatrale. Totodată, deservind publicul, tinerii noștri voluntari construiesc o punte
de comunicare între publicul spectator și Teatru. Și indiferent unde vor ajunge prin forța
destinului, acești tineri vor fi spectatori avizați de teatru, indiferent unde se va afla acesta.
Un punct nou în mandatul unui Teatru este implicarea socială de care am dat dovadă în ultimii ani.
În preajma sărbătorilor, am adunat cadouri pentru orfelinate și cămine de bătrâni. Am făcut oferte
speciale la anumite spectacole pentru ca biletele să devină accesibile categoriilor defavorizate ale
comunității noastre. Am intermediat donații pentru serviciul de Ambulanță Samaritanus și am
adunat cărți pentru completarea fondului de volume al Bibliotecii Orășenești Iernut. Am organizat
colectarea donațiilor pentru orfelinate și foarte multe alte proiecte socio-umanitare.
La final de mandat, echipa managerială a acestui Teatru este mulțumită de rezultatele obținute la
toate punctele propuse, depășind chiar unele estimări cum ar fi veniturile proprii, veniturile atrase
din proiecte, prezențele la festivaluri, etc.
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PARTEA I

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi;
a. Descriere generală
Orașul Târgu-Mureș cu localitățile adiacente, având o populație de 134.000 locuitori (recensământ
2011), are peste 40% etnici maghiari. Alături de Teatrul Național Târgu-Mureș își mai desfășoară
activitatea culturală următoarele instituții: Filarmonica de Stat, Teatrul pentru Copii și Tineret
Ariel, Ansamblul Mureșul și Universitatea de Arte, iar în cadrul teatrelor fiecare are două secții:
română și maghiară. Colaborarea cea mai strânsă o avem cu Universitatea de Arte și cu Teatrul
pentru Copii și Tineret Ariel. În cadrul parteneriatului cu Universitatea de Arte, oferim tuturor
studenților posibilitatea de a pune în practică cele învățate în școală. Avem prețuri modice la
biletele pentru studenții Universității, încurajându-i și pe această cale să participe cât mai mult la
activitățile Teatrului nostru.
Colaborăm frecvent cu Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, al cărui public devine ulterior
publicul nostru.
În oraș funcționează mai multe trupe independente, care confirmă nevoia de teatru a orașului
nostru. Dintre acestea, Teatru 74 și Teatrul Yorick au obținut performanțe foarte bune de-a lungul
anilor. Alături de Teatrul Yorick am produs două spectacole comune care se joacă și azi, după
patru ani.
Cu celelalte trupe din oraș, care sunt axate în genere pe divertisment, nu am avut colaborări
deocamdată.
Suntem însă mereu alături de acele inițiative care sprijină valorile artistice ale comunității noastre,
cum ar fi lansări de carte și festivaluri de film, precum Târgul Internațional de cărți, Bookfest sau
Festivalul Internațional de Scurt Metraj Alter-Native. Am sprijinit proiecte de teatru radiofonic
alături de Radio Târgu-Mureș unde artiștii noștri au produs peste douăzeci de spectacole
radiofonice, în special din dramaturgia contemporană.
Ne-am deplasat în orașele județului Mureș și în localitățile limitrofe, acolo unde condițiile ne-au
permis să jucăm, și am prezentat spectacolele noastre, la Sighișoara, Reghin, Târnăveni, Toplița,
Sovata, etc.
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Sprijinim proiecte educaționale, cu precădere în timpul programului Școala Altfel, anual
deschidem porțile pentru peste 3.000 de elevi. De doi ani încoace găzduim și Festivalul Județean
„Teatrul din Școală”, împreună cu Inspectoratul Școlar Mureș. Printre alte activități, am adunat
cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești Iernut.
Teatrul nostru a dat o importanță majoră colaborării cu organizațiile non-guvernamentale,
fundațiile sau asociațiile din județ care ne-au cerut sprijinul, pentru o mai bună implicare în viața
urbană. Totodată, vizibilitatea noastră a crescut datorită acestor acțiuni. Ne-am alăturat eforturilor
împotriva SIDA, am colaborat cu Fundația Salvați Copiii, cu Ambulanța Samaritanus, am
participat la activitățile Asociației de Luptă împotriva Cancerului la Copii.
Am sprijinit evenimente sportive alături de Federația Română de Scrimă, Federația Română de
Triatlon, Baschet Club Mureș, etc.

Teatrul Național Târgu-Mureș este o instituție de spectacole unică, prin caracterul său
intercultural, care vine în mod firesc din profilul comunității căreia i se adresează. Având două
trupe și agende foarte asemănătoare (cu excepțiile date de tradiția și reflexele culturale ale
beneficiarilor), Naționalul târgumureșean este în aceeași măsură un experiment dinamic, cât o
instituție solidă pe care, încă de la începutul mandatului nostru ne-am propus în mod explicit să o
transformăm într-un reper cultural cu adevărat național. Think globally, act locally – mantra tot
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mai des intonată de comunitate a fost preluată și de noi; așadar, pe lângă proiectele de anvergură
internațională (Fabulamundi. Playwriting Europe, coproducții internaționale, participări la
festivaluri internaționale etc), nici orientarea locală și regională nu a fost neglijată.
Turnee și participări la festivaluri – Europa

Turnee și participări la festivaluri - România
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Ca instituție de interes public, dedicată publicurilor, identificării și atragerii lor, avem o bună
colaborare cu autoritățile locale, Consiliul Județean și Primăria Târgu-Mureș. Suntem în continuă
legătură și relații de parteneriat (cadru, dar și pe proiecte punctuale) cu instituțiile din județul
Mureș, îndeosebi cu Teatrul pentru copii și Tineret Ariel, Școala Populară de Artă, Muzeul
Județean (organizăm în fiecare an Noaptea Muzeelor), Ansamblul Mureșul și Filarmonica de Stat
Târgu-Mureș. De asemenea, colaborăm cu Studioul Teritorial de Radio Târgu-Mureș și ClujNapoca, cu studiourile locale de televiziune (Știi TV, Erdély TV, TVR Târgu-Mureș și TTM,
TVR Cluj), dar și cu universitățile din oraș, în special cu partenerul nostru strategic, Universitatea
de Arte Târgu-Mureș, o instituție de învățământ superior care lucrează, ca și noi, în spiritul
interculturalității. În mod firesc, universitatea constituie o sursă de înnoire a trupei Naționalului:
un număr mare de studenţi ai acestei instituţii participă în calitate de actori colaboratori, asistenţi
de regie, coregrafie şi scenografie la spectacolele noastre și o parte dintre angajaţii noștri sunt şi
cadre universitare, preocupându-se de transmiterea și dezvoltarea valorilor culturale și teatrale ale
celor două comunități.

Noaptea muzeelor
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Suntem într-un dialog permanent cu școlile și liceele din raza județului Mureș, în cadrul
programului Școala Altfel, dar baza colaborării noastre este permanentă și în afara acestuia:
dezvoltăm programe de voluntariat, realizăm și spectacole inspirate din viața tinerilor, scrise și
jucate de ei, sub coordonarea actorilor noștri și a personalului artistic. Suntem în relații de
parteneriat și dezvoltăm proiecte comune (în afara programului minimal) cu teatrele independente
Teatru 74 și Studioul Yorick, realizând coproducții chiar și cu asociații din alte orașe (ColectivA,
respectiv Fabrica de pensule din Cluj-Napoca) sau cu alte asociații culturale (Asociaţia Culturală
Tamacisza, Fundația Sfânta Elisabeta, Fundația Studium, Asociația K-arte sau Asociația Romo
Sapiens – Rudy Moca). Teatrul a fost de asemenea partener la o serie de evenimente umanitare
organizate de ONG-uri, fundaţii şi asociaţii din Târgu-Mureş pentru o mai bună implicare în viaţa
urbei, dar şi pentru creşterea vizibilităţii: ne-am alăturat luptei împotriva SIDA şi am colaborat şi
cu Asociația Împreună pentru copiii cu cancer, cu Fundaţia Salvaţi Copiii din Târgu-Mureş,
totodată la iniţiativa serviciului de ambulanţă privată, Samaritanus, organizăm împreună cu
fundațiile și asociațiile de profil, dar și cu sprijinul clerului, colecte de sărbători, pentru copiii
defavorizați și contribuim la acțiunile umanitare ale comunității. De asemenea, în colaborare cu
Căminul pentru persoane vârstnice, oferim un număr de zece bilete lunar celor care doresc să
vizioneze spectacolele noastre.
O sinteză a activității în parteneriate se regăsește mai jos.
b. Parteneriate permanente
Parteneriatul cel mai important leagă Teatrul Național de Universitatea de Arte din TârguMureș și se datorează mai ales faptului că o parte dintre angajații săi sunt şi cadre didactice
universitare. Pe de altă parte, un număr mare de studenți ai acestei instituții participă în calitate de
actori colaboratori, asistenți de regie, dramaturgie, coregrafie și scenografie la spectacolele
Teatrului Național. Un alt partener fidel ne-a fost Teatrul de Tineret și Copii Ariel cu care am
derulat mai multe programe comune, spectacole și festivaluri.
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 TârguMureș, a actorilor care au activat în acest teatru, a spectacolelor de referință și, de asemenea, au
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răspuns întrebărilor copiilor cu privire la spectacolele din repertoriu și alte informații cu privire la
activitatea curentă a teatrului.
Împreună cu Breasla Cărții Maghiare, Teatrul Naţional a fost co-organizator al mai multor ediții
al Târgului Internațional de Carte de la Târgu-Mureș, iar din 2014 găzduiește și evenimentul
național Salonul de Carte Bookfest, în cadrul căruia cititorii au posibilitatea de a se întâlni cu
autori cunoscuți.
În fiecare an de Ziua Mondială a Teatrului popularizăm mesajul breslei noastre către public și,
tot în cadrul acestei zile am inaugurat și expoziția – Teatru și Afiș, unde au fost prezentate treizeci
de afișe din ultimele stagiuni ale ambelor companii. Ca în fiecare an, Teatrul Naţional se alătură
Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, inițiată de UNITER în vederea sprijinirii artiștilor cu
dificultăți. Cele două Companii ale Teatrului Național programează câte un spectacol dedicat
acestei campanii, iar încasările sunt virate în Fondul de Solidaritate Teatrală, fond special deschis
la UNITER.

De asemenea, ne bucurăm de o foarte bună colaborare cu UNITER-ul, ceea ce ne dă certitudinea
că suntem integrați în sistemul de valori al lumii teatrale naționale. Ca o confirmare, în 2014 am
organizat, pentru prima dată în istoria orașului, Gala UNITER la Târgu-Mureș. Nu în ultimul rând
și în mod deja tradițional, teatrul este și partenerul Festivalului Internaţional de Film de scurtmetraj, ALTER-NATIVE, iar alături de Asociația pentru Târgu-Mureș organizăm în fiecare vară
festivalul Vâltoarea mureșană.
Organizând în fiecare an evenimentul internațional ConectACT, conținând spectacole, ateliere și
conferințe, urmărim deschiderea și cultivarea orizontului publicului local, dar și dezvoltarea și
promovarea imaginii teatrului. Primul eveniment de acest fel a avut loc în 2012, odată cu
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aniversarea a 50 de ani de la fondarea trupei române, în anul 1962. Am introdus astfel ideea de
interculturalitate ca misiune asumată public de teatrul nostru, ca fundament al strategiei și viziunii
manageriale a conducerii acestuia. Am găzduit evenimente ale Festivalului TIFF din Cluj-Napoca
și Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu.
c. Desfășurarea principalelor colaborări
2011
Am preluat spectacolul Flori de mină de Székely Csaba de la teatrul alternativ Studio Yorick și,
participând la festivaluri, am obținut și cu acest spectacol multe premii, valorificând astfel
potențialul de text nou și dramaturgie autohtonă în limba maghiară a zonei.
Am colaborat cu Fundația Dramafest, organizând întâlniri profesionale pe tema „Viitorului
teatrului”, cu deschidere locală și națională, invitând presa și critica de teatru din București, Cluj,
Oradea.
La solicitarea societății civile am colaborat cu Fundația Amfiteatrom, care are ca obiect de
activitate integrarea socială și culturală a romilor și am prezentat, pe 12 septembrie, în sala mare a
Teatrului, spectacolul O noapte furtunoasă în regia actorului Rudi Moca.
2012
În acest an au fost restabilite și consolidate relațiile de parteneriat cu două companii de teatru
independent, Teatrul 74 și Studioul Yorick; am oferit spațiu Asociației „Centrul Multimedia
Teatru 74” pentru derularea proiectului „Practică Teatrală în Regiunile Centru și Nord-Vest” în
cadrul Programului POSDRU, iar cu Studioul Yorick ne-am continuat (după Flori de mină în
2011) colaborarea la nivelul creării de spectacole cu Bányavakság (Beznă de mină, premiera pe
țară având loc la 23 septembrie 2012).
Un spectacol de teatru contemporan, Mede/EA sau Despre fericirea conjugală de Roxana Marian
a fost realizat cu o altă instituție însemnată a orașului: Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel”,
iar muzicienii Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș au fost cooptați pentru ultima premieră a
Teatrului pe anul 2012, musicalul My Fair Lady.
Teatrul a fost partener al Asociației Culturale Tamacsisza din Târgu-Mureș într-un proiect
finanțat de către AFCN și materializat prin spectacolul Borbála. Piesa a avut premiera în incinta
instituției pe 11 noiembrie, iar la spectacol accesul a fost gratuit pentru toți cei interesați.

17

2013
În perioada 6-10 mai am dezvoltat un proiect comun cu Teatrul Național de Operetă „Ion
Dacian”, prezentând publicului nostru spectacole de operetă, musical, concerte, activități pentru
copii și o Gală de Operetă cu invitați din cadrul Teatrului de Operetă și Musical din Budapesta.
Spectacolele prezentate în program au fost printre cele mai importante producții ale Teatrului
Național de Operetă. Programul a fost completat de recitalul cvartetului „Bella Musica” și de
concerte de muzică religioasă, susținute de Corul Teatrului Național de Operetă. Tuturor acestora,
li s-a adăugat o Gală de Operetă susținută de Teatrul Național „Ion Dacian”, împreună cu soliști
invitați din cadrul Teatrului de Operetă și Musical din Budapesta.
Între spectacolele invitate în cadrul Festivalului Internațional de la Sibiu și a programului Teatru
în Plus, pe 13 iunie, în Sala Mare, am găzduit spectacolul Le retour (Întoarcerea) al Companiei
Les Parfaits Inconnus din Canada, o reprezentație de circ contemporan, cu o estetică deosebită și
potrivită tuturor categoriilor de spectatori. Îmbinând tehnicile teatrale cu cele ale circului și cu
muzica, spectacolul a oferit publicului un minunat exercițiu de virtuozitate și umor.
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Teatrul Național a fost partener al Fundației Studium din Târgu-Mureș și a altor instituții publice
culturale din județul Mureș la organizarea maratonului de lectură „Citește-le târgumureșenilor”
în cadrul Zilei Culturii Naționale și a Maratonului de lectură prilejuită de Ziua Culturii Maghiare,
fiind și coorganizatorul Maratonului de film împreună cu inițiatorul, Radio Erdély FM și cu alți
parteneri din mass-media locală, prezentând un performance inedit cu activități din viața cotidiană
a actorilor.
În parteneriat cu Asociația pentru Târgu-Mureș, Teatrul Național Târgu-Mureș a prezentat în
perioada 30 august – 1 septembrie un număr de patru spectacole în cadrul unui festival cultural
organizat locuitorilor orașului.
În parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, în cadrul evenimentului O sută de ani de cultură în
județul Mureș a fost organizat pe 6 noiembrie 2013 un vernisaj comemorativ Ion Fiscuteanu și
Lohinszky Lóránd, două personalități de marcă al scenei târgumureșene. În cadrul aceluiași
parteneriat, pe data de 3 decembrie a fost inaugurată expoziția Teatru pe scena Palatului Culturii,
marcând perioada de activitate teatrală dinaintea construirii actualului sediu al Teatrului Național.
În parteneriat cu Revista literară Látó și la inițiativa Teatrului Național Târgu-Mureș, pe 7
decembrie a fost fondat și înmânat un nou premiu acordat acelei personalități literare care a
promovat teatrul într-un mod inedit pe paginile revistei.
În parteneriat cu Asociația Divers Teatrul Național a oferit oportunitatea vizionării unui
spectacol pentru copii unor școlari cu posibilități materiale modeste. Biletele cu preț redus au fost
achiziționate de către spectatorii teatrului și depuse într-o cutie specială la Caseriile teatrului.
În cursul lunii noiembrie a fost organizată o colectă de jucării și cărți pentru copiii aflați în grija
Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Spectatorii Teatrului au putut
aduce și depune aceste cadouri în cutii special amenajate, iar la spectacolul Poveste irlandeză din 5
decembrie obiectele strânse le-au fost înmânate copiilor de către actorii Teatrului.
2014
Teatrul Național a fost partener al Fundației Studium din Târgu-Mureș și a altor instituții publice
culturale din județul Mureș la organizarea maratonului de lectură „Citește-le târgumureșenilor”
în cadrul Zilei Culturii Naționale și a Maratonului de lectură prilejuită de Ziua Culturii Maghiare,
fiind și coorganizatorul Maratonului de film împreună cu inițiatorul, Radio Erdély FM și cu alți
parteneri din mass-media locală, prezentând un performance din viața cotidiană a actorilor.
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În decursul aceluiași an Teatrul Național Târgu-Mureș în parteneriat cu Universitatea de Arte
Târgu-Mureș a lansat, în sprijinul dramaturgilor tineri, proiectul Vitamina de teatru – piese de 10
minute. Proiectul s-a desfășurat la Târgu-Mureș și s-a încheiat prin prezentarea textelor scrise în
cadrul proiectului. Prezentările scenice au fost realizate cu sprijinul actorilor Teatrului Național
Târgu-Mureș și a studenților la actorie ai Facultății de Arte în limba română.
În luna mai 2014 a fost încheiat un parteneriat cu GAT Films pentru demararea proiectului „Made
in Mureș” finalizat cu producția filmului „Billion Star Hotel”.
În luna mai s-a semnat un contract de parteneriat cu Asociația Culturală Replika pentru
realizarea proiectului „Dorina și Cel Pian”. În cadrul parteneriatului teatrul a asigurat sprijinul
necesar în organizarea și desfășurarea activităților proiectului și promovarea acestuia la nivel local
și național.
În iunie, în parteneriat cu Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer” (asociaţie pentru
ajutarea copiilor bolnavi de cancer cu finanțarea Compartimentului de Hemato-Oncologie
Pediatrică a Spitalului Județean Târgu-Mureș) teatrul a acordat Sala Mare pentru organizarea
spectacolului caritabil „Zâmbet de copil”.
În data de 30 septembrie, în Foaierul Teatrului Național Târgu-Mureș a avut loc deschiderea
expoziției In Memoriam Cornel Popescu - A fost odată un Hamlet. Expoziția a cuprins
materiale reprezentative pentru cariera marelui actor Cornel Popescu. În cadrul expoziției au putut
fi vizionate imagini video din spectacolele în care fostul actor, profesor şi director de teatru Cornel
Popescu a jucat pe scena Teatrului Național Târgu-Mureș.
Pe data de 22 octombrie Teatrul Național Târgu-Mureș a fost partenerul proiectului VIS (10+1)
realizat de actorul/regizorul Rareș Budileanu, în cadrul programului Digital Transilvania și
prezentat în cadrul programului "Teatru de risc".
În cadrul programului „Noaptea muzeelor”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş şi Fotoclub
Târgu-Mureş, Teatrul Naţional a organizat o expoziţie de fotografie, în memoria a 100 de ani de la
naşterea celebrului fotograf de talie internaţională, Marx József. Cei care au avut curiozitatea să
intre în Teatrul Naţional în noaptea dinspre 17 spre 18 mai, s-au putut bucura de lucruri pe care nu
le întâlnesc în fiecare zi. Teatrul Naţional şi-a deschis porţile cu un discurs ţinut de directorul
general Gáspárik Attila intitulat Legendă şi realitate. 60 de ani de Facultate de Teatru la TârguMureş în spaţiul intim al Cafenelei Teatrale. Cei de la cafenea au putut să răsfoiască reviste din
anii ’60, cărţi şi texte vechi. Seara în Piaţa Teatrului, trupa Guga Junior, şi-a făcut apariţia în
costume de epocă și, într-un flash mob au invitat pe toată lumea să intre în Teatru. Mai sus cu
câteva trepte de Cafeneaua Teatrală, două cabine negre dădeau posibilitatea publicului să
vizioneze spectacole de arhivă, atât în limba română cât şi în limba maghiară. Însă de departe
atracţia serii a fost Garderoba, unde erai invitat să-ţi faci un selfie în costum de teatru.
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În parteneriat cu Asociaţia pentru Târgu-Mureş, în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureşeană
în perioada 27-31 august, în sala mare a teatrului, Haumann Péter a susţinut spectacolul: Apărarea
lui Socrate, din textele lui Platon, iar pe data de 29 august directorul artistic al companiei Tompa
Miklós, Keresztes Attila, împreună cu actorii trupei, au avut o întâlnire cu publicul pe malul
Mureşului, unde au vorbit despre spectacolele stagiunii 2014/2015. În ziua următoare, compania
Liviu Rebreanu a fost prezentă pe scena Vâltoarei Mureşene cu spectacolul Campionatul de
improvizaţie.
Pe parcursul lunii noiembrie, în parteneriat cu Asociaţia Teatrul Secuiesc, instituţia noastră a
facilitat vizitarea teatrului de către 30 de copii provenind din familii defavorizate, precum şi 10
copii de la Fundaţia Sfânta Elisabeta, și gratuitatea de intrare la producţia: Túl a Maszathegyen/Dincolo de Muntele-mânjit (regizor Keresztes Attila).
Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a întărit legăturile cu mediul şcolar mureşean prin desfăşurarea
proiectului Ora de teatru, proiect prin intermediul căruia actorii Naţionalului și o parte din
secretarii artistici au susţinut ore deschise în şcolile târgumureşene. De asemenea, Teatrul Naţional
din Târgu Mureş a găzduit în premieră în anul 2014, prima ediţie a Festivalului de Teatru Şcolar,
organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.
Între 12 – 16 decembrie, în parteneriat cu secţia de fotografie a Şcolii Populare de Artă TârguMureş, s-a realizat o expoziție de fotografie cu titlul: Poveste de Crăciun.

Oaspeți din România
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2015
În 2015 am reluat și continuat toate proiectele cu caracter civic și umanitar menționate mai sus,
alături de un proiect inedit, de co-producție internațională.
ROMO SAPIENS a fost un proiect de teatru documentar, realizat în România și Germania,
respectiv în Târgu-Mureș și Berlin. Tema dezvoltată era rasismul și discriminarea, în contextul
autohton românesc, dar și în cel mai amplu, al migrației romilor în Europa. Proiectul a fost
dezvoltat în parteneriat de Teatrul Național Târgu-Mureș, Asociația Romo Sapiens-Rudy Moca și
Teatrul Heimathafen din Berlin, alături de Asociația südOst Europa Kultur e.V.
Spectacolul a fost realizat de Kincses Réka, autoare și regizoare de film, stabilită în Berlin, Alina
Nelega, autoare și dramaturg, stabilită în Târgu-Mureș cu colaborarea Alinei Șerban, actriță și
autoare romă stabilită în U.K. La proiect au participat doi actori germani din partea Teatrului
Heimathafen-Neukölln, Berlin, un asistent social din Berlin, doi actori romi și doi actori ai
Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului Național Târgu-Mureș.
Premiera spectacolului a avut loc la data de 30 octombrie la Berlin, și s-a bucurat de succes. Toate
cele patru reprezentații din Berlin au avut loc cu casă închisă, totalizând 344 de spectatori.
În România au avut loc 2 reprezentații la Teatrul Odeon din București (160 persoane), două
reprezentații la Teatrul Național din Tg-Mureș (140 persoane) și două reprezentații la Casa Tranzit
din Cluj (100 persoane).
Reprezentațiile din Berlin și Cluj Napoca au fost urmate de dezbateri cu publicul. La Târgu-Mureș
au avut loc discuții cu presa și publicul, în cadrul conferințelor de presă și în cadru informal.

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

PUNCTE TARI
- Potențialul intercultural al municipiului TârguMureș

PUNCTE SLABE
- Tehnică de scenă învechită
- Rezistență la nou

- Pregătirea profesională a personalului tehnic și
administrativ

- Complexitatea procesului de programare
spectacole

- Talentul și competențele actorilor

- Inegalitate în activitatea actorilor

- Existența subvenției

- Nesiguranța alocării fondului de investiții

- Interesul profesioniștilor din lumea teatrală

- Rigiditatea bugetară

- Brandul creat: „Teatrul Național Târgu-Mureș”
- Existența tradiției teatrale în zonă

OPORTUNITĂȚI
- Descoperirea și abordarea unor noi categorii de
public
- Potențialul clădirii Teatrului
- Colaborarea inter-instituțională și în cadrul
comunității locală

AMENINȚĂRI
- Frecvența modificării legislației
- Lipsa unei legislație aplicabile instituțiilor
de spectacole
- Nivel scăzut de salarizare
- Tendința pieței teatrale spre divertisment

- Extinderea mecenatului și a sponsorizării

- Rutinarea unei părți a personalului

- Relație mai strânsă cu finanțatorul

- Goana după spectatori

- Extinderea publicului studențesc

- Renovare defectuoasă a clădirii

- Crearea unor noi cerințe și nevoi teatrale
- Implicarea instituției în viața teatrală
internațională
- Întărirea managementului consecvent și
planificat
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3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
Înainte de anul 2011, Teatrul Național Târgu-Mureș nu a avut o activitate constantă, datorită
conducerilor interimare și stării de degradare avansate, atât pe plan artistic cât și economic.
Spectacole suspendate din lipsă de public, lipsa unei strategii artistice pe termen lung, lipsa unui
repertoriu asumat, scandalurile interioare și lipsa presei de specialitate din activitatea Teatrului au
dus la o stare de letargie artistică. Acesta este punctul de la care a trebuit să pornim o nouă
strategie de refacere a Teatrului nostru. Am regândit întreg programul Teatrului și am încercat să
revitalizăm instituția pornind din interior spre exterior. Nici-o campanie mediatică nu poate
înlocui activitatea de bază a unei instituții culturale și nici calitatea actului artistic. Doar
schimbând mentalitatea interioară am putut să recâștigăm încrederea spectatorilor noștri și implicit
a presei de specialitate. 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.
Ecourile din presa de specialitate națională cât și internațională ne îndreptățesc să credem că am
ajuns pe o pantă de ascensiune care se datorează în primă fază calității actului artistic, dar și unei
mai bune organizări manageriale.
Am deschis numeroase platforme de dialog în completarea actului artistic. Am dorit să cunoaștem
cât mai multe păreri și să primim cât mai mulți critici de specialitate la spectacolele noastre. Am
dorit să cunoaștem care este starea Teatrului în lume și în acest sens am avut multe spectacole
invitate din străinătate precum și mulți dramaturgi contemporani au venit în Teatrul nostru. Am
implicat foarte mulți tineri în activitățile noastre pentru că ei sunt diapazonul contemporaneității.
Am participat la dezbateri în presa scrisă, la radio și TV. Am organizat discuții cu publicul după
anumite spectacole, la care au fost prezenți autori, regizori, scenografi precum și personalul
artistic implicat. Am fost invitați la multe Festivaluri în țară și în străinătate. Am obținut premii
care confirmă eforturile noastre de a schimba trecutul și de a trăi în prezent. Am avut onoarea să
organizăm Gala Premiilor UNITER. Iar decernarea premiului Pro Cultura în 2014 – care a revenit
Teatrului Național Târgu-Mureș la prima ediție – reprezintă o recompensă pentru activitatea
noastră din ultimii ani.
După câştigarea concursului pentru ocuparea postului de Director General organizat de
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional am preluat pe data de 8 august 2011 un teatru cu
două trupe şi nici-o concepţie artistică sau program concret, o moştenire dezastruoasă care s-a
putut resimţi, spre exemplu, şi în numărul de premiere pe 2009 (1 spectacol la Sala Mare şi 4
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spectacole la Sala Mică) şi pe 2010 (2 spectacole la Sala Mare şi 1 spectacol la Sala Mică) al
Companiei Liviu Rebreanu.
În perioada 5 august 2011-1 martie 2016 cele două companii ale Teatrului Național Târgu-Mureș
au avut un număr total de 77 premiere (33 la Sala Mare, 32 la Sala Mică, respectiv 12 la Sala
Parking), alături de 15 spectacole-lectură, reprezentând un total 92 de proiecte noi.
În toată această perioadă de aproape cinci ani, Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a desfăşurat
activitatea în ideea unei reclădiri instituţionale şi a recâştigării încrederii publicului într-o
instituţie-simbol a comunităţii târgumureşene.
În vederea realizării acestui scop, Teatrul a planificat şi a întreprins activităţi concrete la nivelul
oraşului, judeţului, dar şi la nivel internaţional, acţiuni care i-au adus prestigiu şi au contracarat
considerabil efectele dezastruoase ale managementului deficitar caracteristic mandatelor
precedente de director general, prin care s-a ajuns la un statut de „Teatru Provincial” cu vizibilitate
redusă, fără proiecte viabile şi ambiţioase.
Prin această repoziţionare internă şi internaţională, instituţia a reuşit să-și recâştige statutul şi în
privinţa imaginii şi să reaşeze fenomenul teatral târgumureşean pe locul care îi revine unui Teatru
Naţional. Dovada este frecvența şi numeroasa prezenţă a publicului în cele două săli de spectacole,
prezenţa specialiştilor veniţi din alte oraşe sau de peste hotare, premiile la evenimentele de profil,
dar şi invitaţiile la festivaluri şi turnee internaţionale.
În Sala Mare cu max. 595 de locuri şi în Sala Mică cu max.106 de locuri, dar și în alte spații (Sala
Parking sau sala Studio a Teatrului Ariel), actorii Companiei Liviu Rebreanu şi cei ai Companiei
Tompa Miklós joacă lunar, aproape seară de seară, în medie 30 de spectacole, realizate în diferite
genuri şi care atrag categorii de public de diferită vârstă.
În perioada raportată, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a reuşit să-şi ridice considerabil numărul de
spectatori: de la 32.727 în 2011 la 62.322 în anul 2015.

În perioada de raportare s-a produs şi un rebranding al instituţiei prin care am încercat să
accentuăm ideea de reînnoire, reclădire şi încercarea de recâştigare a încrederii publicului (printrun logo asemănător unei pictograme – albastru pentru Compania Liviu Rebreanu şi galben pentru
Compania Tompa Miklós), dar și logo-ul comun, alb-negru, al teatrului. Prin acest proces am
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reuşit să transmitem publicului că aceasta este o ”altă” instituţie cu ”alte” spectacole” şi o ”altă”
gândire – care are în centru spectatorul şi nu acea comoditate supărătoare care a fost denumită artă
ani şi ani de zile.

Un alt motiv al reuşitei în creşterea numărului de spectatori s-a datorat, cu certitudine, creării
posibilităţii de achiziţionare a biletelor la spectacole în sistem online, implementat cu un grad
mare de eficacitate. Cu ajutorul site-ului www.biletmaster.ro, din ce în ce mai mulţi spectatori –
cu preponderenţă populaţia activă a oraşului şi a judeţului – apelează la această metodă de
procurare a biletelor, Teatrul Naţional Târgu-Mureş aflându-se (conform statisticilor site-ului
menţionat) pe primul loc în acest domeniu.
În vederea facilitării procurării de bilete în luna februarie a anului 2016 s-a introdus la ambele
casierii (la ceea din incinta Teatrului Național, respectiv la cea situată în Palatul Culturii) și
posibilitatea plății cu card bancar.
Poate cea mai eficientă acțiune în construirea imaginii teatrului a fost și este relația 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. 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 Consiliului Județean de a colabora la
proiecte de genul Capitală culturală, prin prezența și implicarea noastră în acțiunile culturale ale
regiunii și orașului.
Am colaborat și colaborăm cu radioul și televiziunile locale – în mod constant, în cadrul
emisiunilor consacrate la radio și televiziune, în fiecare săptămână, pe lângă evenimentele
existente, spoturile și trailerele difuzate prin contract, câte un actor sau o actriță sunt promovați
prin interviuri și prezentări ale activității, în felul acesta susținând imaginea teatrului nostru și
reafirmând prezența în comunitate a acestuia. Am fost preocupați și de reînnoirea trupei, de
aducerea de colaboratori, de crearea unei personalități dinamice a companiilor română și
maghiară, în cadrul colaborării cu Universitatea de Arte, dar nu numai.
Prin toate acțiunile teatrului, ne-am orientat spre publicul-țintă și beneficiarii acestora. Am realizat
campanii de presă în colaborare cu radio-urile și televiziunile locale, în fiecare an, în lunile
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august-septembrie derulăm campanii de abonamente, am încheiat contracte de promovare cu
agenți comerciali și instituții publice: cele două Mall-uri, cafenele frecventate de studenți,
Universitatea de Artă, Teatrul Ariel.

Apariții în presa de specialitate, cronici teatrale
În perioada 2011-2016 Teatrul Național a avut o legătură strânsă cu mass-media datorită unei
comunicări eficiente și productive, iar acest lucru îl putem observa din cele peste 70 de conferințe
de presă și din alte nenumărate întâlniri cu ziariștii. Deasemenea numărul aparițiilor în presă a
crescut în fiecare an, considerabil, ajungând la peste 1.085 de articole. Am încercat să adunăm
toate articolele din ultimii ani, însă numărul lor este mult mai mare având în vedere că mass-media
se întinde tot mai mult în spațiul virtual: blog-uri, site-uri, facebook și că zecile de interviuri radio
și tv nu au fost înregistrate.
Vezi Anexa nr. 1 privind apariții de presă.
Spoturi radio difuzate zilnic pe postul Radio Târgu-Mureș, în cadrul emisiunilor în limbile
maghiară și română: spoturi ale campaniei de abonamente, spoturi ale premierelor, spoturi ale
evenimentelor și aniversărilor organizate la nivelul instituției, spoturi ale spectacolelor în
abonament.
Afișaj săptămânal: în incinta școlilor, liceelor, universităților, instituțiilor de profil cultural,
sediile partenerilor Teatrului, locuri și instituții intens frecventate de locuitorii orașului (în mod
special cei tineri), respectiv în cele 14 locații administrate de Primăria Municipiului Târgu-Mureș;
de asemenea, s-au folosit spre promovare autobuzele din municipiul Târgu-Mureș prin colaborarea
cu principala firmă de transport în public, s-au tipărit șervețele cu sigla teatrului și promovarea
spectacolelor care au intrat în unitățile de consum public (baruri, hoteluri, etc.).
Conferințele de presă au contribuit, ca o metodă clasică de publicitare a programelor și
proiectelor proprii, la comunicarea evenimentelor esențiale ale Teatrului. În perioada raportată au
avut loc un număr de peste 70 de conferințe de presă.
Pe internet pentru îmbunătățirea imaginii teatrului, am reactualizat site-ul instituției
(www.teatrunational.ro respectiv www.nemzetiszinhaz.ro). La oara actuală suntem pe locul 13
în topul categoriei de teatru/film din România conform sitului www.trafic.ro. Am înființat două
pagini de Facebook pe care ținem legătura cu beneficiarii. În acest moment, pagina de facebook a
celor două companii ale Teatrului Național Târgu-Mureș are un total de 16.150 de prieteni care
pot vizualiza zilnic, informațiile legate de evenimentele ce au loc în teatru sau în care Teatrul
Național Târgu-Mureș este implicat. De asemenea, prin intermediul paginii de facebook
spectatorii au contact direct cu echipa Teatrului Național Târgu-Mureș, nu puține fiind cazurile în
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care aceștia află informații legate de programul de spectacole, vânzarea biletelor, abonamentelor,
etc. Din 2014 s-a creat câte o pagină Facebook independentă pentru fiecare spectacol a celor două
companii, pe care apar toate știrile legate de piese, spectacole următoare, poze din spectacole și
repetiții, trailere de promovare, cronici teatrale și apariții media. Toate aceste informații sunt
preluate și de paginile principale ale companiilor.
De asemenea, difuzăm săptămânal newsletter-ul Teatrului Național Târgu-Mureș, având în
prezent 2095 abonați.
În toată această perioadă, nu a existat nici o stagiune în care să nu fim invitați la Festivalul
Național de Teatru, cu spectacole ale ambelor trupe, acest lucru legitimând încă o dată importanța
noastră națională. De asemenea, premiile și nominalizările acordate de comunitatea teatrală
românească și internațională sunt și ele o recunoaștere a valorii și a muncii depuse în această
perioadă, contribuind la imaginea teatrului și la creșterea indirectă a numărului de spectatori.

Premii, distincţii 2011-2015
Teatrul Naţional Târgu-Mureş
2011
Festivalul Inernaţional de Teatru, Atelier, Baia Mare 2011
1. Premiul pentru cel mai bun regizor: Theodor Cristian Popescu - Dorota Maslowska – Un
cuplu de români amărâţi vorbitori de polonă
2. Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Benedek Botond

Colocviul teatral din Gheorgheni
3. Premiul pentru cel mai bun actor - Bányai Kelemen Barna, pentru rolul lui în spectacolul
Beznă de Mină
4. Premiul juriului pentru László Csaba pentru rolul lui în spectacolul: Un cuplu de români
amărâţi vorbitori de polonă
5. Premiul pentru cel mai bun spectacol: Székely Csaba: Beznă de mină, regizor: Sebestyén
Aba
6. Premiul ziarului Új Magyar Szó pentru cea mai bună performanţă - Viola Gábor – pentru
rolul lui în spectacolul Flori de Mină
7. Premiul publicului: Székely Csaba: Beznă de mină
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Festivalul de la, Kisvárda, Ungaria
8. Premiul Ministerului pentru Resurse Umane, Ungaria: Cehov: Platonov
9. Premiul pentru cea mai bună performanţă: László Csaba – pentru rolul lui Trileckij în
spectacolul Platonov de Cehov
2012
POSZT, Pécs, Ungaria
1. Premiul pentru cel mai bun actor: Bányai Kelemen Barna
2. Premiul pentru cel mai bun spectacol: Székely Csaba: Beznă de mină

Festivalul de la Kisvárda
3. Premiul publicului de la Kisvárda - Székely Csaba: Flori de mină, regizor: Sebestyén Aba
4. Premiul special al Ministerului pentru Resurse Umane din Ungaria - Sebestyén Aba –
pentru rolul lui în Îmblânzirea scorpiei şi regizarea spectacolului: Flori de mină

Premiul editurii Ifeszt – Blog
5. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: Berekméri Katalin - Îmblânzirea
scorpiei
6. Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Bányai Kelemen Barna - Beznă de
mină
7. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Nagy Dorottya - Beznă de mină
8. Premiul pentru cei mai bun băutori de pălincă: Bányai Kelemen Barna, Szakács László

Premii individuale:
9. Bányai Kelemen Barna – Premiul Kaszás Attila
10. Bányai Kelemen Barna – Premiul Kovács György

Festivalul Internaţional de Teatru Scurt, Oradea
11. Alexandru Pavel – premiul pentru cel mai bun actor în spectacolul Cloaca
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2013
Festivalul de la Kisvárda, Ungaria
1. Premiul Ministerului pentru Resurse Umane, Ungaria – pentru spectacolul Beznă de mină,
regizor: Sebestyén Aba
2. Bányai Kelemen Barna – pentru rolul lui Florin în spectacolul Beznă de mină
3. Nagy Dorottya – pentru rolul ei în spectacolul Beznă de mină

POSZT, Pécs, Ungaria
4. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Nagy Dorottya - Székely Csaba:
Beznă de mină
5. Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Bányai Kelemen Barna - Székely
Csaba: Beznă de mină

UNITER
6. Piesa anului, În trafic, Alina Nelega

Nominalizare UNITER
Bányai Kelemen Barna – Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Székely Csaba:
Beznă de mină – pentru rolul lui Florin

2014
Festivalul Internaţional de Teatru, Atelier, Sfântu Gheorghe
1. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: B. Fülöp Erzsébet - Radu Afrim:
Castingul dracului
2. Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Galló Ernő - Radu Afrim: Castingul
dracului
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POSZT, Pécs, Ungaria
3. Premiul special al juriului: Radu Afrim: Castingul dracului
4. Premiul special al editurii Napkút - Alcesta: după Euripide, adaptare de Székely Csaba

2015
UNITER
1. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar – Berekméri Katalin – Radu
Afrim: Castingul dracului

2. Pro Cultura 2014 – Ordinul Municipiului Târgu-Mureş pentru Teatrul Naţional Târgu-Mureş

Festivalul Internaţional de Teatru, Atelier, Sfântu Gheorghe
3. Premiul pentru cel mai bun spectacol: Bartis Attila: Tihna, regizor: Radu Afrim
4. Premiul pentru cel mai bun regizor: Radu Afrim – de Bartis Attila: Tihna
5. Premiul pentru cea mai bună actriţă: B. Fülöp Erzsébet, rolul Mama – Bartis Attila: Tihna,
regizor: Radu Afrim
6. Premiul special al Asociaţiei Árkos – Radu Afrim pentru cea mai bună dramatizare al
romanului Tihna de Bartis Attila
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Festivalul de la Kisvárda, Ungaria
7. Premiul individual pentru actorul Galló Ernő pentru rolurile lui în spectacolele: Fraţii
Karamazov şi Figaro

Festivalul FestIn pe Bulevard, București
8. Premiul publicului Nottara pentru spectacolul: Don Quijote, regizor: Mihai Măniuţiu

Campanii focusate
a. Campania de abonamente și prezentarea ofertei de spectacole ale stagiunii
 Amplasarea de info point de promovare a abonamentelor la Promenada Mall, unde
voluntarii teatrului au informat populația zilnic despre oferta de spectacole
 Amplasarea unui cort de promovare a abonamentelor în cadrul festivalului Vâltoarea
Mureșeană
 Întâlniri cu publicul în cadrul festivalurilor Peninsula și Vâltoarea Mureșeană
 Prezentarea ofertei de abonamente ale celor două companii pentru elevi, discuții cu
beneficiarii la orele de dirigenție, ore de limba și literatura română și maghiară.
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b. Campanii pe diferite categorii de public și pe anumite spectacole
În anul 2012 a avut loc Sărbătoarea Familiei la Teatrul Național, campanie în cadrul căreia a fost
oferită tuturor familiilor mureșene posibilitatea de a petrece o seară la teatru, alături de cei dragi.
Astfel, în perioada campaniei, toate familiile au beneficiat de bilete-mărțișor, cu valoare fixă, de 8
lei. Având în vedere că în luna iunie a aceluiași an atenția spectatorilor microbiști s-a îndreptat
spre Campionatul European de Fotbal din Ucraina și Polonia, Teatrul Național Târgu-Mureș a
oferit femeilor târgumureșene (și nu numai) o alternativă de petrecere a timpului liber, derulând
campania promoțională Teatrul bate fotbalul!, astfel „doamnele și domnișoarele” au avut
posibilitatea de a participa la spectacole pe baza unor bilete de favoare cu valoare de 6 lei,
programul prezentat în decursul acestei campanii cuprinzând 10 spectacole.
Începutul de stagiune și începutul de an școlar au prilejuit o nouă campanie, destinată bunicilor și
nepoților: Vino cu bunicii le Teatru! și a constat în vizionarea gratuită a spectacolului de baladărock, Kőműves Kelemen (Meșterul zidar Kelemen) de către nepoții care și-au adus bunicii la
spectacol (aceștia plătind biletul de pensionar de 10 lei).
Campania Bilete contra timp (2013) a fost un program menit să atragă atenția spectatorilor asupra
unui nou spațiu de joc, respectiv Sala Parking. Aceasta consta în bilete cu numai 10 lei la orice
spectacol al Companiei Liviu Rebreanu, timp de 48 de ore, cu o săptămână înainte de fiecare
reprezentație și cu bilete de 25 de lei, cu un sfert de oră înainte de începerea spectacolelor. În
celelalte cinci zile până la spectacol, biletele se vindeau în regim normal, respectiv cu 18 lei.
Această ofertă a fost special creată pentru spectacolele care se joacă în Sala Parking.
Organizarea și sprijinirea programelor sociale este de asemenea o parte importantă din activitatea
teatrului. Teatrul Național a reușit să ofere o experiență teatrală unică pentru 60 de copii
defavorizați. În cadrul Campaniei Să împărtășim bucuria sărbătorilor și Împarte bucuria jocului
(2014), jucăriile și donațiile au fost duse de către actorii celor două companii la Fundația Sfânta
Elisabeta și la copiii aflați în case de tip familial în Sâncraiul de Mureș.

Centrul de Cercetare Teatrală
În 2014 a fost înființat Centrul de Cercetare Teatrală în cadrul Teatrului Național. Acest Centru de
fapt este transformarea Arhivei teatrului într-un Centru activ, dinamic, inițiator de evenimente.
Marea parte a documentelor – de la înființare și până în zilele noastre – au fost digitalizate, extrase
din acestea fiind publicate pe pagina de internet a teatrului. În afara păstrării și arhivării valorilor
teatrale, Centrul de Cercetare și-a propus și organizarea de expoziții comemorative și conferințe.
În perioada discutată sau organizat aproximativ 50 de expoziții și s-au editat 9 cărți. Astfel,
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implicarea în Noaptea Muzeelor a fost datorată în mare parte existenței acestui centru, a
materialelor deja arhivate și a evidenței lor, de la imagine, afiș – până la informații punctuale
asupra receptării spectacolelor.

Arhiva 2011

Arhiva 2016
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
La începutul mandatului, Teatrul Național Târgu-Mureș nu avea nici un studiu referitor la
publicul țintă. Neavând un departament de marketing, metodele de a ajunge la publicul țintă erau
metode „clasice”, moștenite din sistemul socialist. De fapt, categoriile de public țintă erau
necunoscute, iar o strategie de depistare a acestora lipsea. După înființarea departamentului de
marketing, am desfășurat, în colaborare cu Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, o cercetare
amplă în rândul populației, cu scopul de a identifica categoriile de public pe care putem conta.
Concluzia cercetării a relevat faptul că trebuie să ne coordonăm mai mult eforturile pentru a atrage
un nou public (format din mai multe grupuri țintă), decât pentru a încerca să readucem fostul
public. Pentru a cunoaște mai bine cererile și exigențele publicului, am pus un accent semnificativ
pe dialogul cu beneficiarii sau potențialii beneficiari. Am încercat, în strategia de marketing, să ne
bazăm cât mai puțin sau aproape deloc pe suportul altor canale de promovare (TV, radio, presă),
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dorind să punem accentul pe comunicarea bidirecțională axată pe forme noi de promovare: site
web, pagină de facebook, newsletter ș.a.
După ce am început să ne cunoaștem mai bine categoriile de public-țintă, ne-am construit
programele artistice în funcție de doleanțele acestora, totuși, fără a face prea multe compromisuri.
Am folosit modelul scandinav, care, povestit plastic are loc în felul următor: artiștii, situați la
etajul doi, coboară la etajul unu și atrag publicul care stă la parter.
Între 2011-2016, Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a diversificat atât metodele de promovare, cât şi
căile de comunicare în vederea atingerii a cât mai multe 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 a hrăni iluzia unei
instituții care-și 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 țintim publicul mai conservator, cu așteptări conforme
tradiției teatrale, dar și publicul mai înclinat spre experiment sau tinerii cu așteptări mai radicale.
Una din cele mai importante realizări în spiritul interculturalității teatrului a fost și este migrarea
publicului de la spectacolele maghiare spre cele românești (și, într-o măsură ceva mai mică,
invers). Astfel, datorită prezenței supratitrării (în limba română la spectacolele maghiare - și
invers), oferta teatrală s-a dublat, opțiunile spectatorilor fiind astfel alimentate cu diverse categorii
de spectacole: de la superproducții, musicaluri și piese de bulevard, până la spectacole camerale
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 100 de voluntari prezenţi în grupuri de 4-10 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 flyer-ele lunare şi cele legate de diferite proiecte
ale instituţiei, totodată semnalează şi posibilele cazuri cu probleme care trebuie soluţionate pe
termen scurt şi mediu.
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Înființarea grupului de voluntari a avut loc în anul 2012, când alături de proprii voluntari am
colaborat și cu Asociația Actus Dramatikus. Numărul voluntarilor a crescut de la an la an: în anul
2013 am avut 107 voluntari, în 2014 au fost 110 voluntari, în anul 2015 au fost 113 voluntari, iar
până la finele lunii februarie 2016 avem deja 123 de voluntari.

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei:
Ca Teatru Național trebuie să fim în permanență la înălțimea exigențelor spectatorilor.
Deoarece nu ne permitem să ne reducem activitatea către un singur grup-țintă, ne desfășurăm
activitatea către mai multe grupuri țintă. Ne gândim la elevi și studenți, la populația activă, la
pensionari, la persoanele cu studii superioare, cât și la cele cu studii medii, la cei care vizitează
frecvent instituțiile culturale, cât și la cei care nu le-au călcat încă pragul. La populația română, cât
și la cea maghiară, la familiile mixte, la etniile curioase față de cultura celorlalte etnii. 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 asta, 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
favorizat accesul la programele noastre categoriilor sociale defavorizate, am organizat în fiecare
an colecte de alimente, jucării și cărți în preajma sărbătorilor de iarnă. De asemenea, am fost
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alături de instituțiile similare (Filarmonica Târgu-Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel ș.a.)
și le-am sprijinit activ în demersurile lor în acest sens. Atunci când am avut posibilitatea, am
încercat să susținem și activitățile 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.
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. Acestea se desfășoară din
martie 2012, în trei limbi – română, maghiară și engleză.
Tot din acțiunile dedicate educării publicului fac parte și discuțiile după spectacolele
Contra iubirii, Double Bind, Romo Sapiens – care au ca scop inițierea în limbajul artistic
contemporan.
Urmare a studiilor realizate, am identificat mai precis grupurile-țintă ale activităților
noastre. Dar cel mai rapid, mai eficient și mai sincer evaluator este numărul de bilete vândute la
diferite categorii de spectacole, urmare a modului în care am gândit și desfășurat programul
minimal propus în proiectul de management.
Am observat, astfel, că în Sala Mare, cu o capacitate de aprox. 595 de locuri, este eficient
să producem spectacole care se apropie de genurile divertismentului și care atrag „familii”:
musicaluri (My Fair Lady, Silvia, Femei în pragul unei crize de nervi), fantasy-uri (Poveste
irlandeză, Poveste de Crăciun), spectacole pentru copii (Túl a Maszat Hegyen), teatru-dans
(Carmina Burana, Vivaldi și anotimpurile) sau texte ale literaturii dramatice românești/maghiare
sau universale (Nunta lui Figaro, Azilul de noapte, Steaua fără nume, Tartuffe, Școala nevestelor,
Pantofiorul de cristal), dar și piese contemporane de succes (Dinte pentru dinte). Aici, publicul
care vine la spectacol este foarte divers, de la cei foarte conservatori, până la tineri și copii.
În Sala Mică, având o capacitate de până la 106 locuri, am produs, în general, spectacole
de studio, pentru un public mai grăbit, aparținând în general păturii de mijloc, spectacole având o
distribuție mai mică, din zona de texte noi, dramaturgie contemporană, cu un caracter mai aplicat,
problematizând și explorând dilemele omului contemporan (Trei surori, Karamazovii, Crize,
Tihna, Regie, Martiri, Cloaca, Bányavirág, Bányavakság, 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 (Contra iubirii, Twilight, Double Bind, Ca un fum, ca o
părere etc).
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De asemenea, am produs spectacole de tineret, ca o continuare a programului nostru de
training al trupei „Guga Junior” din cadrul Companiei Liviu Rebreanu. Aceste spectacole, având
ca invitat un regizor britanic specializat în lucrul cu tinerii, au reunit tinerii români și maghiari
care au creat în propria limbă, dar și în limba engleză. Ele au drept scop pătrunderea în școli cu
tematici calibrate pe realitatea tinerilor și s-au bucurat de un mare succes la publicul școlar.
Pe termen lung, ne-am propus atragerea și educarea teatrală a elevilor cu vârste cuprinse între 1218 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. Ca parte a acestui proiect s-au realizat o serie de
spectacole pentru tineret We are made of Stardust/Csillagporból lettünk/Suntem praf de stele
(stagiunea 2013-2014); Shoes (stagiunea 2014-2015); Want (stagiunea 2015-2016) care se joacă în
trei limbi (română, maghiară și engeză). Spectacolul, regizat de Scott Johnston – regizor invitat
din Scoția, este construit direct pe problemele acestei vârste. Adolescenții provin din ambele
comunități și au vârsta cuprinsă între 12-18 ani. Ultimele două producții ale Trupei Guga Junior
sunt Să zicem Da (spectacol de improvizație – premieră 6 martie 2016) și Oi și supererOi
(premieră – 18 februarie 2016). 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).
La nivelul întăririi capacității instituționale am întărit echipa de actori, am dezvoltat
departamentul marketing.
Cea mai semnificativă realizare a acestei perioade considerăm că 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.
6. profilul beneficiarului actual:
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.
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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, în această perioadă, mai multe studii asupra publicurilor, am cuantificat compoziția și
am studiat feedback-ul spectatorilor. Am lucrat în parteneriat cu Universitatea Sapientia și
Universitatea de Arte.
Anul 2013 a fost primul an când Teatrul Național Târgu-Mureș a avut posibilitatea de a realiza un
sondaj, în colaborare cu Universitatea de Arte Târgu-Mureș, despre serviciile actuale oferite.
Sondajul a fost efectuat în perioada mai-iunie 2013 în rândul spectatorilor care au vizionat
producțiile de la toate cele trei săli ale Teatrului Național.
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 3-4 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 a
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 internet (pagina oficială a teatrului, profilul
de facebook și pagina 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
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spectacolele teatrului sunt supratitrate în limbile română, respectiv maghiară, iar 39,10% dintre
spectatori consideră că acest lucru este important.
Din studiul efectuat s-au conturat următoarele: instituția trebuie să întărească notorietatea
actorilor; în alcătuirea repertoriului trebuie luate în considerare și opțiunile spectatorilor; este
nevoie de o concepere a acțiunilor de recompensare pentru spectatorii fideli; un efort ridicat pentru
publicitatea Sălii Parking.
Teatrul Național Târgu-Mureș în colaborare cu Universitatea Sapientia Târgu-Mureș, a realizat un
sondaj despre preferințele, opiniile, comentariile și atitudinile publicului spectator al Companiei
Liviu Rebreanu. Sondajul a fost efectuat în perioada aprilie-iunie 2014, la un număr de 11
spectacole, pe un eșantion de 305 de persoane. Din rezultatul sondajului a reieșit că 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 din acest punct de vedere cultural
ar fi grupa 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, 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 activi 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 da rezultatele așteptate pe termen lung, devenind o
normalitate pentru publicul ambelor culturi.
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 Culturii.
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii;
În strategia sectorială a Ministerului Culturii, în domeniul culturii și patrimoniului național
pentru perioada 2014-2020, se pune accentul pe nevoia de a fi identificate modele alternative de
dezvoltare culturală în România, ținând cont de evoluțiile la nivelul Uniunii Europene din care
România face parte, dar și de cele la nivel global, evoluții care responsabilizează decidenții publici
privind protejarea sentimentului de bunăstare, incluziune și apartenență a cetățenilor. În această
linie de gândire, ținând cont de faptul că municipiul Târgu-Mureş este un oraş cu o componenţă
etnică împărţită sensibil egal între populaţia română şi cea maghiară, generând astfel,
interrelaţionarea celor două culturi, deschiderea către interculturalitate a reprezentat o linie
strategică importantă a managementului implementat în ultimii cinci ani. 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.
Obiectivele asumate de Ministerul Culturii, în cadrul programului de guvernare a României 20132016 se regăsesc, dezvoltate, în actul normativ care îi stabilește organizarea și funcționarea
(Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 cu modificările și completările ulterioare). Dintre acestea, se
evidențiază punctul 6, vizând promovarea valorilor culturii române, precum și a celor aparținând
minorităților naționale, în circuitul cultural internațional, ca și susținerea și stimularea prezenței și
poziționării tinerilor creatori pe piața culturală națională și internațională. În conformitate cu
aceasta, cea de-a doua linie importantă a strategiei noastre a fost crearea de modele sustenabile
centrate pe individ, pe dezvoltarea umană, prin atragerea tinerilor creatori, dezvoltând
programe de genul Prima șansă / Teatru de risc, dar și încurajarea lor prin programul Dramaturgia
realului sau Fabulamundi. Playwriting Europe. Am lucrat și în afara programului minimal,
aplicând în fiecare an pentru obținerea de fonduri suplimentare și realizarea unor proiecte care ni
s-au părut valoroase (aplicaţiile au fost depuse la: Fundația Communitas Cluj-Napoca,
Administrația Fondului Cultural Național, Primăria Târgu-Mureș, Consiliul Județean Mureș, în
Ungaria la: Fundația Bethlen Gábor, Fondul Cultural Național, Ministerul Resurselor Umane;
sponsori, etc.) De asemenea, colaborarea cu teatrul independent, coproducțiile, stimularea
creativității tinerilor – acestea au fost obiective pe care le-am urmărit în toată această perioadă.
Am realizat astfel preluări de spectacole din zona independentă (Flori de mină și Orb de mină,
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spectacole multipremiate și evidențiate în țară și internațional) sau co-producții (Punct triplu, cu
ColectivA din Cluj, cu finanțare AFCN).
Nu am neglijat – ba dimpotrivă, am continuat să atragem artiști consacrați ai scenei românești,
maghiare și internaționale, în producții și evenimente de anvergură națională și internațională. Au
montat și au desfășurat ateliere în această perioadă Mihai Măniuțiu, Mohácsi János, Yuri
Kordonski, Tadeusz Bradecki, Tufan Imamutdinov, Aleksandar Ivanovski, Gigi Căciuleanu,
Kincses Réka, Bartis Attila, Székely Csaba ș.a. Artiști din Rusia, Polonia, Macedonia, Ungaria,
Germania, Am tradus, prin intermediul programelor teatrului, texte noi în cadrul Fabulamundi.
Playwrighting Europe, am reașezat și rediscutat estetic valori ale patrimoniului dramaturgiei și
spectacologiei universale.
Yuri Kordonski în activitate

Proiectul Fabulamundi. Playwriting Europe – promovat de Teatrul Național Târgu-Mureș
(România), PAV snc (Italia), Off Limits (Spania), Festivalul Mousson d’Ete (Franţa) și o rețea
europeană de teatre și festivaluri din Italia, Spania, România, Germania și Franța – este dedicat
dramaturgiei contemporane. Oferind dramaturgilor și pieselor lor posibilitatea de a călători în
afara granițelor, scopul Fabulamundi este să creeze o platformă de cooperare și schimb între
teatre, regizori și autori dramatici din diferite țări europene, finalizându-se cu prezentări scenice
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ale pieselor traduse și oferind contextul necesar întâlnirilor și discuțiilor cu tema Oportunitate
periculoasă (2013-2014) și Traversând generații (2015-2016).
Scopul proiectului Fabulamundi - Playwriting Europe este crearea unei zone de interes în
spaţiul cultural european în care se întâlnesc teatre, autori dramatici şi regizori, pentru o cooperare
care să asigure un dialog şi o mai bună cunoaştere a dramaturgiei europene.
Deschiderea și dialogul intercultural sunt aspecte importante ale cooperării și din acest motiv
proiectul își propune să discute pe marginea textului împreună cu publicul și studenții: autorii sunt
invitați să ia parte la evenimente timp de câteva zile, să țină discuții despre dramaturgia
contemporană și noile direcții ale teatrului european. În urma acestui program, care conține
prezentări scenice şi discuţii despre ceea ce ne caracterizează şi ceea ce ne deosebeşte în cadrul
culturii europene, autorii dramatici selectaţi pentru a participa la acest proiect călătoresc în afara
graniţelor extinzând schimbul cultural în domeniul dramaturgiei la nivel european și multilateral.
Știm că, în Europa, diversitățile culturale, tradițiile și dificultățile ce apar ca urmare a existenței
limbilor naționale creează bariere naturale pentru comunicare, înțelegere și cunoaștere reciprocă,
dar toate acestea reprezintă în același timp – o mare bogăție. Fabulamundi promovează multilingvismul și multi-culturalismul european, în încercarea de a oferi mai multe oportunități și
alegeri ca răspuns la criză.
Prin consolidarea unei rețele de 14 teatre și festivaluri, alături de două asociații culturale – în
Italia, Franța, Spania, Germania și România, care au un interes comun în dramaturgia
contemporană, explorăm diverse dramaturgii naționale pentru a găsi puncte de contact și
diversitate, oferim un context celor 5 țări europene de a-și prezenta și compara dramaturgiile lor
naționale prin compararea diferitor idei, răspunsuri și reacții, creștem mobilitatea pieselor și a
autorilor lor în afara granițelor naționale și oferim o vizibilitate mai largă culturii românești în 5
țări europene.
Un alt aspect important al proiectului este consolidarea unei rețele a teatrelor, festivalurilor și
organizațiilor care vor să-și extindă relațiile și să creeze o bază fertilă pentru alte posibile
colaborări, să-și împărtășească experiențele și bazele culturale să-și profesionalizeze și
îmbunătățească practicile. Astfel, am deschis căi de comunicare și parteneriate cu: PAV (lider de
proiect, Italia), Festivalul La Mousson d’étè (Franța), Théâtre Ouvert (Franța), Interkulturelles
Theaterzentrum Berlin (Germania), Theater an der Parkaue (Germania), Festivalul Short Theatre
(Italia), Teatro I (Italia), Teatrul Național Târgu-Mureș (România), Teatrul Odeon (România),
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia (Spania) ș.a.
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În acest context internațional, Teatrul Național Târgu-Mureș este motorul proiectului (care include
și Teatrul Odeon din București, ca teatru asociat), în strânsă legătură fiind cu teatrele sau
festivalurile care organizează și găzduiesc evenimentele.
Pentru a îmbunătăți relația dintre sectorul de creație și cel de instruire, Teatrul Național are drept
punct de forță relația de sprijin și colaborare a rețelei școlilor de teatru, academiilor sau
universităților care găzduiesc masterclass-uri în cadrul procesului lor de învățământ, oferindu-și
spațiile. Ca strategie de lucru, Teatrul Național din Târgu-Mureș, în calitate de co-organizator este
responsabil de coordonarea problemelor legate de creația artistică a lecturilor și, de asemenea, de
găzduirea prezentărilor scenice în spațiile sale. De asemenea, Teatrul Național Târgu-Mureș
susține dramaturgii români, fiind responsabil de organizarea deplasărilor acestora peste hotare.
Rețeaua teatrelor și festivalurilor permite creația și distribuția activităților într-un spațiu mai larg;
toți partenerii având experiență în artele spectacolelor, organizarea evenimentelor și găzduirea
artiștilor, de aceea toți partenerii participă direct în proiect, găzduind lecturile și discuțiile libere.
La curent cu strategia sectorială a Ministerului Culturii, am realizat în calitate de co-producători,
un alt proiect internațional inedit: în colaborare cu Teatrul Heimathafen – Neuköln din Berlin,
Primăria Berlin, fundații și asociații din Germania, Institutul Cultural Român, în parteneriat cu
asociații și teatre din România și cu finanțarea AFCN, Asociația Romo Sapiens-Rudy Moca,
Teatrul Odeon și Fundația Tranzit. Proiectul internațional având în centru problematica romilor,
s-a concretizat într-un spectacol care a trezit un enorm interes, jucat în Berlin și itinerat în
România. În acest proiect am fost susținuți de Ministerul Culturii prin alocarea de fonduri
suplimentare pentru facilitarea și accesul pe piața internațională a co-producției internaționale,
Romo Sapiens, realizat cu actori aparținând la trei culturi diferite (români, germani și romi),
regizat și scris de un dramaturg român și o regizoare de film maghiară. Acest proiect a stimulat
parteneriatul cu un teatru care a fost cotat pentru a doua oară ca unul din primele zece teatre din
Germania, a prilejuit dezbateri și discuții care au contribuit la dezvoltarea prestigiului și imaginii
Teatrului Național Târgu-Mureș, deschizând drumul unor noi oportunități pentru colaborări la
același nivel.
Am urmărit astfel, educarea și formarea publicului, diseminarea de informații, dar și dezvoltarea
creativității, problematizarea și chiar intervenția culturală, prin proiectele adresate în 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
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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.

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
În conformitate cu strategia autorității, am urmărit comunicarea cu beneficiarii, atât la nivel de
individ, cât și la nivelul comunității locale și naționale, chiar și internaționale. Cunoscând în mare
parte publicurile cărora ne adresăm, am realizat, cu precădere prin intermediul spectacolelor
noastre, dar și al altor activități, o comunicare cât mai directă cu spectatorii, solicitând și ținând
cont de feedback-ul lor în cadrul evenimentelor organizate. Nu numai în spectacole, dar și în
elaborarea repertoriului s-a ținut cont de profilul beneficiarului, de dreptul fiecăruia de a avea
acces la cultură și a se exprima în mod participativ. În organizarea evenimentelor am ținut cont de
componenta socială a beneficiarilor, de timpul de lucru și de relaxare și distracție, am studiat
frecvența cu care vin la teatru și motivația lor.
Unul din principalele obiective a fost organizarea de discuții cu spectatorii, atunci când
spectacolele o presupuneau – în cadrul proiectelor de teatru documentar, bazate pe realități
imediate, dar și deschiderea teatrului prin expoziții, aniversări, parteneriate cu agenți culturali sau
comerciali în organizarea de târguri de carte sau festivaluri de teatru și/sau film, locuri unde putem
ajunge și pe alte canale la beneficiarii noștri.
Am urmărit sinergia cultură-educație, prin colaborarea permanentă cu școlile, participarea la ore
de diriginție cu actorii, organizarea de ateliere și discuții cu profesorii, într-un efort de educare și
informare a publicului, pentru a fi pregătit să recepteze spectacolele noastre.
Principalul mod de a ne orienta activitatea către beneficiari a fost realizarea programului minimal
și a evenimentelor teatrului, promovarea și urmărirea feedback-ului în presă și pe canalele digitale.

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
La nivel artistic, principalele direcții de acțiune au fost:
-

realizarea de spectacole în cadrul programului minimal

-

realizarea de proiecte în colaborare și în afara programului minimal,

-

realizarea de evenimente recurente și festivaluri

-

realizarea de evenimente punctuale (diseminarea tradiției prin valorificarea arhivei
teatrului cu ajutorul expozițiilor și aniversărilor, instalațiilor artistice etc),
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-

diseminarea activității noastre la nivel național și internațional prin realizarea de
parteneriate la nivel național și internațional, ca și participarea la festivaluri de profil

În perioada 5 august 2011-1 martie 2016 cele două companii ale Teatrului Național Târgu-Mureș
au avut un număr total de 77 premiere (33 la Sala Mare, 32 la Sala Mică, respectiv 12 la Sala
Parking), alături de 15 spectacole-lectură, reprezentând un total 92 de proiecte noi.
Anul
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sala Mare
7
5
8
7
6
0
33

Sala Mică
4
9
4
7
5
3
32

Sala Parking
0
2
4
3
3
0
12

Total

Spectacole lectură
11
16
16
17
14
3
77

1
0
6
5
3
0
15

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției
Pe parcursul perioadei de raportare ambele companii ale Naționalului mureșean au făcut o serie de
turnee și deplasări cu spectacolele din repertoriul curent.
Deplasări 2011-2015
 16-20 februarie 2012 – Turneu la Budapesta şi Debrecen (realizat cu sprijinul unori
fonduri obţinute prin aplicaţie de la Ministerul Resurselor Umane, Ungaria):

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

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

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

Teatrul Csokonai din Debrecen, 20 februarie 2012, Két lengyelül beszélő szegény
román (Un cuplu de români săraci, vorbitori de limba română) de Dorota
Masłowska
 3 martie 2012 – Târnăveni, Casa de Cultură, Prah de de György Spiró, regia Cristian Ioan,
1 spectacol
 4 aprilie 2012 – Rupea, Casa de Cultură, N-am bani, nu plătesc! de Dario Fo, regia
Marius Oltean, 1 spectacol
 14 aprilie 2012 – Tămaşa, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Rezső Seress, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
 24 aprilie 2012 – Sfântu Gheorghe, Teatrul „Tamási Áron”: Bányavirág (Flori de mină)
de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
 27 aprilie 2012 – Reghin, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de Péter
Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
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 28 aprilie 2012 – Corneşti, Casa de cultură: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely,
regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
 27 mai 2012 – Sovata, Casa de cultură: Rekviem egy házért (Recviem pentru o casă) de
Éva Medgyessy, regia Levente Kovács, 1 spectacol
 29 mai 2012 – Miercurea Nirajului, Casa de cultură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă)
de Péter Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
 30 iunie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Szomorú vasárnap (Duminică tristă) de
Péter Müller şi Seress Rezső, regia Elemér Kincses, 1 spectacol
 30 iunie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba
Székely, regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
 29 septembrie 2012 – Jászberény (Ungaria), Teatrul Moară: Bányavirág (Flori de mină)
de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 1 spectacol
 2 octombrie 2012 – Braşov, Opera Braşov: Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely,
regia Aba Sebestyén, 2 spectacole
 5 octombrie 2012 – Călugăreni, Teatrul de Şură: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Nu pot
trăi fără muzică) de Zsigmond Móricz, regia: Miklós Parászka, 1 spectacol
 20-22 octombrie 2012 – Sfântu Gheorghe, Teatrul “Tamási Áron”: Bányavirág (Flori de
mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, 4 spectacole
 26 octombrie 2012 – Târnăveni, Centrul Cultural: Rekviem egy házért (Recviem pentru o
casă) de Éva Medgyessy, regia Levente Kovács, 1 spectacol
 29 noiembrie 2012 – Braşov, Teatrul “Sică Alexandrescu”: Nem élhetek muzsikaszó
nélkül (Nu pot trăi fără muzică) de Zsigmond Móricz, regia: Miklós Parászka, 1 spectacol
 Prah – Reghin (21.03.2013) şi Luduş (22.03.2013)
 Nem élhetek muzsikaszó nélkül – Miercurea Nirajului (13.01.2013) și Luduș
(27.01.2013)
 Rómeó és Júlia – Miercurea Nirajului (17.02.2013)
 Rekviem egy házért – Sighișoara (25.02.2013 și 17.03.2013), Cristuru Secuiesc
(08.05.2013.)
 Lilike medike leveleiből – Miskolc – Határtalan Napok (06.04.2013.)
 Bányavakság – Sfântu-Gheorge (21.04.2013, 2 spectacole), Miercurea-Nirajului
(26.04.2013), Budapesta, Ungaria – Határon Túli Magyar Színház (16.05.2013),
(07.06.2013 respectiv 08.06.2013), Gheorgheni (02.10.2013), Târgu Secuiesc
(16.10.2013), București (03.11.2013.)
 Mélyben – Katowice, Polonia (20.11.2013.)
 Bányavirág - Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc (30.05.2013 și 31.05.2013), Reghin
(14.09.2013), Miercurea Nirajului (13.09.2013), Gheorgheni (01.10.2013)
 Bányavakság [Beznă de mină] – Miskolc (Ungaria) (26.03.2014 şi 06.05.2014), SfântuGheorghe (16-17.05.2014 – 3 spectacole),
 Figaro – Budapesta – Thália Színház [Teatru Thália] (15.12.2014)
 Kényszerleszállás [Aterizare forţată] – Covasna (13.02.2014), Târgu-Secuiesc
(14.02.2014), Sfântu- Gheorghe (15.02.2014)
 Mélyben [Din adâncuri] – Miskolc (Ungaria) (05.05.2014)
 Túl a Maszat-hegyen [Dincolo de Muntele Mânjit]: Sfântu-Gheorghe (14-15.05.2014 – 4
spectacole)
 Bányavakság (Beznă de mină) – Târgu Secuiesc, 30,31.03.2015
 Szálkák (Aşchii) – Reghin, 10.12.2015
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Campionatul de impovizaţie – Reghin, 06.04.2015
Forma lucrurilor – Bistriţa – 05.05.2015
Double Bind – Cluj Napoca – 17.05.2015, Odorheiu Secuiesc, 06.09.2015
Romo Sapiens – Berlin, Germania 30,31.09. – 1,3.11.2015, Teatrul Odeon, Bucureşti
6,7.11.2015., Cluj Napoca 13,14.11.2015

Analiză cu George Banu

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, etc. (în țară, la nivel
național/internațional, în UE, după caz, în alte state):
Pe parcursul perioadei de raportare ambele companii ale naționalului mureșean au participat la o
serie de festivaluri din țară și în străinătate cu spectacolele din repertoriul curent
Deplasări festivaluri 2011-2015
 FESTIVALUL DESZKA, ediţia a VI-a, 10-14 martie 2012, Debrecen, Ungaria
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén

 LUNA TEATRULUI ROMÂNESC, Teatrul Rozmaitości (TR Warszawa), 21-22 martie
2012, Varşovia, Polonia
Két lengyelül beszélő szegény román (Un cuplu de români săraci, vorbitori de limba
română) de Dorota Masłowska, regia Theodor Cristian Popescu
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 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MONODRAMĂ, ediţia a VI-a, 22-27 martie
2012, Budapesta, Ungaria
Börtönnapló (Jurnal de puşcărie), regia Ibolya Farkas
 FESTIVALUL FĂRĂ BARIERE, ediţia a VI-a, 18-27 mai, Satu Mare
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU, ediţia a XVIII-a 25
mai-3 iunie 2012
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
 FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU DIN PÉCS, ediţia a XII-a, 6-15 iunie 2012,
Pécs, Ungaria
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
 FESTIVALUL TEATRELOR MAGHIARE DIN KISVÁRDA, ediţia a XXIV-a, 22-30
iunie 2012, Kisvárda, Ungaria
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de W. Shakespeare, regia Sorin Militaru
 FESTIVALUL DE TEATRU SCURT, ediţia a XVIII-a, 23-30 septembrie 2012, Oradea
Cloaca de Maria Goos, regia Theodor Cristian Popescu
 TOAMNA ORĂDEANĂ, ediţia a XXI-a, 1-14 octombrie 2012, Oradea
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
 FESTIVALUL DRAMA, ediţia a V-a, 23-28 octombrie 2012, Odorheiu Secuiesc
Bányavirág (Flori de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
 25 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA TEATRULUI ANDREI MUREŞANU DIN
SFÂNTU GHEORGHE, 23-31 octombrie 2012
Efectul Genovese de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu
 FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 2012, ediţia a XXII-a, 26 octombrie-4
noiembrie 2012, Bucureşti
Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
 FESTIVALUL INTERETNIC DE TEATRU, ediţia a VI-a, 11-18 noiembrie 2012,
Oradea
A makrancos hölgy (Îmblânzirea scorpiei) de W. Shakespeare, regia Sorin Militaru
Bányavakság (Beznă de mină) de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén
 FESTIVALUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ, ediţia a XXIV-a, 10-18
noiembrie 2012, Braşov Carmina Burana de Carl Orff, un spectacol de Gigi Căciuleanu
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 FESTIVALUL DE TEATRU NOU ARAD, 15 maI 2013,

Efectul Genovese un

spectacol de Alina Nelega
 Căsătoria – Lugoj (11.05.2013), Reşiţa – Festivalul Gong (10.05.2013), Caransebeş
(05.09.2013)
 Şcoala nevestelor - Festivalul International de Teatru Poveşti Alba Iulia (05.10.2013);
Festivalul Internaţional de Teatru Clasic Arad (19.10.2013); Festivalul Naţional de Teatru
Bucureşti (31.10.2013 şi 01.11.2013); Festivalul Toma Caragiu Ploieşti (07.01.2013)
 Punct triplu – Cluj (16 şi 17.10 2013); Festivalul Temps D’Images (15.11.2013)
 Bányavirág – Miskolc – Határtalan Napok (06.04.2013.), Sfântu Gheorghe (06.05.2013, 2
spectacole), Arad – Festivalul Internațional de Teatru Nou
 Bányavakság - Pécs, Ungaria POSZT (07.06.2013. respectiv 08.06.2013)
 Punct Triplu la:
Festivalul Underground Arad, 9 mai 2041
FEST FDR Timişoara, 16 mai 2014
Sibfest, Sibiu, 11 iunie 2014
Festivalul de Teatru Scurt, Oradea, 14 septembrie 2014
 Efectul Genovese - la FEST FDR Timişoara, 17 mai 2014
 Don Quijote la:
Întâlnirile de la Cluj, 09 octombrie 2014
FestIN pe bulevard București, 11 septembrie 2014
 Şcoala nevestelor - la Festivalul Național de Comedie Galați la 25 octombrie 2014
 În Trafic la - Festivalul Național de Teatru București, în perioada 30-31 octombrie 2014
(trei reprezentații și streaming pe adevărul.ro)
 În carne vie - la Festivalul de Teatru și Literatură "Liviu Rebreanu" de la Bistrița, în data
de 30 noiembrie 2014
 Alkésztisz [Alcesta] – Kisvárda (Ungaria) – Magyar Színházak XXVI Kisvárdai Fesztiválja
[Festivalul Teatrelor Maghiare din Kisvárda, ediţia a 26-a] (22.06.2014), Pécsi Országos
Színházi Találkozó [Întâlnirea Naţională a Teatrelor din Pécs (Ungaria)] (06.06.2014 – 2
spectacole)
 Az ördög próbája [Castingul dracului] – Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad
(11.05.2014), Festivalul Internaţional „Atelier”, Sfântu Gheorghe (29.05.2014), Miercurea
Ciuc – IFESZT [Festivalul Interetnic de Teatru, ediţia a 7-a] (26.10.2014), Bucureşti – FNT
(27.10.2014 şi 28.10.2014 – 2 spectacole), Katowice (Polonia) – Europe in Silezia
(13.12.2014 – 2 spectacole)
 Bányavakság - Timişoara – FDR-FEST (16.06.2014), Călugăreni – IX. Mikházi
Csűrszínházi Napok [Zilele teatrului Şură de la Călugăreni, ediţia a 9-a)] (30.08.2014),
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Tiszaújváros (Ungaria) – Határon Túli Színházak Fesztiválja [Festivalul Teatrelor de
Dincolo de Hotare] (29.11.2014)
 Hogyne, drágám! [Desigur, draga mea!] – Kisvárda (Ungaria) – Magyar Színházak XXVI
Kisvárdai Fesztiválja [Festivalul Teatrelor Maghiare din Kisvárda, ediţia a 26-a]
(21.06.2014)
 Rekviem egy házért [Recviem pentru o casă] – Cluj Napoca – Zilele Culturale Maghiare
din Cluj (18.08.2014), Turda - Festival „Teatru pe Drumul Sării” (17.10.2014)
 Tarelkin halála [Moartea lui Tarelkin]: Budapesta – Thália Humorfesztivál [Festivalul de
Umor „Thália”] (06.02.2014)
 În trafic - Fest FDR Timișoara - 19.apr.2015, Festin Bucuresti Nottara 11.oct.2015.
 Dinte pentru dinte - Festivalul de teatru nou Arad - 09.05.2015, Festivalul Povesti Alba
Iulia 09.10.2015, FNT Bucureşti 23 oct. 2015
 SHOES - Festivalul BABEL Târgoviște - 01.01.2015.
 Double Bind - Festival Gheorgheni, Astra Film Sibiu, DraMA7 Odorheiu Secuiesc
 Vivaldi si Anotimpurile - Festivalul de Teatru Clasic Arad 16.11. 2015.
 Castingul dracului – Festivalul Deszka, Debreţin, Ungaria, 18.03.2015., Festivalul
Kollokvium, Gheorgheni 02.10.2015.
 Bányavakság (Beznă de mină) – Festivalul de Teatru Nou, Arad, 30,31.03.2015
 A nyugalom (Tihna) – Festivalul Atelier, Sfântu Gheorghe 02.06.2015., FNT Bucureşti
25.10.2015.
 Karamazovok (Fraţii Karamazov) – Festivalul de la Kisvárda, Ungaria 25.06.2015., FNT
Bucureşti 23.10.2015.
 Figaro - Festivalul de la Kisvárda, Ungaria 26.06.2015
În decursul anilor actorii, respectiv spectacole ale celor două companii au primit recunoaștere
națională și internațională, obținând o serie de premii și nominalizări pe care am menționat mai
înainte la punctul A3.

Am organizat trei ediții ale ConectAct, 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.
De asemenea, prin cele trei ediții ale ConectAct (desfășurate în anii 2012, 2013 și 2014) ne-am
propus printre obiective readucerea municipiului Târgu-Mureş pe harta celor mai importante
centre teatrale din țară.
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Prin intermediul ConectAct târgumureșenii au putut viziona spectacole internaționale de mare
anvergură, în aer liber (outdoor) și în sălile Teatrului Național. În cadrul ConectAct au fost
prezenți la Târgu-Mureș artiști din țări precum Franța, Italia, Polonia, Coreea de Sud, Taiwan.
Programul ConectAct a mai cuprins prezentări scenice, discuții cu publicul și autorii, lansări de
carte, atliere de scriere dramatică, conferințe și multe altele.

“Biblia” teatrului modern lansată la Conect2Act
CULTURĂ | ALIN ZAHARIE | NOVEMBER 25, 2013 AT 17:42 | VIZUALIZĂRI :
208

2012 - 50 ani de interculturalitate: Teatrul românesc la Târgu-Mureș
În noiembrie 2012 Teatrul a organizat un eveniment important numit 50 de ani de
interculturalitate, având în centru aniversarea a 50 de ani de teatru profesionist în limba română la
Târgu-Mureș. Proiectul și-a propus amplificarea rolului educațional al Teatrului Național TârguMureș în comunitate prin spectacolele propuse, dar și printr-o implicare activă în procesul de
educație complementară, de învățare prin descoperire, prin teatru. Prin implementarea proiectului
zestrea culturală a comunității s-a îmbogățit atât prin cărți, DVD-uri, materiale expoziționale,
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emisiuni radio și TV, cât și prin readucerea în prim plan a interculturalității și a gustului pentru
cultură, formarea și educarea unui public tânăr, susținerea programelor interactive de implicare a
teatrului în școli și universități. Activitățile realizate: conferințe și publicarea materialelor în
revista Observator cultural (supliment special); spectacole de teatru (inclusiv invitați
internaționali), urmate de discuții cu publicul; 8 titluri de cărți în parteneriat cu editura
Universității de Arte din Târgu-Mureș, în colecția „Teatru de buzunar”; expoziții privind
activitatea artiștilor teatrului: Gheorghe Harag, Romulus Feneș, Dan Alecsandrescu, Anca Bradu,
Cristian Popescu, Ion Fiscuteanu, Theodor Cristian Popescu; emisiuni de radio și televiziune
locale și la nivel național; materiale de analiză și sinteză culturală în publicații de specialitate
(Teatrul azi, scena.ro, Observator cultural și în publicațiile de limbă maghiară: Revista Látó,
Krónika etc.).
Proiectul a fost important și datorită impactului său, care a dus la inducerea unui model de
interculturalitate al cărui promotor este Teatrul Național; creșterea numărului de spectatori și
formarea unui public tânăr cu atitudinea civică; comunicare interculturală mai bună între
instituțiile din zonă prin participarea la un eveniment comun. Totodată, am urmărit promovarea
educației permanente prin implicarea activă în școlile și liceele mureșene prin intermediul unor
întâlniri între actori, regizori pe de o parte, elevi, profesori, pe de altă parte. Prin acest gen de
întâlniri încercăm promovarea fenomenului teatral, dar și cultivarea dialogului direct cu cei care
trebuie să devină publicul și consumatorul de cultură.
2016 - Pot începe următorii 70 de ani! - Reflexii la aniversarea PRIMII 70 DE ANI
Între 10 şi 16 martie 2016 a avut loc la Teatrului Naţional Târgu-Mureş evenimentul PRIMII 70
DE ANI, ocazie cu care s-au prezentat 9 spectacole şi 9 evenimente auxiliare, Teatrul dovedinduse a fi o instituţie larg deschisă publicului. La aniversare au luat parte personalităţi teatrale,
scriitori, actori, regizori, designeri, critici, personalităţi publice din Budapesta, Bucureşti, ClujNapoca, Sfântu Gheorghe, Miskolc.
Aniversarea a debutat cu premiera spectacolului Pantofiorul de cristal de Ferenc Molnár (regia
János Mohácsi). După spectacol, în faţa unei săli pline, cunoscutei actriţe Katalin Berekméri i-a
fost decernat Premiul Kemény, denumit în memoria unuia dintre fondatorii Teatrului şi realizat cu
sprijinul companiei de cosmetice şi farmaceutice Bioeel.
La vernisajul expoziţiei dedicate momentului de începuturi, de acum 70 de ani, s-a evocat şi
amintirea celor care au stat la temelia acestui Teatru: Miklós Tompa, baronul János Kemény,
actorul György Kovács. S-a realizat şi o expoziţie în amintirea echipei tehnice de odinioară. Cu
ocazia vernisajelor s-a vorbit despre ideea înfiinţării unui muzeu de teatru. În seria de evenimente,
un moment deosebit a fost dezvelirea unor obeliscuri comemorative în cimitirele confesionale din
oraş, ocazie cu care artiştii Companiei "Tompa Miklós" precum şi rudele celor decedaţi, au cinstit
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memoria artiştilor care au trecut în nefiinţă. În afara spectacolelor de seară şi a programelor
auxiliare din timpul zilei, Teatrul a rămas deschis pentru o noapte întreagă, timp în care, de la zece
seara până la şase dimineaţa, participanţi au fost antrenaţi în discuţii profesionale, jonglerii,
concurs pe tematică teatrală, lectură de poveşti, pictură şi gimnastică de înviorare.
Intenţiile organizatorilor au fost confirmate de interesul activ reflectat în numărul de participanţi:
aproape trei mii de spectatori au cumpărat bilet.

- dezvoltarea programului de educație prin teatru prin proiectul de voluntariat realizat cu tinerii,
ateliere și spectacolele cu tinerii

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
Teatrul Naţional Târgu Mureş funcţionează în principal în baza Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare aprobat de Ministerul Culturii respectiv a Regulamentului de Ordine Interioară.
Dorim să menționăm că în perioada 2005-2011, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a funcţionat fără
Regulament de Organizare şi Funcţionare respectiv Organigramă aprobată de Ministerul Culturii.
În scopul eficientizării managementului instituţiei, respectiv a contractului de management
încheiat, managerul Teatrului Naţional Târgu-Mureş a dispus reorganizarea instituţiei cu
reconsiderarea organigramei, elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
Regulamentul de Ordine Interioară şi refacerea Statului de Funcții. În anul 2012 a avut loc
reorganizarea teatrului care s-a finalizat cu un impact pozitiv asupra instituţiei.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, respectiv Regulamentul intern a fost armonizat
conform modificărilor legislative din perioada de raportare.
În urma reorganizării din anul 2012 s-a redus numărul posturilor de conducere de la 22 posturi la
19 posturi, a fost externalizată paza, serviciul pompieri, serviciul de curăţenie, încheindu-se
contracte cu firme externe, preluând şi personalul din cadrul instituţiei care, în urma reorganizării
urma să fie concediat.
Până la apariţia OUG nr. 77/2013, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a funcţionat având la bază un
număr de 185 posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 166 funcţii de execuţie, şi o structură
organizatorică formată din 2 direcţii generale, 3 direcţii, 4 servicii, 2 birouri, 7 formaţii muncitori,
13 compartimente.
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După reorganizarea aprobată prin Ordinul nr. 2517/31.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare, Teatrul Naţional Târgu-Mureş funcţionează şi în prezent cu un
număr de 184 posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 165 funcţii de execuţie, şi o structură
organizatorică formată din 2 direcţii generale, 3 direcţii, 4 servicii,1 birou, 6 formaţii muncitori,
13 compartimente.
În perioada 2012-2015 a fost întocmit programul de dezvoltare a sistemului de control/intern
managerial al Teatrului Naţional Târgu-Mureş în baza dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005.
Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul
Teatrului Naţional Târgu-Mureş, sunt şi au fost următoarele;


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 şi la realizarea analizelor pe baza de criterii
obiective, privind valorificarea resurselor alocate;

În perioada august 2011-01.03.2016, s-au emis 612 decizii ale managerului pentru organizarea
eficientă a instituţiei.

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
În anul 2011 respectiv în anul 2013 au fost trimise şi aprobate Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, Organigrama prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2705/16.11.2011 respectiv Ordinul
Ministrului Culturii nr.2517/31.10.2013.

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu-Mureş a fost înfiinţat prin decizia
nr.17/16.03.2013 iar componenţa acestuia a fost modificată prin Decizia nr. 93/19.06.2012,
Decizia nr. 140/04.12.2012, Decizia nr. 29/03.03.2014.
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În perioada 2011-01.03. 2016 consiliul administrativ s-a întrunit în 32 de şedinţe ordinare care au
avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei pentru care au fost întocmite procese
verbale.

4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancţionare);
În perioada august 2011- martie 2016, personalul din cadrul Teatrului Naţional Târgu-Mureş a
participat la cursuri de formare profesională:


În cadrul proiectului SCENART, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte îm oameni"
în perioada 1 septembrie 2011 – ianuarie 2012 au participat 45 de persoane.



În afara proiectului SCENART în cursul anului 2012 au beneficiat de cursuri de pregătire
profesională un număr de 6 persoane din diferite domenii de activitate.



În cursul anului 2013 au beneficiat de cursuri de pregătire profesională un număr de –10
persoane din diferite domenii de activitate.



În cursul anului 2014 au beneficiat de cursuri de pregătire profesională un număr de – 4
persoane din diferite domenii de activitate.



În cursul anului 2015 au beneficiat de cursuri de pregătire profesională un număr de - 7
persoane din diferite domenii de activitate.

În perioada august 2011 - martie 2016 avut loc 12 cercetări disciplinare în urma căreia nu a fost
dispusă nici o sancțiune disciplinară iar pentru 11 au fost aplicate următoarele sancţiuni
disciplinare;


8 avertismente scrise;



3 sancţiuni cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ;

În anul 2012 au fost promovaţi 7 actori în urma vacantării unor posturi, în anul 2014 au fost
promovaţi prin absolvirea de studii superioare trei persoane, iar în anul 2015 au fost promovaţi 9
actori de la Compania "Tompa Miklós", 5 actori de la Compania "Liviu Rebreanu", 3 persoane de
la personalul tehnic de scenă şi 4 persoane din cadrul personalului administrativ.

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale
spaţiilor;
Având în vedere situaţia instituţiei din anul 2011, respectiv începutul unui management de
continuitate (o lungă perioadă instituţia fiind sub conducere provizoriu), s-au luat măsuri de
gestionare a problemelor fiind transpuse în priorităţi de diferite categorii.
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Categoriile vitale constau în siguranţa spectatorului şi a angajatului, siguranţa clădirilor în
administrare, îmbunătăţiri sau modificarea modului de lucru prin eficacitate-rezultat.
În anul 2011 s-au constatat nereguli la ascensoarele instituţiei (lipsa unor avize ISCIR de mai
mulţi ani), a cortinelor de fier antiincendii (probleme mecanice, fără aviz ISCIR), a tehnicii de
scenă (din 40 de ştăngi doar o parte mai funcţionau, lipsa verificărilor periodice de mai mulţi ani),
a candelabrului din sala mare a instituţiei (siguranţa spectatorului) – fiind în categoria elementelor
de funcţionalitate, transpuse în priorităţi vitale.
Primele măsuri au fost efectuate pentru siguranţa spectatorului, soluţie temporară, ieftină dar
eficientă, respectiv montarea unei plase de siguranţă la candelabrul din sala mare a instituţiei.

Repararea – curăţirea candelabrului s-a efectuat în anul 2013
Ascensoarele şi cortinele de fier au fost reparate obţinând autorizaţiile de funcţionare, funcţionarea
acestora reprezintă siguranţă, fiind încheiate contracte de mentenanţă conform legislaţiei în
vigoare.
Tehnica de scenă respectiv ştăngile din sala mare a instituţiei au fost reparate fiind verificate
periodic.
Pentru a fi aproape de public şi a facilita accesul liber la o paletă largă de spectacole a fost
imperios necesar introducerea unui sistem de vânzare a biletelor, un proiect implementat în urma
căreia şi alte instituţii culturale folosesc această platforma online de vânzare a biletelor.
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Sala mică a instituţiei s-a confruntat cu o lipsă totală de gradene care să prezinte siguranţă ca
urmare s-au făcut demersuri pentru achiziţionarea unor gradene cu picioare telescopice în număr
de 15 bucăţi cu acordul Ministerului Culturii.
Tehnica de scenă - sistemul de lumini şi sonorizare a scenelor din clădirea instituţiei prezentau
lipsuri mari în urma cărora regizori cu renume au renunţat de a colabora cu Teatrul Naţional
Târgu-Mureş.
Din dorinţa de păstra în condiţii legale documentele instituţiei prin grija compartimentului contabil
– administrativ a fost amenajat un spațiu pentru arhivă fiind trecut în legalitate, totuşi pentru
materialele din spectacole (afişe, fotografii, înscrisuri, textele pieselor) s-a optat pentru digitalizare
acestora şi transpunerea pe site-ul instituţiei, astfel s-a achiziţionat un scaner A3, un calculator
performant cu soft integrat şi un aparat de fotografiat.
La ora actuală nu putem spune că suntem un teatru cu o tehnologie de actualitate dar s-au adus
îmbunătăţiri prin achiziţia a două laptopuri la compartimentul lumini-sonorizare, a unei console
digitale de sunet (toate consoalele folosite până la momentul respectiv fiind analogice), un pupitru
lumini de ultimă generaţie (pentru deplasări, ultima fiind achiziţionat la începutul anilor ’90),
patru monitoare sunet (un ajutor pentru actori),o placă de sunet (astfel cele două companii pot
beneficia în acelaşi timp de necesarul de tehnică) o pianină digitală, un număr de 24 microporturi
pentru piesele de teatru cu muzică live.
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Totuşi acestea s-au dovedit a fi prea puţin pentru un public pretenţios, ca urmare şi prin eforturi
atât din partea Ministerului Culturii cât şi a instituţiei, în anul 2014 s-a achiziţionat un echipament
de sonorizare integrat în sala mare a instituţiei, preţul de achiziţie fiind sub cel calculat, astfel cu
acordul Ministerului Culturii din diferenţă s-au achiziţionat 10 bucăţi de proiectoare ETC 750W
cu accesorile aferente.
Ajutorul acordat artistului pe lângă sistemul de comunicare scenă a fost achiziţia a unui sistem de
supraveghere a scenei, fiecare cabină a actorilor fiind dotat cu ecrane LCD prin care pot urmării
evoluţia artistică din scenă.
Teatrul Naţional Târgu-Mureş are o particularitate aparte, este o instituţie cu două companii cu o
singură persoană juridică, oraşul fiind un oraş bilingv, astfel s-a optat ca fiecare spectacol să fie
supratitrat, în urma căreia s-au achiziţionat două ecrane de LED cu adaptor comandă semnal soft
integrat.
Sala mare a instituţiei a fost dotat cu un sistem centralizat de aspirare astfel obţinând reducerea
timpul de execuţie a curăţeniei cât şi creşterea eficienţei acesteia.
Tapiţeria de pe portalul sălii mari a fost schimbat din forţe proprii, un material vechi din 1973 un
bordo învechit a fost înlocuit cu o tapiţerie nouă, un negru mat, o culoare teatrală.
S-au adus îmbunătăţiri privind reînnoirea parcului auto a instituţiei prin obţinerea a unui
autoturism Skoda Octavia cu titlu gratuit de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Sibiu conform Procesului Verbal nr.1/28.05.2012.
În anul 2012 prin fondurile primite din partea Ministerului Culturii s-a achiziţionat o autoutilitară.
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S-au transformat două săli din incinta instituţiei, astfel cele două companii a instituţiei pot repeta
în alte două spaţii în afara sălilor de spectacole, una dintre aceste spaţii prin reamenajare se poate
folosi ca şi sală de dans fiind montaţi şi oglinzi de mari dimensiuni.
Curtea instituţiei a fost reamenajat, dintr-un focar de infecţii a devenit o curte funcţională, executat
fiind şi locuri de parcare pentru bicicletele angajaţilor.
De la autorităţile locale s-au obţinut 9 locuri de parcare, astfel spectatorii care vin la Sala Mică a
instituţiei aceştia pot beneficia de aceste locuri.
Depozitarea decorurilor a fost o problemă constantă astfel în urma unor demersuri s-a obţinut cu
titlu gratuit un depozit unde sunt depozitate acele elemente de decor care nu sunt în program.
Prin verificarea spaţiilor s-au găsit soluţii de transformare parţială acestora, astfel s-a obţinut un
depozit pentru aparate de sonorizare(mobile), respectiv pentru spălarea şi îngrijirea costumelor un
loc pentru spălătorie.
Pentru siguranţa angajaţilor şi a beneficiarilor s-au adus îmbunătăţiri la sistemul de avertizare şi
stingere a incendiilor, fiind înlocuite gongurile hidraulice de la sistemul de sprinkere-drencere, s-a
înlocuit pompa pilot de la bazinul de apă, bazin care asigură cantitatea de apă necesară în caz de
incendiu.
Prin forţe proprii s-au revopsit mai multe holuri şi spaţii din instituţie, s-au pus lumini ambientale
pe clădirea instituţiei.
În foaierul sălii mici s-a montat o perdea, astfel dintr-un spaţiu neprietenos a devenit un spaţiu
plăcut ochiului, cât şi prin reutilizarea spaţiului acoperit a devenit un depozit de recuzită.
Mobilierul uzat (clasat dar din diferite motive au fost păstraţi în instituţie) au fost recondiţionate şi
reintroduse în circuitul obiectelor de inventar.

Mobilă 2011
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Mobilă 2013

Garnitura salon nr inventar 31104

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată.
În perioada raportată au avut loc următoarele controale;


în data de 19.06.2012 a avut loc un control de la I.S.C.R.T.R. Regiunea 8 Mureş pentru
verificarea documentelor, eliberarea licenţelor L.T.M., L.T.P.



în data de 11.10.2012 a avut loc un control de la A.J.P.I. Mureş în vederea verificării
accesibilităţii pentru personalul cu nevoi speciale;
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în iunie 2013 a fost efectuat un control din partea Corpului de Control al Ministerului
Culturii;



în perioada 07.01.2014-17.02.2014 a avut loc control de la Camera de Conturi a Județului
Mureş, unde au fost constatate unele deficienţe, o parte din acestea au fost remediate în
urma controlului respectiv pe cale judecătorească.



în perioada 08-09.05.2014 a avut loc un control de la I.S.U. Mureş;



în perioada 15.09.2014-15.10.2014 a avut loc control tematic de la I.T.M. Mureş, unde au
fost constatate unele deficienţe care au fost remediate în urma controlului, şi o sancţiune
contravenţională care a fost contestată în instanţă şi anulată.



în perioada 15.12.2015-21.12.2015 a avut loc tot un control tematic de la I.T.M. Mureş.
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D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Buget
aprobat
Semestru
II

Buget
realizat
Semestru
II

Buget
aprobat

Buget
realizat

Buget
aprobat

Buget
realizat

Buget
aprobat

Buget
realizat

Buget
aprobat

Buget
realizat

Buget
aprobat
Trim I

Buget
realizat
01.0129.02.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

4.299.000

4.314.401

10.142.000

10.110.350

9.590.000

9.707.930

10.612.000

10.564.892

10.361.000

10.290.179

2.649.000

2.018.706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240.000

255.401

528.000

533.408

587.000

876.930

876.000

829.159

895.000

897.641

270.000

309.706

0

0

7.000

6.500

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

Alocații/Subvenții

4.059.000

4.059.000

9.607.000

9.570.442

9.003.000

8.831.000

9.736.000

9.735.733

9.461.000

9.387.538

2.379.000

1.709.000

Cheltuieli totale (lei), din care:

4.299.000

4.206.549

10.142.000

10.105.442

9.590.000

9.707.930

10.612.000

10.564.892

10.361.000

10.216.632

2.649.000

1.573.763

Cheltuieli de personal

2.391.000

2.392.199

4.954.900

4.952.549

5.921.000

5.780.991

5.979.000

5.978.736

5.964.000

5.890.537

1.596.000

996.654

Bunuri și servicii, din care:

1.853.000

1.814.350

4.387.100

4.383.930

3.669.000

3.926.939

4.183.000

4.136.159

4.397.000

4.326.095

1.053.000

577.109

1.201.175

1.108.271

1.756.000

1.756.000

1.670.000

1.670.000

1.800.000

1.800.000

2.000.000

2.000.000

330.000

108.044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530.000

526.991

865.341

865.341

1.070.000

1.028.514

1.220.000

1.209.200

1.140.000

1.137.015

145.000

54.562

55.000

54.503

800.000

768.963

0

0

450.000

449.997

0

0

0

0

1
Venituri totale (lei), din care:
Sold inițial
Venituri proprii
Sponsorizare

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

1
Venituri totale (lei), din care:
Sold inițial

01.07.2011- 29.02.2016
Buget
aprobat

Buget
realizat

Gradul de
utilizare a
bugetului

2

3

4=3/2X100

47.653.000 47.006.458

98.64%

0

0

0.00%

3.396.000

3.702.245

109.02%

12.000

11.500

95.83%

Alocații/Subvenții

44.245.000 43.292.713

97.85%

Cheltuieli totale (lei), din care:

47.653.000 46.429.711

97.43%

Cheltuieli de personal

26.805.900 25.991.666

96.96%

Bunuri și servicii, din care:

19.542.100 19.164.582

98.07%

Venituri proprii
Sponsorizare

Program minimal, din care:

8.757.175

8.442.315

96.40%

0

0

0.00%

– Contracte pe drepturi de autor

4.970.341

4.821.623

97.01%

Cheltuieli de capital

1.305.000

1.273.463

97.58%

– Convenţii furnizare servicii (cf. Cod
civil)
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2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
2011
Semestru II
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+
venituri- cheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
Subvenție
Venituri
Cheltuieli de capital
Nr. beneficiari

Venituri proprii din alte activități

2014

2015

208

214

198

184

4.059.000
255.401
54.503
12.559

9.570.442
539.908
768.963
44.778

8.831.000
876.930
0
45.313

9.735.733
829.159
449.997
51.197

9.387.538
902.641
0
55.821

2012

2013

2014

2015

56.849

2011
Semestru II
Venituri din activitatea de bază

2013

339

2011
Semestru II
Finanțări nerambursabile

2012

2016
01.07.201101.01.29.02.2016
29.02.
136
204
1.709.000
309.706
0
14.787

2016
01.01.29.02.

155.368

2012

133.216

2013

220.752

2014

171.903

2015

20.859

43.292.713
3.713.745
1.273.463
224.455

01.07.201129.02.2016
758.947

2016

01.07.201101.01.-29.02. 29.02.2016

225.035

451.174

775.591

744.287

828.553

302.022

3.326.662

30.366

88.734

101.339

84.872

74.088

7.684

387.083
3.713.745
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Perioada

Nr.
crt.

Indicatori de performanţă*

1.

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

204

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

758.947

3.

Număr de activităţi educaţionale

137

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

1.085

5.

Număr de beneficiari neplătitori

33.620

6.

Număr de beneficiari plătitori

190.835

7.

Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică

47/1.425/1,06

8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

92

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

3.326.662

10.

Venituri proprii din alte activităţi

387.083

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă.
modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificaţilor instituţiei.

evaluată

Instituția

poate
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E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
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,
presupune 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
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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 un spectator care să-și dezvolte
creativitatea, ajungând să emuleze artistic generatorul de conținuturi artistice.
2. misiune;
Misiunea teatrului, definită în 2011 ca „Un teatru în 3D” (deschidere, dialog, dinamism) a fost
respectată și chiar supralicitată. Deschiderea culturală a celor două trupe una către cealaltă,
prin programe comune, traduceri și supratitrări, producții în colaborare etc., a fost dublată de
o deschidere totală către comunitate, bazată pe comunicarea tot mai bună cu presa locală, de
specialitate și mass media, dar și cu agenții comerciali și instituțiile de educație, autoritatea
locală sau așa-numiții stakeholder-i în proiectele colaborative inițiate de teatru.
Devenit extrem de dinamic, de la un an la altul, numărul de spectacole a crescut exponențial,
numărul de spectatori la fel, cifre care vorbesc de la sine, mai bine decât orice argument.
Perioada
de la 05.08.2011

Număr spectatori la
sediu

Număr spectatori în
deplasare

Total

12.559

1.751

14.310

(30.976)

(1.751)

(32.727)

2012

44.778

11.304

56.082

2013

45.313

9.805

55.118

2014

51.197

9.347

60.544

2015

55.821

6.501

62.322

până la 01.03.2016

14.787

0

14.842

Total

224.455

38.708

263.218

(total 2011)

Perioada

Număr spectacole la
sediu

Număr spectacole în
deplasare

Total

de la 05.08.2011
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25

101

2012

296

43

339

2013

263

40

303

2014

254

44

298

2015

281

36

317

până la 01.03.2016

67

0

67

1.237

188

1.425

Total
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Implicarea în viața comunității a făcut din teatru un centru cultural, un loc deschis dialogului
și dezbaterii.

3. obiective (generale şi specifice);
Pe toată durata mandatului, am urmărit cu atenție obiectivele inițiale, respectiv, ca obiective
generale am urmărit 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.
Consider că am realizat în mare parte aceste obiective, în mod specific prin construirea unui
public nou, prin targetarea grupurilor-țintă care nu fac parte din categoriile de public
tradiționale; prin adecvarea ofertei culturale la un profil al beneficiarului pe care l-am
explorat; prin susținerea inovării și a formelor alternative de creație artistică; susținerea
delocalizării, respectiv a apropierii ofertei de comunitate și implicarea, intrarea în comunitate.
De asemenea, am asigurat o ofertă culturală diversificată în ce privește tipurile de spectacol,
conținutul artistic, adecvând canalele de diseminare a acestora, tipurilor de publicuri
identificate pe parcursul activității.
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
Programul cu care am pornit la drum în reconstrucția Teatrului Național Târgu-Mureș s-a
numit, în 2011, Teatru 3D: deschidere, dialog, dinamism.
Jocul pe care-l propuneam era plasarea teatrului în centrul culturii locale, regionale, naționale
și chiar internaționale, prin serviciile sale oferite beneficiarului. Prin profesionalism,
creativitate și transparență, am propus câteva etape ale strategiei pe care urma să o atacăm: un
prim an de acomodare, de elaborare de regulamente, proceduri, încercări și sondaje ale pieței
teatrale; apoi urmau doi ani de reprofesionalizare, un al patrulea an în care ținteam proiecte de
nivel european, în mod asumat, urmând ca în anul cinci, an de bilanț, să ajungem cât mai
aproape de un teatru stabil artistic, cu renume cel puțin național, în care interculturalitatea să
tindă spre un model de existență artistică, civică, profesională. Consider că, prin îmbunătățirea
imaginii în comunitate și în cadrul breslei, datorită succesului proiectelor artistice și
educaționale, dar mai ales prin sudarea unei echipe care a dovedit că poate colabora pentru a
conduce acest teatru, am reușit în mare parte să materializez obiectivele pe care mi le-am
propus acum cinci ani.
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5. strategie şi plan de marketing;
Când echipa actuală de management a preluat conducerea teatrului, în anul 2011, nu exista
nici o strategie sau plan de marketing. Directorii interimari nu aveau asemenea obligații, iar
nesiguranța poziției nu a încurajat o asemenea activitate. Cei care se ocupau cu „vânzarea”
spectacolelor au fost așa-ziși organizatori, care nu aveau nicio viziune privind planurile și
strategiile de marketing. Unul dintre organizatori, un fost ofițer de armată, era interesat în
mod special de organizarea spectacolelor private din alte localități. De aceea, paralel cu
înființarea biroului de marketing, am dorit ca următoarea prioritate să fie găsirea rolului și
stabilirea însemnătății unui teatru național la Târgu-Mureș. Am dorit să stabilim funcția
socială a acestei instituții. Pentru noi, în toată această perioadă, teatrul național reprezintă un
amalgam, un aliaj între distracție, educație, critică socială, construcție comunitară, dialog între
două culturi: română şi maghiară. După stabilirea rolului social al teatrului, am trecut la
sondarea opiniei publicului de teatru pentru a da o direcție precisă strategiei noastre. În linii
mari strategia generală de marketing al Teatrului a constat în promovarea sentimentului de a
merge la teatru. (sloganul: Tu ai fost la teatru?) Am construit, pentru fiecare Companie în
parte, propria strategie fără însă a uita că ele sunt complementare și că există o nevoie
continuă de armonizare. După stabilirea canalelor de comunicare, bazate în special pe
propriile resurse, (pentru a economisi bani) am elaborat mesaje cu caracter global, care vizau
teatrul în întregime (de exemplu: Teatrul Național:E teatrul tău) după care am creat mesaje
care să însoțească fiecare proiect. S-au creat identitățile grafice ale teatrului, de la antet la
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afișe. Am regândit și refăcut site-ul internet și paginile de Facebook. Lunar, elaborăm
newsletter-uri în limba română și maghiară. Utilizarea tuturor acestor resurse a fost
monitorizată permanent. S-au semnat parteneriate cu toate instituțiile de presă și media din
localitate. Pe plan național și internațional colaborăm cu presa de specialitate. Am obținut
locuri de afișaje de la primărie și de la instituții și unități comerciale unde am considerat că
putem ajunge la publicul țintă. Am creat premii pentru a recompensa performanțele artiștilor.
În fiecare an am premiat actorii cu cel mai mare număr de spectacol și repetiție cu Premiul
„Aplauze”. (de exemplu: stagiunea 2013/2104 Galló Ernő – 101 spectacole, 512 repetiții,
Georgiana Ghergu și Andrei Chiran – cu un număr similar de spectacole și repetiții)
Premiul Colaboratorilor acordat actorilor cei mai populari din rândul voluntarilor.
Premiul de Excelență Bioeel, în valoare de câte 1.000 EUR, acordat de directorii artistici al
ambelor companii.

Am implicat spectatorii în diferite activități ale teatrului. Am participat la diferite acțiuni în
oraș precum și la evenimente cu care ne-am putut asocia: zilele orașului, evenimente sportive,
evenimente caritabile, organizarea unor evenimente culturale de o importanță majoră:
TIFF/Mureș, Alter-Native, Bookfest, Gala UNITER.
După elaborarea strategiilor de refacere a imaginii teatrului, am încercat să găsim și oamenii
potriviți pentru a pune în practică ceea ce am proiectat. În afara angajaților proprii, am
colaborat cu studenții de la teatrologie, având un sprijin extraordinar în Universitatea de Arte
din Târgu-Mureș, reprezentată de doamna profesoară Raluca Blaga.
Eficiența activității a fost controlată în primul rând prin gradul de acoperire a sălilor de
spectacol. Această cifră a crescut permanent în ultimii 5 ani, de la 45% la 80%.
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7. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
Nr.
crt.
1.

Scurtă descriere
a programului

PROGRAM
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;

2.

DRAMATURGIA REALULUI

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

3.

RESTITUIRI

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

4.

PRIMA ȘANSĂ

- co-producerea de spectacole în spații neconvenționale și alternative;

(TEATRU DE RISC)

- colaborarea cu Universitatea de Artă;
- atragerea unor noi categorii de public;
- formarea artiștilor tineri;
- testarea unor texte noi, unor estetici noi, unor noi forme de teatru: teatru
aplicat, teatru-forum, teatru educațional

5.

TEATRUL PE PORTATIV

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

6.

CLUBUL DE DRAMATURGIE

- crearea unui public pentru spectacole-lectură;
- 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.

7.

SPECTACOLE PENTRU TINERET

- 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

8.

TEATRU ÎN PLUS

Acest program va uni acele evenimente teatrale sau muzicale invitate care
reprezintă o valoare teatrală care merită să fie prezentate într-un Teatru
Național. Evenimentele sunt unice care implică personalul teatrului, dar nu
sunt spectacole jucate în serie.
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Prin programul minimal abordat, am acoperit un spectru larg al opțiunilor spectatorilor, de la
spectacole de mare respirație, pentru un public divers (Carmina Burana, Vivaldi și
anotimpurile, Steaua fără nume, Școala nevestelor ș.a., în cadrul programelor Dialog peste
timp, Teatru pe portativ sau Restituiri), la programe dedicate formării unui public tânăr, cu un
alt orizont de așteptare (Martiri, Efectul Genovese, Contra iubirii etc., 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 (Punct triplu, de Bogdan Georgescu, în colaborare
cu CooperativA, Cluj-Napoca) sau aducând pe scenă spectacole având ca punct de plecare
examene de licență sau masterat-regie.
Un program internațional de lungă durată și importanță este Fabulamundi, 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 șia dovedit viabilitatea, urmând ca să aplicăm anul acesta pentru a treia oară, pentru continuarea
sa.
Un punct atins și câștigat al perioadei de management este dezvoltarea programelor pentru
tineret, 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, unii cu multă experiență chiar internațională în domeniu (regizorul
Scott Johnston). 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.
Tot valoare de educație prin cultură au avut și aniversările „50 de ani de interculturalitate”
(fondarea trupei române) și „Primii 70 de ani” (fondarea Teatrului Secuiesc), manifestări
orientate spre ambele culturi, în care s-a accentuat, pe lângă identitatea distinctă a fiecărei
trupe, legătura pe care teatrul o asigură, prin specificul său, între cele două culturi. S-au
organizat expoziții, s-au tipărit cărți și albume, s-au folosit toate canelele de comunicare
pentru a ajunge la fiecare membru al comunității noastre.
În aceeași linie de gândire, programele de voluntariat au contribuit la integrarea în comunitate
a demersului nostru, la asumarea de către tineri a relației cu spectatorii și cu creatorii de
spectacole.
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8. 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.
În cadrul programului DIALOG PESTE TIMP, la compania maghiară, ca și în programul
DRAMATURGIA REALULUI, s-a montat Mélyben. Éjjeli menedékhely [Din adâncuri.
Azilul de noapte] (2013) de Maxim Gorki, primul spectacol montat de directorul artistic al
Companiei Tompa Miklós, prin implicarea majorității artiștilor din trupă a început un proces
de formare a echipei artistice.
În acest proces se încadrează și spectacolele ulterioare ale lui Keresztes Attila (Figaro de
Beaumarchaise, Tartuffe de Molière), cu aspect de workshop pe o perioadă durabilă, acesta
îndeplindu-se prin spectacolul Sirály [Pescărușul] de A.P. Cehov, implementând un altfel de
limbaj teatral, diferit de cel practicat până acum.
Aceste proiecte au contribuit perceptibil atât la formarea spiritului de echipă, cât și la
performanța profesională a companiei.
La compania română, strategia artistică abordată a fost realizarea de producții mari, pentru
început, care să sudeze echipa. Cel mai indicat pentru acest lucru a fost coregraful și regizorul
Gigi Căciuleanu, alături de care trupa română a realizat performanțe notabile, în spectacolele
Carmina Burana și Vivaldi și Anotimpurile. Directoarea artistică a trupei române, Alina
Nelega, a lucrat cu actorii în proiecte mai provocatoare, vizând transpunerea textului în scenă,
modalități de devised theatre și familiarizarea cu tipuri de spectacol mai inovatoare, în
producții ca Double Bind sau Romo Sapiens, dar și Efectul Genovese sau În Carne Vie. Au
fost invitați regizori importanți, care nu au mai montat la Teatrul Național: Radu Nica, Cristi
Juncu (realizând cu mult succes o adaptare a lui Moliere și un spectacol după un text al
Yasminei Reza). Dramaturgia realului nu a fost ignorată, prin spectacolele lui Cristi Popescu,
în colaborare cu Fabulamundi, valorificând texte importante spaniole, olandeze și germane de asemenea au fost invitate spectacole străine de mare calitate (Băiatul albastru, ROGVAIV)
și s-a încurajat dramaturgia românească contemporană (Bogdan Georgescu, Elise Wilk etc), în
co-producții cu teatrele independente (Fabrica de Pensule Cluj-Napoca).
Și în 2015 s-a acordat mare atenție valorificării dramaturgiei românești clasice, în programul
RESTITUIRI (am montat Steaua fără nume, de Mihail Sebastian, un spectacol de mare
succes), dar și contemporane (Crize de Mihai Ignat), dar nu am neglijat titlurile antologice, în
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spectacolul Visul unei nopți de vară, nominalizat la Premiile UNITER – de altfel prima
nominalizare, după peste cinsprezece ani, a unui spectacol al trupei române.
S-au dovedit eficiente colaborările și cu regizorii invitați de renume precum Radu Afrim, care
a montat la noi două proiecte de succes în țară și în străinătate:
Castingul dracului – în distribuție cu Berekméri Katalin, premiată de Uniter în 2015 pentru
cea mai bună actriță în rol secundar, respectiv A nyugalom [Tihna] nominalizată în 2016 la
trei categorii pentru premiul Uniter – ambele spectacole fiind participante la numeroase
festivaluri naționale și internaționale.
Colaborări internaționale: cele două spectacole montate de regizorul rus Tufan Imamutdinov
(Tarelkin halála [Moartea lui Tarelkin], Caligula), proiectul Szeget szeggel [Măsură pentru
măsură] montat de regizorul polonez Tadeusz Bradecki prin care artiștii noștri au avut
posibilitatea de a lucra într-un regim artistic și cultural diferit de cele întâlnite până atunci. La
trupa română s-a menționat deja Romo Sapiens, colaborare cu teatrul Heimathafen din Berlin,
dar și regizorul macedonean Aleksandar Ivanovski, montând un text românesc (Crize de
Mihai Ignat).

TEATRU PENTRU TINERET
Túl a Maszat-hegyen [Dincolo de Muntele Mânjit] reprezenta o abordarea publicului cu o
vârstă fragedă: viitori spectatori ai Teatrului Național.
La Trupa română a lucrat în trrei rânduri regizorul scoțian Scott Johnston, realizând
spectacole cu tinerii români și maghiari, în limbile engleză, română și maghiară, dar am
realizat Poveste irlandeză și Poveste de Crăciun, spectacole pentru tineret, copii, dar și
familii, în colaborare cu Universitatea de Arte și studenții acesteia.
A Pál utcai fiúk [Băieții din strada Pál] este adaptarea scenică a unei capodopere a literaturii
maghiare pentru tineret. Distribuția fiind alcătuit în majoritate din tineri de 12-18 de ani, ar
căror vârstă corespunde cu vârsta reală a personajelor, spectacolul a realizat o relație cât se
poate de directă cu publicul țintă (elevi, studenți, familii). Pregătirea și instruirea acestor tineri
amatori s-a efectuat anticipat în cadrul unui workshop realizat de regizorul specialist în
pedagogia dramatică, Vidovszky György.
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Situația privind spectacolele realizate și neincluse în Programul minimal
Compania Liviu Rebreanu

PRIMA ȘANSĂ
Am realizat proiecte de teatru de risc, acordând șanse regizorilor tineri (Varga Csaba, Adrian
Iclenzan), dramaturgilor tineri (Elise Wilk, Andreea Radu) și proiectelor de echipă, în
colaborare (Bogdan Georgescu).
Proiectele realizate în cadrul programului TEATRU PE PORTATIV prin spectacole de mare
respirație (operete, musicaluri) pentru un public divers am acoperit un spectru larg de
spectatori.

TEATRU ÎN PLUS
În dealungul acestor ani am avut ca oaspeți printre alții Teatrul Tamási Áron din SfântuGheorghe, Opera Maghiară din Cluj Napoca, Teatrul Illyés Gyula din Beregovo (Ucraina),
Teatrul Silezian din Katowice (Polonia). Cu cel din urmă reușind să stabilim o relație de
schimbat spectacole în stagiuni succesive. Ca urmare a dorinței noastre de a stabili relații
profesionale cu diferite teatre europene și din țară, în stagiunea 2015-2016 am ajuns să avem
7 spectacole invitate care vor fi prezentate pe parcursul stagiunii, seria acesta obținând așa un
aspect de festival.
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PREMIERE 2012
1

ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE TEATRU ROMANESC

2

EFECTUL GENOVESE de Alina Nelega, Regia Gavril Cadariu

PREMIERE 2013
1

POVESTE IRLANDEZA de Oana Leahu, Regia Oana Leahu

2

MADAME RECAMIERE-INTERIOARE, Regia Horatiu Mihaiu

PREMIERE 2014
IN TRAFIC - de Alina Nelega, regia Alina Nelega
2

DOUBLE BIND – de Kinces Reka și Alina Nelega

PREMIERE 2015
COLOREAZĂ O STEA -CAMPANIE IN PARTENERIAT CU DGASPC
MURES
ROMO SAPIENS – regia Kincses Réka și Alina Nelega, coproducție
internațională
Compania Tompa Miklós
PREMIERE 2012
1

MEGTORLÁS - NĂPASTA de I.L.Caragiale, regia Kincses Elemér

2

BÁNYAVAKSÁG- BEZNĂ DE MINĂ - coproducţie

3

MY FAIR LADY, regia: Harsányi Zsolt

PREMIERE 2014
1

TWILIKE, regia: Balogh Attila –coproducție cu UAT

2

PÁL UTCA FIÚK - Băieţii din strada Pál de Molnár Ferenc, regia
Vidovszky György
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PREMIERE 2015
1

SZÁLKÁK, regia Kincses Elemér

2

AZ EREDENDŐ BŰNRŐL / DESPRE PĂCATUL ORIGINAL

3

KARÁCSONYI KONCERT/ Concert de Crăciun

PREMIERE 2016
1

RENDEZÉS – REGIE, regia: Bartis Attila

Nu în ultimul rând, pe lângă programul minimal, am realizat spectacole în colaborare sau în
coproducție, cu invitați internaționali, ne-am orientat spre a gândi despre contextul în care
funcționăm, cu accent special spre caracterul intercultural al instituției și al comunității.
Prin misiunea sa, Teatrul Național Târgu-Mureș acoperă paliere culturale din cele mai
diverse, implicându-se în viața comunității, la nivel local, regional, național și internațional.
Problematizând cu ajutorul mijloacelor specifice teatrului realitatea exterioară, dar privind și
spre acea realitate interioară a fiecăruia, am realizat spectacole cu implicare directă și priză
constantă la preocupările lumii de azi. Alături de filmul documentar, și teatrul documentar
constituie una din cele mai noi tendințe ale teatrului contemporan, care stârnește interesul
publicului și al specialiștilor.
În Double Bind, unul din spectacolele "fierbinți" de acest gen, având ca temă mecanismele
discriminării, explorăm relația româno-maghiară din zonă ca fiind emblematică pentru
comunicarea dintre cele două culturi, la nivel național. Spectacolul se joacă de la data
premierei (6 decembrie 2014) cu casa închisă și se bucură de o largă acoperire în presă și în
presa de specialitate, ca și în mass-media, având invitații la numeroase festivaluri și
evenimente.

Un al doilea proiect de teatru documentar, realizat în 2015, îl constituie parteneriatul cu
teatrul Heimathaffen - Neuköln din Berlin, cu asociația Süd-Öst și cu ICR - Berlin - pe de o
parte - și cu asociația Romo Sapiens-Rudy Moca și UNITER, pe de cealaltă parte.
Proiectul, intitulat Romo Sapiens, vizează mecanismele rasismului și politicile de integrare în
România, dar și în Germania, respectiv în Berlin, unde există o comunitate de 350.000 de
romi, din care peste jumătate sunt migranți români. Finanțarea proiectului a fost asigurată în
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colaborare cu AFCN, UNITER, ICR - Berlin și partenerul nostru din Berlin, teatrul
Heimathaffen - Neuköln.

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.
Activitatea principală a teatrului a fost crearea spectacolelor și organizarea spectacolelor.
Fiind un teatru cu rang de Teatru Național am pus un accent și pe programe de prelucrarea
istoriei teatrului, arhivarea permanentă a activității noastre, programe educaționale, sociale,
am acordat în mod asumat sprijin reprezentanților societății civile. Am colaborat cu instituții
școlare, medicale, cu fundații și asociații, reprezentanți ai societății civile, asociații culturale,
autorități locale. La baza colaborării am ținut cont de interesele teatrului. La baza inițierii
activităților noastre extrascenice a stat educarea publicului, conservarea trecutului, atragerea
populației. Am colaborat cu alte instituții în scopul creșterii vizibilității teatrului, a încrederii
în instituție și a fidelizării publicului spectator.

2012
În cadrul Programului Şcoala Altfel am colaborat cu instituţii de învăţământ prestigioase ale
oraşului şi judeţului: Gimnaziul George Coşbuc, Gimnaziul Alexandru Ioan Cuza, Grupul
Şcolar Avram Iancu, Liceul Teologic Reformat Târgu-Mureş, Liceul Teoretic Bolyai Farkas
şi Grupul Şcolar Constantin Brâncuşi.
Teatrul a fost partener la o serie de evenimente organizate de ONG-uri, fundaţii şi asociaţii
din Târgu-Mureş pentru o mai bună implicare în viaţa urbei, dar şi pentru creşterea
vizibilităţii: ne-am alăturat luptei împotriva SIDA şi am colaborat cu Fundaţia Salvaţi Copii
din Târgu-Mureş. Totodată la iniţiativa serviciului de ambulanţă privată, Samaritanus, în
cursul lunii decembrie s-au organizat evenimente. Spectacolul de teatru dans Carmina Burana
a făcut parte din acest proiect comun. Veniturile încasate din vânzarea biletelor au fost donate
în scopuri umanitare: sprijinirea cantinei sociale pentru hrana a 100 de persoane pe timp de un
an de zile.
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Fundaţia „Alături de Voi” (ADV), centrul Mureş, în parteneriat cu Teatrul Național Tîrgu Mureș, organizează
miercuri, 2 decembrie, la Teatrul Național din Tîrgu Mureș, o serie de evenimente dedicate Zilei Mondiale de
Luptă anti SIDA.

În cursul lunii decembrie a fost organizată o colectă de jucării şi cărţi pentru copii cu
posibilităţi modeste: spectatorii Teatrului au putut aduce şi depune aceste cadouri în cutii
special amenajate, iar obiectele strânse le-au fost înmânate de către actorii teatrului copiilor
romi din Cartierul Valea Rece din Târgu-Mureş.
2013
Compania Tompa Miklós a fost partener al Fundației Studium din Târgu-Mureș și a altor
instituții publice culturale din județul Mureș la organizarea Maratonului de lectură prilejuită
de Ziua Culturii Maghiare (22 ianuarie 2013), iar în aceeași zi a fost coorganizator și al
Maratonului de film împreună cu inițiatorul, Radio Erdély FM și cu alți parteneri din mass-
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media locală, prezentând un performance inedit cu activități din viața cotidiană a actorilor
trupei.
În parteneriat cu Asociația pentru Târgu-Mureș (Vásárhelyért Egyesület) Teatrul Național
Târgu-Mureș a prezentat în perioada 30 august-1 septembrie un număr de patru spectacole în
cadrul unui festival cultural organizat locuitorilor orașului (Din scrisorile lui Lilike/Lilike
medika leveleiből, Flori de mină/Bányavirág, Beznă de mină/Bányavakság și Carmina
Burana).
În data de 15 septembrie 2013 în parteneriat cu două dintre cele mai mari licee din TârguMureș, s-au predat două panouri de afișaj, tip de parcare pentru biciclete.
Împreună cu Breasla Cărții Maghiare, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost coorganizator al
celei de a 19-a ediții a Târgului Internațional de Carte de la Târgu Mureș. Locul desfășurării
târgului propriu-zis în perioada 14-16 noiembrie 2013, a fost Foaierul Sălii Mari, iar
Compania Tompa Miklós a prezentat un spectacol de sală mare (Tarelkin halála/Moartea lui
Tarelkin) și două spectacole de sală mică (Kényszerleszállás/Aterizare forțată și Kalauz
nélkül/Fără conductor) cu ocazia acestui eveniment.
În parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, în cadrul evenimentului O sută de ani de cultură în
județul Mureș a fost organizat pe 6 noiembrie 2013 un vernisaj comemorativ Ion Fiscuteanu și
Lohinszky Loránd, două personalități de marcă ale scenei târgumureșene. În cadrului aceluiași
parteneriat, pe data de 3 decembrie 2013 a fost inaugurată expoziția Teatru pe scena Palatului
Culturii, marcând perioada de activitate teatrală dinaintea construirii actualului sediu al
Teatrului Național.
În parteneriat cu Revista literară LÁTÓ și la inițiativa Teatrului Național Târgu-Mureș, pe 7
decembrie 2013 a fost fondat și înmânat un nou premiu acordat acelei personalități literare
care a promovat teatrul într-un mod inedit pe paginile revistei.
În parteneriat cu un ONG local, Asociația DIVERS Teatrul Național a oferit oportunitatea
vizionării unui spectacol pentru copii (Dincolo de Muntele mânjit/Túl a Maszat-hegyen) unor
școlari cu posibilități materiale modeste. Biletele cu preț redus au fost achiziționate de către
spectatorii teatrului și depuse într-o cutie specială la Casieriile teatrului.
De asemenea, în cursul lunii noiembrie (15-30 noiembrie) a fost organizată o colectă de
jucării şi cărţi pentru copiii aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, sub titlul "Împarte bucuria jocului". Spectatorii Teatrului au putut aduce şi
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depune aceste cadouri în cutii special amenajate, iar la spectacolul Poveste Irlandeză din 5
decembrie obiectele strânse le-au fost înmânate copiilor de către actorii teatrului.

2014
Astfel, Companiile Liviu Rebreanu şi Tompa Miklós au fost partenerele Fundației Studium
din Târgu-Mureș și ale altor instituții publice culturale din județul Mureș la organizarea
maratonului de lectură: „Citeşte-le târgumureşenilor” în cadrul zilei Culturii Naţionale (15
ianuarie 2014) şi a Maratonului de lectură prilejuit de Ziua Culturii Maghiare (22 ianuarie
2014).
Cu ocazia Zilei Culturii Române, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a fost partenerul principal al
evenimentului „Dor de Eminescu”, în regia lui Ion Caramitru, desfășurat pe data de 24
februarie, la centrul Cultural Mihai Eminescu din Tg. Mureș.
De Ziua Mondială a Teatrului, în 27 martie 2014, am popularizat mesajul breslei noastre către
public și, tot în cadrul Zilei Mondiale a Teatrului, a fost inaugurată expoziția - Teatru și Afiş,
unde au fost prezentate treizeci de afișe din ultimele stagiuni ale ambelor companii ale
Teatrului Național din Târgu-Mureș şi a fost citit mesajul tradițional dedicat Zilei Mondiale a
Teatrului, care a venit din partea lui Brett Bailey - personalitate marcantă a lumii teatrului din
Republica Sud-Africană. Tot în această zi a avut loc deschiderea expoziţiei de portrete,
realizat de către fotograful Incze István.
Ca în fiecare an, Teatrul Naţional Târgu-Mureş s-a alăturat Campaniei Naţionale Artiştii
pentru Artişti, iniţiată de UNITER în vederea sprijinirii artiştilor cu dificultăți. Astfel, în anul
2014, cele două Companii ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş au programat câte un spectacol
dedicat acestei Campanii. Biletele vândute la cele două spectacole au fost virate în Fondul de
Solidaritate Teatrală, fond special deschis la UNITER. Mai apoi, sprijinul financiar oferit
artiştilor vârstnici cu probleme de sănătate este dovada că acest simbolic contract de
solidaritate teatrală a fost asumat şi însuşit.
În aceeași perioadă și în sprijinul dramaturgilor tineri, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, în
parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu-Mureş a lansat proiectul VITAMINA DE
TEATRU – Piese de 10 minute. Proiectul VITAMINA DE TEATRU s-a desfăşurat la TârguMureş, în perioada 28-30 martie, punctul culminant având loc duminică 30 martie, la Clubul
SAGA din Târgu-Mureş, când au fost prezentate publicului textele scrise în cadrul
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proiectului. Prezentările scenice au fost realizate cu sprijinul actorilor Teatrului Naţional
Târgu Mureş şi a studenţilor la actorie ai Facultăţii de Arte în limba română.
Pe data de 28 aprilie a avut loc pentru prima oară la Târgu-Mureş, Gala Premiilor UNITER.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Uniunea Teatrală din România, Societatea
Română de Televiziune şi Consiliul Judeţean Târgu-Mureş. Coorganizatorii evenimentului au
fost: Ministerul Culturii şi Primăria Municipiului Târgu-Mureş. La eveniment au participat
peste 550 de invitaţi, premianţi şi nominalizaţi.
În cadrul programului Şcoala Altfel, între 7-11 aprilie am colaborat cu instituţiile de
învăţământ: Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Liceul cu program sportiv Szász Adalbert, Liceul
de Artă Târgu-Mureş, Liceul de Pedagogie Mihai Eminescu, Liceul Tehnologic Avram Iancu,
Gimnaziul Tudor Vladimirescu, Şcoala Generală nr. 16, Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu,
Gimnaziul „Dacia”, Gimnaziul „Europa”, Gimnaziul „Bernády György”, Şcoala Generală din
Ceauaşul de Câmpie, Şcoala Generală din Căluşeri (jud. Harghita), Colegiul Agricol „Traian
Săvulescu”, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai”,
Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Economic „Transilvania”, Grupul Şcolar
„Electromureş” şi copiii de la Grădiniţa Ştefania. Peste 450 de copii au avut ocazia de a vizita
culisele teatrului şi de a vedea spectacolele: Dincolo de Muntele Mânjit de Varró Dániel –
Presser Gábor (regizor Keresztes Attila), Aterizare forţată – Serată literară din poeziile lui
Szilágyi Domokos (regizor/interpret Gáspárik Attila) şi producţia trupei Guga Junior: Suntem
praf de stele (regizor: Scott Johnston). Numărul de beneficiari în cadrul programului au fost
989 de elevi şi profesori.
În data de 8 mai instituţia noastră a semnat un contract de colaborare cu Căminul pentru
persoane vârstnice din Târgu-Mureş, contract prin care teatrul pune la dispoziţia căminului
un număr de 10 bilete la Sala Mare sau 5 bilete la Sala Mică la patru spectacole pe lună (două
spectacole ale Companiei Liviu Rebreanu şi două spectacole ale Companiei Tompa Miklós).
Un alt contract de parteneriat a fost încheiat cu GAT Films pentru demararea proiectului
„Made în Mureş” finalizat cu producţia filmului „Billion Star Hotel”.
În data de 20 mai am semnat un contract de parteneriat cu Asociaţia Culturală Replika, pentru
realizarea proiectului „Dorina şi Cel Pian”. În cadrul parteneriatului teatrul a asigurat sprijinul
necesar în desfăşurarea în organizarea activităţile proiectului şi promovarea acestuia la nivel
local şi naţional.
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În iunie, în parteneriat cu Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer” (asociaţie pentru
ajutarea copiilor bolnavi de cancer cu finanțarea Compartimentului de Hemato-Oncologie
Pediatrică a Spitalului Județean Târgu-Mureș) teatrul a acordat Sala Mare pentru organizarea
spectacolului caritabil „Zâmbet de copil”.
Marți 30 septembrie, în Foaierul Teatrului Național Târgu-Mureș a avut loc deschiderea
expoziției In Memoriam Cornel Popescu - A fost odată un Hamlet. Expoziția a cuprins
materiale reprezentative pentru cariera marelui actor Cornel Popescu. În cadrul expoziției au
putut fi vizionate imagini video din spectacolele în care fostul actor, profesor şi director de
teatru Cornel Popescu a jucat pe scena Teatrului Național Târgu-Mureș.
Pe data de 22 octombrie Teatrul Național Târgu-Mureș a fost partenerul proiectului VIS
(10+1) realizat de actorul/regizorul Rareș Budileanu, în cadrul programului Digital
Transilvania și prezentat în cadrul programului "Teatru de risc".
În cadrul programului „Noapte muzeelor”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş şi
Fotoclub Târgu-Mureş, Teatrul Naţional a organizat o expoziţie de fotografie, în memoria a
100 de ani de la naşterea celebrului fotograf de talie internaţională, Marx József. Cei care au
avut curiozitatea să intre în Teatrul Naţional în noaptea dinspre 17 spre 18 mai, s-au putut
bucura de lucruri pe care nu le întâlnesc în fiecare zi. Teatrul Naţional şi-a deschis porţile cu
un discurs ţinut intitulat „Legendă şi realitate. 60 de ani de Facultate de Teatru la TârguMureş” în spaţiul intim al Cafenelei Teatrale. Cei de la cafenea au putut să răsfoiască reviste
din anii ’60, cărţi şi texte vechi. Seara în Piaţa Teatrului, trupa Guga Junior, şi-a făcut apariţia
în costume de epocă și, într-un flash mob au invitat pe toată lumea să intre în Teatru. Mai sus
cu câteva trepte de Cafeneaua Teatrală, două cabine negre dădeau posibilitatea publicului să
vizioneze spectacole de arhivă, atât în limba română cât şi în limba maghiară. Însă de departe
atracţia serii a fost Garderoba, unde erai invitat să-ţi faci un selfie în costum de teatru.
În parteneriat cu Asociaţia pentru Târgu-Mureş, în cadrul evenimentului Vâltoarea Mureşeană
în perioada 27-31 august, în sala mare a teatrului, Haumann Péter a susţinut spectacolul:
Apărarea lui Socrate, din textele lui Platon, iar pe data de 29 august directorul artistic al
companiei Tompa Miklós, Keresztes Attila, împreună cu actorii trupei, au avut o întâlnire cu
publicul pe malul Mureşului, unde au vorbit despre spectacolele stagiunii 2014/2015. În ziua
următoare, compania Liviu Rebreanu a fost prezentă pe scena Vâltoarei Mureşene cu
spectacolul Campionatul de improvizaţie.

85

Teatrul Naţional a găzduit pentru prima oară la Târgu-Mureş, în perioada 19-21 septembrie,
un eveniment naţional, Salonul de Carte Bookfest, în cadrul căruia cititorii au avut
posibilitatea de a se întâlnii cu autori cunoscuţi, cum ar fi: Lucian Boia, Andreea Esca, Larry
Watts, Markó Béla, Ana Blandiana, Alex. Ștefănescu, Dan C. Mihăilescu, Radu
Paraschivescu, Mircea Dinescu sau Sega.
Împreună cu Breasla Cărții Maghiare, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost co-organizator al
celei de a 20-a ediții a Târgului Internațional de Carte de la Târgu Mureș. Locul desfășurării
târgului propriu-zis în perioada 13-15 noiembrie, a fost Foaierul Sălii Mari, iar în cadrul
evenimentului Compania Tompa Miklós a avut premiera spectacolului A Pál utcai fiúk/Băieţii
din strada Pál de Molnár Ferenc, regizat de Vidovszky György în Sala Mare a instituţiei.
Pe parcursul lunii noiembrie, în parteneriat cu Asociaţia Teatrul Secuiesc, instituţia noastră a
facilitat vizitarea teatrului de către 30 de copii provenind din familii defavorizate, precum şi
10 copii de la Fundaţia Sfânta Elisabeta, și gratuitatea de intrare la producţia: Túl a Maszathegyen/Dincolo de Muntele-mânjit (regizor Keresztes Attila)
Teatrul Naţional Târgu-Mureş şi-a întărit legăturile cu mediul şcolar mureşean prin
desfăşurarea proiectului „Ora de teatru”, proiect prin intermediul căruia actorii Naţionalului
și o parte din secretarii artistici au susţinut ore deschise în şcolile târgumureşene. De
asemenea, Teatrul Naţional din Târgu Mureş a găzduit în premieră în anul 2014, prima ediţie
a Festivalului de Teatru Şcolar, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Mureş.
Între 12 – 16 decembrie 2014, în parteneriat cu secţia de fotografie a Şcolii Populare de Artă
Târgu-Mureş, a realizat o expoziție de fotografie cu titlul: Poveste de Crăciun.
În cadrul campaniei “Să împărtăşim bucuria sărbătorilor” şi “Împarte bucuria jocului”,
jucăriile şi donaţiile au fost duse de către actorii Companiilor Liviu Rebreanu şi Tompa
Miklós la Fundaţia Sfânta Elisabeta şi la copiii aflaţi în case de tip familial în Sâncraiul de
Mureş.

2015
Şi în anul 2015 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a fost partenerul Fundaţiei Studium în
organizarea şi desfăşurarea maratonului de lectură „Citeşte-le târgumureşenilor” în cadrul
Zilei Culturii Naţionale şi Zilei Culturii Maghiare. În data de 16.03.2015 în Sala Mare a
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teatrului, în parteneriat cu Fundaţia Versünnep (Sărbătoarea poeziei), a avut loc semifinala
festivalului serbătoarei poeziei, unde participă studenţi ai Universităţii de Arte precum şi
actori.
Teatrul Naţional Târgu-Mureş s-a alăturat Campaniei Naţionale Artiştii pentru Artişti, iniţiată
de UNITER în vederea sprijinirii artiştilor cu dificultăți. Astfel, în anul 2015, cele două
Companii ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş au programat câte un spectacol dedicat acestei
Campanii.
Ziua poeziei maghiare, în data de 11.04.2015, a fost marcată de poetul Kovács András Ferenc,
care a citit din propriile poezii celor interesaţi, pe scena din Sala Mare a teatrului, cu titlul:
„Teatrul poetului”.
În cadrul proiectului: „Şcoala altfel” , în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Mureş,
mai mult de 4500 de elevi au avut prilejul de a viziona spectacole şi de a vedea culisele
instituţiei. O noutate introdusă în acest an a fost deplasarea spectacolului (Campionatul de
improvizaţi) la Reghin.
În data de 24.04.2015 un grup de bibliotecari aflaţi la o conferinţă la Târgu-Mureş, au fost
invitaţi la teatru pentru a cunoaşte mai bine viaţa teatrală.
În cadrul evenimentul Noaptea Muzeelor, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş, cei
interesaţi au putut viziona spectacolele: Aşchii şi Crize, precum şi vedea deschiderea
vernisajului „Efect sau defect”. În foaier, persoanele cu chef de joacă au avut oportunitatea de
a juca puzzle din fotografiile spectacolului Carmina Burana.
În perioada 17-23.05.2015 pe parcursul săptămânii dansului au fost prezenţi pe scena
Teatrului Naţional din Târgu-Mureş Ansamblul Folcloric de Stat Maghiar, Teatrul de Dans
Europa Centrală, Compania András Lóránt din Târgu-Mureş, Baletul Contemporan din
Szeged, spectacolul Zic-Zac, de Andreea Gavriliu de la Bucureşti.
Teatrul Național Târgu-Mureș a participat alături de Muzeul Județean Mureș și Asociația
Outreach la adunarea a peste o mie de volume pentru Biblioteca Orășenească Iernut. Proiectul
s-a derulat pe tot parcursul lunii mai, timp în care au fost organizate mai multe evenimente,
implicând grădinițe și școli din Târgu-Mureș, evenimente coordonate de Asociația Outreach
prin implicarea directă a doamnei psiholog Sandra O'Connor.
De ziua internaţională a copiilor Bertóti Johanna, a cântat împreună şi a citit poveşti pentru
copii în foaierul teatrului.
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Pe parcursul lunii iunie am deschis vernisajul în memoria lui Harag György, a avut loc târgul
de carte Bookfest în foaierul teatrului, iar în cadrul unui proiect finanţat de către Fondul
Cultural Naţional, Ungaria 180 de copii din 4 localităţii din judeţele Harghita şi Covasna, au
avut prilejul de a viziona spectacolul „Băieţii din strada Pal”.
În luna august, în Cadrul Festivalului Internaţional de Chitară Clasică, Teatrul Naţional din
Târgu-Mureş a găzduit concertul extraordinar Al Di Meola.
În parteneriat cu Asociaţia Târgu-Mureş, în perioada 26-30.08.2015 am fost prezenţi cu oferta
noii stagiuni la festivalul Vâltoarea Mureşeană.
Împreună cu Breasla Cărții Maghiare, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost coorganizator al
celei de a 21-a ediții a Târgului Internațional de Carte de la Târgu Mureș. Locul desfășurării
târgului propriu-zis în perioada 11-14 noiembrie, a fost Foaierul Sălii Mari.
În data de 02.12.2015, teatrul a găzduit conferinţa de presă adresată luptei împotriva SIDA.
Pe 3 decembrie gazdele de la Teatrul Național din Târgu Mureș au primit în culise elevii
interesați de o carieră artistică. Cei 9 liceeni participanți ai proiectului „Click pe cariera ta” au
observat repetițiile de seară și au discutat deschis cu actorii și secretarul artistic al teatrului,
primind răspunsuri surprinzătoare și sincere la toate curiozitățile.
În decembrie am comemorat 105 de ani de la naşterea lui Tompa Miklós, unul dintre
fondatorii teatrului instituţionalizat la Târgu-Mureş.
În cadrul campaniei: „Să împărtăşim bucuria sărbătorilor” am continuat tradiţia colectei de
bunuri pentru copiii nevoiaşi, astfel, în perioada 2-22 decembrie 2015, Compania Liviu
Rebreanu a desfășurat campania Colorează o stea, prin intermediul căreia a colectat rechizite
școlare, cărți și jocuri de grup pentru copiii aflați în grija Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului din județul Mureș. Toate bunurile adunate au fost depuse la
sediile Centrelor de Tip Familial din județ. În cadrul campaniei „Osszuk meg az ünnep
örömét!”, Compania Tompa Miklós a colectat produse alimentare neperisabile, detergenți și
produse de igienă personală. Datorită generozității sponsorilor, am reușit să strângem și
pachete cu produse de panificație donate copiilor din Asociația „Sfânta Elisabeta”, condusă de
călugărul franciscan, părintele Paul. Donațiile au fost înmânate la Teatrul Național, după
concertul de Crăciun, din 25 decembrie.
Pe parcursul anului 2015 am continuat proiectul Ora de teatru, proiect prin intermediul căruia
actorii Naţionalului și o parte din secretarii artistici au susţinut ore deschise în şcolile
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târgumureşene, şi am continuat cu a doua ediţie a Festivalului de Teatru Şcolar, organizat în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.
Actorii au susţinut cercuri de dramaturgie şi ateliere de scenografie cu membrii trupei Trupa
Guga Junior. În 2015 trupa avut o premieră, spectacolul Want, regizat de Scott Johnston, iar
în anul 2016 au urmat alte două premiere: Oi sau SupererOi, la Teatrul Ariel şi Să zicem da,
regizat de actorul Rareş Budileanu. În luna noiembrie a fost înființată trupa de tineret a
Companiei Tompa Miklós, sub denumirea de MaNóSzok.
Pe parcursul a cinci ani, am reuşit să stabilim relaţii foarte bune cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş, am colaborat în parteneriat cu mai multe şcoli în diferite proiecte. Am
accentuat importanţa educaţiei şi am încercat să atragem tinerii la teatru, creând cercuri de
dramaturgie şi ateliere de scenografie. Voluntariatul a fost introdus ca o metodă de promovare
în cercul tinerilor.
Am fost parteneri cu mai multe ONG-uri, pe teme diferite, unde am încercat să susţinem
sectorul civil.

EXPOZIŢII - VERNISAJE
2011
-

Expoziţie de fotografie: Móricz Zsigmond: Nu pot trăi fără muzică – Nem élhetek
muzsikaszó nélkül (1972, 2011)

2012
-

50 de ani de interculturalitate - Teatrul românesc profesionist la Târgu-Mureş

-

Expoziţii privind activitatea unor mari artişti:
Harag György
Romulus Feneş
Dan Alecsandrescu
Ion Fiscuteanu
Anca Bradu
Christian Tudor Popescu

2013
-

Aziluri – (Menedékhelyek) – Makszim Gorki: Azilul de noapte prezentat la TârguMureş (secţia maghiară - 1948, 1989, 2013)
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-

Palatul Culturii din Târgu-Mureş - 100 de ani - Teatru pe scena Palatului
Culturii

-

Vernisaj comemorativ Ion Fiscuteanu şi Lohinszky Loránd

-

Szélyes 60 ( Expoziţie aniversară – actorul Szélyes Ferenc la 60 de ani. Fotografii din
rolurile importante ale actorului)

-

Expoziţia Shakespeare 450 – în colaborare cu revista literară Látó – fotografii din
spectacolele Shakespeare montate pe scena tîrgumureşeană (spectacole în lb.
maghiară)

2014
-

In memoriam Cornel Popescu: A fost o dată un Hamlet

-

În cadrul programului „Noaptea muzeelor”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş,
Fotoclub “Marx József, Târgu-Mureş, şi Muzeul Haáz Rezső”, Teatrul Naţional a
organizat o expoziţie de fotografie, în memoria a 100 de ani de la naşterea
celebrului fotograf de talie internaţională, Marx József.

-

Pe 27 martie cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului a fost inaugurată expoziția - Teatru
și Afiş. Au fost prezentate treizeci de afișe din ultimele stagiuni ale ambelor companii
ale Teatrului Național din Târgu-Mureș

-

Expoziţia de portrete, realizată de către fotograful Incze István, iar pe site-ul
instituţiei, la Centrul de Cercetare Teatrală (memorii arhivate) a fost organizată o altă
expoziţie de fotografie, conținând fotografii selectate și digitalizate, extrase din arhiva
teatrului.

2015
-

Harag 90 (expoziţie aniversară – 90 de ani de la naşterea marelui regizor Harag
György (ambele companii)

-

Expoziţie aniversară – 70 de ani de la înfiinţarea Teatrului Secuiesc (1946) şi In
memoriam Tompa Miklós

-

Expoziţie afişe în cadrul FNT (ambele companii)

-

În cadrul programului „Noaptea muzeelor”,în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş,
Teatrul Naţional a organizat expoziţie de costume, afişe, caiete program din spectacole
vechi.

90

2016
În cadrul aniversării PRIMII 70 de ani
-

Obiecte 70 – vernisaj – Expoziţie cu obiecte ale personalităţilor care au marcat ultimii 70
de ani ai Teatrului din Târgu-Mureş

-

Voci 70 – vernisaj – Audierea înregistrărilor spectacolelor teatrale din Colecţia Fonotecii
de Aur a Radioului Târgu-Mureş, cu poze proiectate din spectacolele respective.

-

Culise 70 – expoziţie cu aparatură tehnică de scenă (vernisaj)

-

Acum şi Atunci - 70 – vernisaj – Expoziţie foto cu actorii Companiei „Tompa Miklós” şi
Proiectarea pozelor actorilor trecuţi în nefiinţă

-

Dezvelirea Monumentelor Funerar şi Itinerar Comemorativ în cimitirele Reformat şi
Catolic

EXPOZIŢII VIRTUALE PE SITE-UL TEATRULUI NAŢIONAL TÂRGU-MUREŞ
2014
In memoriam:








Borovszky Oszkár
Bodó Zoltán
Sarlai Imre
Háry Lajos
Hamvay Lucy
Lohinszky Lóránd
Marx József (la ambele companii)

2015
In memoriam:













Alexandru Făgărăşan
Dan Alecsandrescu
Székely Anna
Dukász Anna
Lantos Béla
Kovács Ágnes Anna
Székely Anna
Kovács György
Harag György /Gheorghe
Visky Árpád
Tamás Anna
Kováts Dezső
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Bedő Ferenc
Hunyadi András
Jenei Ottó
Illyés Kinga
Szabó Ottó
Tompa Miklós

2016
In memoriam:



Szabó Duci (Ida)
Magyari Gergely

Lista cărților publicate în colaborare cu Teatrul Național Târgu Mureș
2010-2015
Nr.
crt.
1.
2.

Autor

Titlu

GÁSPÁRIK Attila
Kovács György 100
(red.)
FERENCZ Éva –
BARTHA Réka –
Caragiale – Örkény – 100
KERESZTES
Franciska (red.)

Lb.

An

magh.

UArtPress,
Marosvásárhely

2011

magh.

UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș

2012

3.

BLAGA Laurențiu

Guga

4.

MARIAN Roxana

Mede/EA sau despre fericirea
conjugală (dramă)

5.

CALION Ion

Pe culmi și mai jos

rom.

6.

SĂVULESCU
VOUDOURI
Monica

Un rege Lear. Jurnal de
repetiții

rom.

7.

SZÉKELY Csaba

Flori de mină (dramă)

rom.

8.

FODOR Zeno

50 de ani în 50 de secvențe

rom.

9.

FERENCZ
(red.)

Ferenczy István 1937-2002

magh.

Éva

Editură

rom.
bilingv

UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
UartPress&Teatrul
Național Târgu Mureș
Editura Korunk –
Komp-Press
Kiadó,
Kolozsvár

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2015
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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.

Cod
TOTAL VENITURI

2017

2018

2019

Estimări

Estimări

Estimări

18.673,00 36.707,00

VENITURI PROPRII

22.063,00

800,00

800,00

800,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05

80,00

80,00

80,00

Venituri din serbări si spectacole școlare,
manifestări culturale, artistice si sportive

33.19

520,00

520,00

520,00

Alte venituri

36.50

200,00

200,00

200,00

43.

17.873,00 35.907,00

21.263,00

43.09

17.873,00 35.907,00

21.263,00

TOTAL CHELTUIELI

00

18.673,00 36.707,00

22.063,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.423,00 16.927,00

17.041,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.244,00

9.553,00

9.602,00

10.01

7.243,00

7.486,00

7.490,00

Salarii de baza

10.01.01

6.734,00

7.056,00

7.060,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

45,00

50,00

50,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

464,00

380,00

380,00

10.03

2.001,00

2.067,00

2.112,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.507,00

1.557,00

1.600,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

35,00

36,00

37,00

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

377,00

389,00

390,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca
si boli profesionale

10.03.04

20,00

21,00

21,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

62,00

64,00

64,00

20

7.179,00

7.374,00

7.439,00

Bunuri si servicii

20.01

6.473,00

6.645,00

6.710,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

15,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

15,00

15,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subvenții pentru instituții publice

Cheltuieli salariale in bani

Contribuții

BUNURI SI SERVICII
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Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

587,00

600,00

600,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35,00

35,00

35,00

Carburanți si lubrifianți

20.01.05

45,00

45,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

25,00

25,00

25,00

Transport

20.01.07

50,00

55,00

55,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

104,00

105,00

110,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcțional

20.01.09

5.057,00

5.200,00

5.250,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare

20.01.30

540,00

550,00

560,00

Reparații curente

20.02

148,00

150,00

150,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

55,00

55,00

55,00

Uniforme si echipament

20.05.01

15,00

15,00

15,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

40,00

40,00

20.06

60,00

60,00

60,00

Deplasări interne, detașări, transferari

20.06.01

40,00

40,00

40,00

Deplasari in strainatate

20.06.02

20,00

20,00

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

20,00

20,00

20,00

Consultanta si expertiza

20.12

60,00

60,00

60,00

Pregătire profesionala

20.13

25,00

25,00

25,00

Protecția muncii

20.14

15,00

15,00

15,00

Alte cheltuieli

20.30

323,00

344,00

344,00

Reclama si publicitate

20.30.01

60,00

70,00

70,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

20,00

20,00

20,00

Chirii

20.30.04

54,00

54,00

54,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

189,00

200,00

200,00

Deplasări, detașări, transferări

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.250,00 19.780,00

5.022,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.250,00 19.780,00

5.022,00

Active fixe

71.01

1.450,00

280,00

5.022,00

Constructii

71.01.01

850,00

280,00

5.022,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

800,00 19.500,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03
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2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
În cazul păstrării componenței echipei manageriale, există un număr de factori care pot ajuta
la estimarea numărului de beneficiari pe următorii cinci ani. Unul dintre ei este alocarea de
fonduri de investiții pentru repararea clădirii și achiziționarea de echipament competitiv.
Lipsa unui echipament de scenă adecvat (calculatoare performante, proiectoare și reflectoare
adecvate etc) face ca mulți artiști importanți să amâne colaborarea cu noi, chiar dacă actorii și
corpul tehnic se ridică la un înalt nivel de profesionalism. Un alt factor este realizarea unui
festival care să se adecveze profilului instituției noastre, respectiv nașterea unui festival
specific, care să reflecte personalitatea acestui teatru. În aceste condiții, am putea estima o
creștere a beneficiarilor între 7-10%.
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3. Analiza programului minimal realizat
Nr.

Programul

crt.
(1)
1.

2.

Tipul
proiectului

Denumirea proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)
DIALOG PESTE TIMP

DRAMATURGIA
REALULUI

mare

Amurgul burghez

88.000

86.483

mare

Nathan înțeleptul

260.000

261.802

mare

Arta comediei

102.000

101.715

mare

Cloaca

195.000

190.207

mic

Prah

25.000

22.220

mare

Copilul Géza

100.000

106.810

mic

Recviem pentru o casa

20.000

20.763

3.

PRIMA ȘANSĂ

mic

Medeea

30.000

30.000

4.

SPECTACOLE
PENTRU TINERET

mediu

Poveste irlandeză

50.000

48.032

mediu

Romeo și Julieta

60.000

61.968

CLUBUL DE
DRAMATURGIE

mic

Spectacole lecturăCompania Liviu Rebreanu

8.000

7.968

mic

Spectacole lecturăCompania Tompa Miklos

8.000

8.032

mic

Woyczek- Regele Lear

85.000

83.313

mic

Regele Lear

85.000

83.313

mic

Bánk Bán

55.000

53.432

mic

Spectacole
invitateTeatrul Tamasi Aron

40.000

41.377

mic

Bal mascat

35.000

36.156

mic

Expoziție comemorativăDan Alexandrescu

15.000

3.080

Expoziție comemorativăRomulus Feneș

15.000

28.931

Expoziție comemorativăIon Fiscuteanu

15.000

14.155

Expoziție comemorativăGheorghe Harag

15.000

16.242

5.

6.

7.

TEATRU ÎN PLUS

TEATRU PE
PORTATIV

TOTAL în 2012

mare

Carmina Burana

250.000

279.844

mare

Komuves Kelemen

190.000

170.156

mare

Cabaret – muzical

10.000

0

1.756.000

1.756.000
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Nr.

Programul

Tipul
proiectului

Denumirea proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

crt.
(1)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

DIALOG PESTE TIMP

Mare

Scoala nevestelor

145.000

142.310

Mare

Azilul de noapte

145.000

148.167

Mare

Moartea lui Tarelkin

180.000

178.624

Mediu

Alcesta

130.000

130.899

Mare

Contra iubirii

165.000

164.995

Mediu

In carne vie

75.000

75.394

Mediu

Portughezul

95.000

93.459

Mediu

Punct triplu

80.000

81.152

PRIMA
ȘANSĂ Mic
(TEATRU DE RISC)
Mic

Forma lucrurilor

40.000

40.808

Camera 701

35.000

34.192

SPECTACOLE
PENTRU TINERET

Mic

Suntem praf de stele

13.000

12.787

Mediu

Dincolo
manjit

112.000

112.213

DRAMATURGIA
REALULUI

CLUBUL
DRAMATURGIE

TEATRU
PORTATIV

8.

RESTITUIRI

muntele

DE Mic

Conect2Act

33.000

32.990

Mic

Fara calauza

6.000

6.161

Mic

Aterizare fortata

6.000

5.849

Mic

Paiate

22.000

21.926

Mic

Avarul

14.000

14.057

Mic

Impostorul

14.000

14.017

Cum sa nu, draga!

200.000

200.000

Csontvary

160.000

160.000

1.670.000

1.670.000

TEATRU ÎN PLUS

7.

de

PE Mare
Mare

TOTAL în 2013

Nr.

Programul

Tipul
proiectului

Denumirea proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

crt.
(1)
1.

DIALOG PESTE TIMP

Mediu

Figaro

170.000

172.100

Mediu

Măsură pentru măsură

120.000

122.300

Mediu

Pădurea

100.000

101.100

Mediu

Castingul dracului

140.000

134.200
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2.

DRAMATURGIA
REALULUI

Mare

Don Quijote

230.000

230.300

Mic

Ușa

63.000

62.900

Mediu

Martiri

125.000

125.100

Mediu

Dinte pentru dinte

162.000

162.000

3.

PRIMA
ȘANSĂ Mic
(TEATRU DE RISC)

Double bind

60.000

60.000

4.

SPECTACOLE
PENTRU TINERET

Mic

Shoes

20.000

19.800

Mediu

Poveste de Crăciun

100.000

100.200

Conect3Act și
Fabulamundi

150.000

154.620

5.000

2.380

5.

6.

CLUBUL
DRAMATURGIE

TEATRU ÎN PLUS

7.

TEATRU
PORTATIV

8.

RESTITUIRI

TOTAL în 2014

DE Mediu
Mic

Dosarul Brâncoveanu sau
cum am devenit sfânt

Mic

Tank

15.000

13.000

Mic

Troubadur și Nunta lui
Figaro

40.000

64.400

Mic

Apărarea lui Socrate

10.000

4.200

Mediu

Avarul și Profetul Ilia

50.000

31.400

Magnatul Miska

100.000

100.000

Caligula

140.000

140.000

1.800.000

1.800.000

PE Mediu
Mediu
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Nr.

Programul

Tipul
proiectului

Denumiea proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

DIALOG PESTE

Mare

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

160.000,00

159.420,00

Mediu

ŰBŰ

140.000,00

142.530,00

Mediu

TARTUFFE

140.000,00

138.050,00

Mediu

REGELE CHIOR

80.000,00

82.930,00

Mediu

CRIZE

95.000,00

92.690,00

Mediu

NYUGALOM-TIHNĂ

185.000,00

184.000,00

Mediu

RENDEZES - REGIE

95.000,00

95.380,00

RESTITUIRI

Mare

STEAUA FĂRĂ NUME

200.000,00

205.550,00

DRAMATURGIA
REALULUI

Mic

KARAMAZOVOK

60.000,00

52.440,00

SIRALY- PESCARUSUL

110.000,00

112.010,00

crt.

TIMP

2.

3.

DRAMATURGIA
REALULUI

Mediu
4.

PRIMA ŞANSĂ
(TEATRU DE
RISC)

Mic

SOȚ DE VÂNZARE

40.000,00

40.000,00

5.

TEATRUL PE
PORTATIV

Mare

VIVALDI ȘI ANOTIMPURILE

210.000,00

192.870,00

Mare

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
SILVIA

220.000,00

237.130,00

CLUBUL DE
DRAMATURGIE

Mic

A KIT ATVISZNEK A
HEGYEN-spectacol lectură,
KÁLYHABÚCSÚZTATÓlectură

30.000,00

29.630,00

Mic

FABULAMUNDI - JOCURI
DRAMATICE EUROPENE PLAYWRITING EUROPE spectacole lectură, CLUBUL DE
DRAMATURGIE - spectacole
lectură

65.000,00

65.370,00

Mic

WANT

25.000,00

26.370,00

Mic

Prezentare cu trupa GUGA –

25.000,00

23.630,00

6.

(bimestrial)

7.

SPECTACOLE
PENTRU TINERET

–
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JUNIOR
8.

TEATRU ÎN PLUS

TOTAL în 2015

Mic

Spectacole invitate împreună cu
FITS (Festivalul Internaţional
Teatru Sibiu) - ROMOSAPIENS

40.000,00

40.840,00

Mic

TOTEK

50.000,00

46.660,00

Mic

LEONCE
ÉS
LÉNA
OVIBRADER , CSIRIBIRI

30.000,00

32.500,00

,

2.000.000,00 2.000.000,00

100

Conducerea Teatrului

În concluzie, considerăm că am reușit să creăm un teatru bun și armonie.

