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Preambul 

 

 Dennis Gabor, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, spunea că „Viitorul nu se 

poate calcula, dar se poate proiecta”. Teatrul este un organism viu care se hrănește din 

actualitatea afectivă, se construiește din spiritul vremurilor pe care le reprezintă. Ca instituție 

publică de cultură suntem direct implicați în proiectarea viitorului cultural, în evoluția artelor 

spectacolului. Dorința noastră de deschidere către un dialog intercultural a reprezentat una din 

strategiile principale ale managementului implementat în ultimii trei ani, alături de susținerea 

permanentă a dramaturgiei contemporane.  A deschide porțile unui teatru nu înseamnă doar o 

operațiune practică. A purta un dialog nu înseamnă doar a schimba informații. A face teatru 

nu înseamnă doar a prezenta un text. Noi ne-am propus să trecem peste obstacolele fizice (o 

clădire cu multiple probleme tehnice și de amenajare), peste obstacolele unei societăți 

multimedia tot mai greu de convins să intre într-un teatru, și am creat programe care să atragă 

un public cât mai diferit. Crearea unui teatru viu înseamnă un repertoriu care să mențină, 

rațional și afectiv, interesul pentru artele spectacolului. Înseamnă a deschide porțile către 

actualitatea imediată, a intra în dialog cu prezentul  fără a ignora trecutul.  
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 Unul din promotorii culturii din care facem parte este interculturalitatea, această 

diversitate din care ne compunem și care ne reprezintă. „Cu cât suntem mai diferiți, cu atât 

suntem mai vii”, spunea Gigi Căciuleanu referindu-se exact la acest tip de interacțiune 

culturală.  Astfel, în 2014 am avut foarte mulți invitați din străinătate, am încercat să aflăm ce 

se întâmplă și dincolo de granițele teatrului românesc. Ținem permanent legătura cu 

dramaturgi, regizori și oameni de teatru din străinătate. Prin programul Fabulamundi. 

Playwriting Europe, la care au colaborat peste zece teatre și organizații teatrale europene din 

Italia, Franța, Germania și Spania, alături de Goethe Institute, Institutul Cervantes, Ministerul 

Italian al Culturii și, nu în ultimul rând ICR, am reușit să colaborăm cu dramaturgi din toată 

Europa într-un schimb cultural care ne-a îmbogățit și ne-a conectat la actualitatea teatrală 

europeană. În cadrul aceluiași proiect european, am reușit de asemenea să susținem 

dramaturgia nouă românească în străinătate, prin prezentări scenice și traduceri în italiană, 

franceză, germană, spaniolă. Am introdus în circuitul teatral românesc piese din dramaturgia 

contemporană europeană și am avut prezentări scenice din câteva care s-au finalizat cu 

producerea lor ca spectacole. 

 Considerăm prioritară lansarea unei noi generații de artiști, dar fără a ignora valorile 

deja consacrate ale teatrului nostru. Astfel, am fost foarte mândri de invitațiile primite din 

toată țara și din străinătate la festivaluri importante. Premiile obținute la diverse festivaluri au 

contribuit la impulsionarea artistică a celor două Companii și la recunoașterea activității 

noastre ca parteneri competitivi în lumea teatrală națională și internațională.  

 Interesați să ne creăm viitorul public, dar și să educăm tinerii prin teatru, continuăm 

inițierea elevilor de liceu în descoperirea artelor teatrale prin intermediul trupei Guga Junior, 

formată din peste patruzeci de liceeni, care urmează cursuri de mișcare, improvizație și 

scenografie, sub îndrumarea unor regizori și cu sprijinul benevol al actorilor noștri consacrați. 

Astfel, ne dorim ca noua generație de spectatori să fie educată în artele spectacolului, să fie 

familiarizată cu limbajul teatral încă din băncile școlii. Aceasta ne dă speranța că nu păstrăm 

doar publicul consacrat în sală, ci contribuim la formarea unui public nou, al cărui spirit critic 

ne dorim să-l provocăm. Colaborarea cu Universitatea de Arte reprezintă o preocupare 

constantă a noastră, asigurând continuitatea companiilor. După câțiva ani de colaborare, mulți 

studenți au fost angajați ca actori, iar alții participă la spectacole ca practică scenică sau ca și 

colaboratori. Suntem la dispoziția lor pentru a le oferi șansa de a lucra pe o scenă consacrată. 

 În anul 2014 am fost foarte onorați de participarea, în calitate de organizatori, la Gala 

UNITER. Acest eveniment a fost o răsplată, oferită în primul rând publicului, pentru toate 

eforturile pe care le-am făcut în vederea reconstrucției morale și artistice a Teatrului nostru.  
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O altă preocupare constantă a fost și este stabilizarea situației financiare, creșterea 

veniturilor proprii. Cu sprijinul Ministerului Culturii am reușit, la finalul anului trecut, să 

schimbăm sistemul de sunet din Sala Mare. Sperăm să putem schimba cât mai curând și 

sistemul de lumini, care reprezintă un real impediment în activitatea noastră artistică. Dorim 

să dotăm cât mai bine cele două spații noi de joc din subsolul Teatrului, respectiv Sala 

Parking/Underground. Acest spațiu ne permite adoptarea unui stil foarte actual în producțiile 

noastre, realizând trecerea spre un gen de teatru foarte gustat, teatrul neconvențional. Astfel 

putem răspunde cerințelor unui public critic, un public tânăr care-și dorește această experiență 

teatrală în afara rigorilor unui spațiu clasic.  

 Încă nu am putut acoperi pagubele produse de incendiul de la depozitul teatrului, de 

aceea activitatea noastră artistică a fost afectată, trebuind să reconstruim în atelierele proprii o 

parte decorurile pierdute. 

 În anul 2014, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut un total de 280 de reprezentaţii, 12 

reprezentaţii ale spectacolelor invitate, iar  ambele companii au participat la 13 festivaluri 

diferite şi am avut peste 63.000 de beneficiari.  

 

a) EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUȚIONAL 

EXISTENT 

 

 Trăim într-o lume interconectată prin cele mai rapide mijloace pe care le-a cunoscut 

omenirea dintotdeauna. Aspectele societății noastre sunt influențate de această velocitate a 

tuturor demersurilor socioculturale, arta trecând printr-o mutație tehnică deosebit de intensă 

ceea ce a influențat în mod ineluctabil și demersul artistic în sine. Astfel că, trăind și creând în 

această rețea a tehnicii actuale, suntem în mod direct receptori și emițători de mesaje artistice 

în cadrul sistemului instituțional existent.  

 Ceea ce ne-am propus la începutul mandatului nostru, respectiv a face din Teatrul 

Național Târgu-Mureș un reper cultural regional, credem că am reușit într-o mare măsură, dar 

acest proces nu se încheie niciodată deoarece se desfășoară într-o evoluție firească în cadrul 

mediului cultural existent. Avem o bună colaborare cu autoritățile locale, Consiliul Județean 

și Primăria Târgu-Mureș. Suntem în continuă colaborare cu instituțiile culturale din județul 

Mureș, în deosebi cu Muzeul Județean și Filarmonica de Stat Târgu-Mureș. De asemenea 

colaborăm cu universitățile din oraș, în special cu partenerul nostru strategic, Universitatea de 

Arte Târgu-Mureș. Avem un dialog permanent cu școlile și liceele din Târgu-Mureș și de pe 
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raza județului Mureș, cu care avem deseori proiecte comune. Și, 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. 

 

 

                             

  

 

 

a.1. colaborarea cu instituţiile şi organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi 

 

Colaborarea noastră, în regim de parteneriate formale la nivel de permanență se 

desfășoară în termeni amiabili și de avantaj reciproc cu Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel, 

Ansamblul Mureşul, Universitatea de Arte, şi Studioul teritorial de radio Tg. Mureș. 

Am urmărit creșterea ofertei culturale adresate locuitorilor municipiului și județului, 

dar și zonei, atragerea unor noi categorii de public în teatrul nostru, prin promovarea 

spectacolelor invitate și realizarea de proiecte în parteneriat cu instituții importante de cultură, 

la nivel național și regional european. 

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. 
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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 Afi ş, 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 

Arti ştii pentru Arti şti , 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 Târgu-

Mureş, 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 

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, iar spectacolul de gală 

a fost regizat de directorul general al teatrului, Gáspárik Attila.  

 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”, 
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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 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 Cultural ă 

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. 

 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 
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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 Târgu-Mureş 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.  

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 Căr ții Maghiare, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost 

coorganizator 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 Maszat-hegyen/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, 



 8

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-Mure ş, 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. 

 

                

 

 

               

 

a.2. Participarea în calitate de partener la programe/proiecte europene/ internaţionale: 

 

 Proiectul Fabulamundi. Playwriting Europe – promovat de Teatrul Național Târgu-

Mureș (România), PAV snc (Italia), Piccolo Teatro din Milano, Off Limits (Spania), 

Festivalul Grec din Barcelona, Deutsches Theatre și teatrul din Heidelberg, Festivalul 

Mousson d’Ete (Franţa), Theatre Ouvert din Paris și o întreagă 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 
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scenice ale pieselor traduse și oferind contextul necesar întâlnirilor și discuțiilor cu tema 

Oportunitate periculoasă.  

 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 oportunitatea periculoasă.  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 dorește să promoveze multi-lingvismul și multi-culturalismul european, în 

încercarea de  a oferi mai multe oportunități și alegeri ca răspuns la criză.  

 Fabulamundi își dorește să extindă schimbul cultural în domeniul dramaturgiei, la 

nivel european: în noiembrie și decembrie 2012, am efectuat un test al colaborărilor 

internaționale, realizând 8 prezentări scenice ale pieselor italiene și discuții cu spectatorii în 

Spania, Germania și România, cu suportul Ministerului de cultură italian și Institutelor 

Culturale Italian din București în colaborare cu teatre din diferite orașe. Propunerea 

Fabulamundi exprimă nevoia noastră de cooperare, dezvoltare și îmbogățire a proiectului la 

un nivel mai larg, european.   

 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. 
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 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 posibil 

parteneriat cu:  

 

 -Theatre de la Ville din Paris,  

- Theatre de la Manufacture din Nancy (FR);  

- Residenztheater – Bayerisches Staatsschauspiel din München;  

- Deutsches Theater din Berlin (DE);  

- Festivalul delle Colline din Turin (IT),  

- Festivalul Grec din Barcelona (ES),  

- Festivalul Actoral din Marseille (FR),  

- Heidelberg Stueckemarkt (DE);  

- Festivalul Shorttheatre din Roma, 

- Teatro I din Milan (IT),  

- Centro Parraga din Murcia,  

- Teatro Pradillo din Madrid (ES) 

 

 În acest context internațional, Teatrul Național Tg. Mureș este motorul proiectului 

(care include și Teatrul Odeon din București, ca teatru asociat), în strânsă legătură 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.  

 În execuție practică, Proiectul Fabulamundi constă în patru părți: A) traducerea 

textelor; B) lecturile sau prezentările scenice; C)  aprofundare și training: discuții deschise și 

blogul pe tema oportunității periculoase; masterclass-urile ținute de dramaturgi în teatre și 

școli; D) catalogul online al autorilor. 

  Acest catalog vine din nevoia tot mai acută a tuturor celor care activează la nivel 

internațional, de a prezenta informații accesibile și organizate: aceasta ne permite să arhivăm 

toate informațiile adunate pe parcursul proiectului, organizându-le și oferindu-le tuturor celor 

interesați în scrierea dramatică (studenți, profesioniști, public).  
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 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 

Tg. Mureș va 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. 

 În anul 2013 s-a stabilit o legătură strânsă între Teatrul Śląski din Katowice, Polonia 

și Teatrul Național Târgu Mureș, Compania Tompa Miklós, lansând un proiect de colaborare 

între cele două teatre bazat pe schimbul de spectacole. 

      Pe data de 13 decembrie, Compania  Tompa Miklós a fost prezentă pe scena Teatrului 

Śląski din Katowice, cu spectacolul Az ördög próbája/Castingul dracului (regizor: Radu 

Afrim) în cadrul festivalului “Europa în Silezia”. Acest festival este o continuare a 

Proiectului Teatrelor Europene, organizat de către Teatrul Stanislaw Wyspianski Slaski şi a 

Institutului Cultural din Katowice, Polonia. Prima ediţie intitulată „Europa din Mijloc” a fost 

organizată în mai 2010. În anii ce au urmat, la acest festival au participat teatre membre ale 

Uniunii Teatrelor din Europa, fondată de către Jack Lang şi Giorgieo Strehler. La festival şi la 

specacolele susţinute în Polonia, a participat şi viceprimarul oraşului Târgu-Mureş care ne-a 

asigurat despre continuarea relaţiilor bilaterale între cele două instituţii.  

 

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:  

 

3.1.  Conect2ACT - întâlnire teatrală realizată în perioada 14 - 16 Noiembrie 2014, 

constând în prezentarea celor mai noi producții ale companiilor "Liviu Rebreanu" și "Tompa 

Miklós" în cadrul proiectului Fabulamundi. Playwriting Europe. La cea de a treia ediție a 

evenimentului au participat dramaturgii Dirk Laucke, Fabrice Melquiot și Antonio Fernandez 

Lera.  Studenții la Scriere Dramatică ai Universității de Arte din Târgu-Mureș au participat la 

un atelier de teatru documentar ținut de Dirk Laucke, iar tinerii din trupa Guga Junior au avut 

o întlnire specială cu Fabrice Melquiot.  În afară de textele alese în proiectul Fabulamundi. 

Playwriting Europe (Consens și... de Dirk Laucke, Bufnița, vântul și noi de Fabrice Melquiot 

și Din umbră/Bufoni și paiațe de Antonio Fernandez Lera) a avut loc prezentarea scenică a 
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monodramei câștigătoare a concursului lansat de Teatrul Național Tg. Mureș, Brâncoveanu 

300 - Dosarul Brâncoveanu sau cum am devenit sfânt de Laurențiu Blaga și Adrian Iclăzean 

 La evenimente au participat peste 2 000 de spectatori, iar ecourile de presă au fost 

largi și favorabile. Atelierele de scriere dramatică au fost deschise. Au fost prezentate 

spectacole în limba română și maghiară: premiera spectacolului: Băieți din strada Pal după 

Molnár Ferenc, Shoes de Scott Johnston. 

 

 

 

 

 

3.2. Campania de abonamente și prezentarea ofertei de spectacole a Stagiunii 2013/2014: 

- Amplasarea unui info point de promovare a abonamentelor în Promenada Mall în perioada 

21-23, 28-30 august 2014, unde voluntarii teatrului au informat populația zilnic despre oferta 

de spectacole a noii stagiuni; 

- Amplasarea unui cort de promovare a abonamentelor în cadrul festivalului Vâltoarea 

Mureșeană perioada 28-30 august 2014, unde voluntarii teatrului au informat populația zilnic 

despre oferta de spectacole a noii stagiuni; 

- La început de stagiune Compania Tompa Miklós a organizat o întâlnire cu publicul la 

Festivalul "Vâltoarea Mureșeană 2014" în 30. august pe Malul Mureșului (lângă Târgu 

Mureș) unde au prezentat stagiunea 2014/2015; 

- Publicitarea ofertei de abonamente pentru elevi a Companiei Tompa Miklós (Abonamentul 

Aranka György și Abonamentul Bolyai János)  și Compania Liviu Rebreanu (abonamente 

felexibile cu 4 intrări) discuții cu beneficiarii la orele de dirigenție (la Liceul Pedagogic, 

Liceul de Artă, Liceu Bolyai Farkas și Liceul Electro Mureș, Liceul Unirea, Liceul Papiu 

Ilarian); 
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3.3. Spoturi radio difuzate zilnic pe postul Radio Târgu-Mureș, în cadrul emisiunilor în 

limba maghiară: spoturi ale Campaniei de abonamente, spoturi ale premierelor Companiei 

Tompa Miklós, sporturi ale evenimentelor și aniversărilor organizate la nivelul instituției, 

spoturi ale spectacolelor în abonament; 

3.4 Afișaj săptămânal: în incinta școlilor, liceelor, universităților, instituțiilor cu 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 Tg. Mureș prin colaborarea cu principala firmă de transport public, s-au tipărit 

șervețele cu sigla teatrului și promovarea spectacolelor care au intrat în unitățile de consum 

public (baruri, hoteluri etc); 

 

3.5.a.Conferinţele de presă  au contribuit, ca o metodă clasică de publicitare a programelor 

şi proiectelor proprii, la comunicarea evenimentelor esenţiale ale Teatrului.   

 De asemenea, la posturile locale de televiziune şi radio, s-au realizat emisiuni 

săptămânale în care au fost prezentate programele teatrului și principalele figuri artistice ale 

companiei, s-au inițiat dezbateri despre activitatea teatrului și evenimentele organizate de 

către instituţie, ca și despre spectacolele ambelor companii.  

 

Compania Liviu Rebreanu:  

24 ianuarie  - Conferință de presă cu ocazia anunțării organizării Gale Premiilor UNITER la 

Tg. Mureș 

10 martie  – Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului MARTIRI de Marius von 

Mayenburg 

21 martie – Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului DON QUIJOTE după 

Cervantes 
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17 iunie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului ÎN TRAFIC de Alina Nelega 

26 august -  Conferință de presă cu ocazia deschiderii noii stagiuni 

25 septembrie  – Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului DINTE PENTRU 

DINTE 

3 octombrie  - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului SHOES de Scott 

Johnston 

12 noiembrie - Conferință de presă cu ocazia evnimentelor FABULAMUNDI și 

CONECT3ACT 

04 decembrie - DOUBLE BIND de Alina Nelega – Réka Kincses  

10 decembrie  - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului POVESTE DE 

CRĂCIUN 

 

Compania Tompa Miklós 

CONFERINŢE DE PRESĂ  - 2014 

 

04 februarie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului PĂDUREA / Erdő de 

Aleksandr Nikolaevici Ostrovski  

24 februarie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului CASTINGUL 

DRACULUI / Az ördög próbája de  Radu Afrim 

03 martie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului UȘA / Az ajtó de Szabó 

Magda – Bereményi Géza. 

25 aprilie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului FIGARO de Pierre 

Beaumarchais  

09 mai - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului TWILIKE de Attila Balogh  

23 august - Conferință de presă cu ocazia deschiderii de stagiune  

09 septembrie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului MĂSURĂ PENTRU 

MĂSURĂ / Szeget szeggel  de William Shakespeare -  

26 septembrie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului TANK de Károly 

Molter  

24 octombrie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului CALIGULA de Albert 

Camus  

13 noiembrie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului BĂIEȚII DIN STRADA 

PÁL / A Pál utcai fiúk de Molnár Ferenc  
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22 decembrie - Conferință de presă cu ocazia premierei spectacolului MISKA MAGNATUL / 

Mágnás Miska de  Albert Szirmai – Károly Bakonyi – Andor Gábor  

 

a.3.6. Prezența în spațiul virtual :  

 

 În decursul anului 2014 cele două pagini de internet ale Teatrului au fost îmbunătăţite 

prin introducerea informaţiilor lipsă, respectiv afişarea la zi a tuturor informaţiilor despre 

spectacolele celor două companii.  

     În paralel s-a continuat trimiterea newsletterului instituţiei (atât în limba română cât şi 

în limba maghiară) prin intermediul căruia ţinem la curent publicul interesat de programele 

noastre şi de noutăţile teatrului. În total 1684 de persoane sunt abonate la newsletter-ul celor 

două trupe.  

     O altă metodă de promovare online a fost utilizarea celor două  pagini de Facebook. 

Compania "Liviu Rebreanu" a menţinut pagina creată în august 2011, o pagină de tip "fan 

page". Număr de utilizatori interesaţi: 7856, număr de utilizatori la care au ajuns posturile 

noastre.  

     Compania Tompa Miklós a menţinut pagina de tip "fan page", având un număr de 

utilizatori la finele anului de 4655 accentuând mai mult prezenţa în web. Din 2014 s-a creat 

câte o pagină Facebook independentă pentru fiecare spectacol a companiei, pe care apar toate 

știrile legate de piese, spectacolele următoare, poze din spectacole și repetiții, trailere de 

promovare, cronici teatrale și apariții media. Toate aceste informații sunt preluate și de pagina 

principală a companiei. 

 

a.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării, activit ăţi de PR, de strategii 

media: 

a.4.1. Voluntariatul  

 Voluntariatul este o activitate care prezintă din ce în ce mai mult interes și în rândul 

tinerilor din România și ne ajută să menținem o legătură cât mai apropiată cu publicul nostru 

prin intermediul membrilor echipei de voluntari a Teatrului Național.  

    Trupa de voluntari, înființată în anul 2012, și-a continuat activitatea de deservire a 

publicului și pe parcursul anului 2014. Activitatea de bază a acestora constă în comunicarea 

cu publicul, atât înainte cât și după spectacole, distribuirea fluturașilor și a caietelor program, 

informarea spectatorilor cu privire la textul, regia, scenografia spectacolului, a căilor de acces 

în sălile de spectacol ș.a. 
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         În afară de certificatele de atestare a activității de voluntariat și accesul gratuit la toate 

spectacolele Teatrului Național, voluntarii beneficiază de sprijinul și consultanța de 

specialitate a angajaților teatrului în ceea ce privește organizarea evenimentelor cu caracter 

cultural-artistic. Numărul voluntarilor cu contract este peste 70 şi beneficiează de  permanentă 

educare şi supraveghere de către angajaţii teatrului. De asemenea, ei participă la programele 

trupei Guga junor, bucurându-se de programele de educare a creativității prin teatru, programe 

adresate acestor categorii de vărstă pe care le dezvoltă Teatrul Național. 

 

 

a.4.2.Participarea la Festivalul Vâltoarea Mureșeană 2014 

 

     În calitate de partener al festivalului Vâltoarea Mureșeană 2014, desfășurat în Târgu-

Mureș și pe Malul Mureșului, Teatrul Național s-a implicat în promovarea evenimentelor prin 

intermediul tuturor canalelor sale de comunicare, inclusiv distribuirea fluturașilor de către 

voluntarii teatrului. Acest eveniment este dedicat culturii maghiare din Târgu Mureș, la care 

au participat aproximativ 35 000 de persoane. În cadul evenimentului, Teatrul Național a jucat 

pe aer liber spectacolul Campionatul de improvizație și a avut un spectacol invitat al 

renumitului actor Péter Haumann din Ungaria. A avut loc o întâlnire cu publicul cu Compania 

Tompa Miklós, în care s-a prezentat noua stagiune, 2014/2015. Pe parcursul celor trei zile ale 

desfășurării festivalului (29-31 august) a fost amplasat un cort de promovare a teatrului în cea 

mai frecventată zonă a festivalului, unde reprezentanții teatrului au distribuit materialele de 

promovare ale teatrului și au fost puse în vânzare și abonamentele stagiunii.  

 

a.4.3.Implicarea în programul Școala altfel 

  

 În cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL din aprilie 2014, Teatrul Național a oferit 

elevilor posibilitatea de a vizita sălile teatrului, sălile de repetiții, atelierele de producție, 



 17 

precum și o parte din cabinele actorilor, grupurilor organizate de copii din diferite școli și 

licee. Astfel, copii cu vârste între 10 și 16 ani au avut ocazia de a vedea și o altă față a 

Teatrului – cea 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 din Târgu-Mureș, a actorilor care au activat în acest teatru, a spectacolelor 

de sale referință și, de asemenea, au răspuns întrebărilor copiilor cu privire la spectacolele din 

repertoriu și alte informații cu privire la activitatea curentă a teatrului. 

 

a.4.4.Implicare în Noaptea Muzeelor 2014 

  

 Noaptea Muzeelor 2014 a avut loc în 17 mai, în organizarea Muzeului Județean 

Mureș, la care s-a alăturat și Teatrul Național, elaborând un program bogat dedicat 

spectatorilor și potențialilor spectatori. În foaierul teatrului a avut loc expoziţia de fotografie – 

100 de ani de la naşterea fotografului de teatru József Marx (parteneri: Fotoclub „Marx 

József” şi Muzeul „Haáz Rezső”) și un discurs al d-lui Gáspárik Attila:  Legende și realitate - 

60 de ani de facultate de teatru la Târgu Mureș. După deschiderea vernisajului, publicul a 

avut posibilitatea de a se fotografia în costume de epocă sau de a viziona înregistrări ale 

spectacolelor de arhivă.  

 

a.4.5. Implicarea în Târgul Internațional al Căr ții Maghiare ediția 20 

  

 Ca partener principal și co-organizator al evenimentului, Teatrul Național a oferit 

locația pentru Târgul Internațional de Carte Maghiară, unde au avut loc întâlniri cu publicul și 

recitaluri. În cadrul evenimentului a avut loc premiera spectacolului Companiei Tompa 

Miklós: Băieți din strada Pal de Molnár Ferenc, regia: Vidovszky György, regizor invitat din 

Ungaria, dar și spectacolele lectură Tank de Molter Károly și "12+1" de Rejtő Jenő. În cadrul 

evenimentului, voluntarii teatrului au distribuit materiale de promovare ale Teatrului Național.  
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a. 4.6. Campania Împarte bucuria jocului!  

  

 Organizarea şi sprijinirea programelor sociale este de asemenea o parte importantă din 

activitatea teatrului. Teatrul Național a reuşit să ofere o experienţă teatrală unică pentru 60 de 

copii defavorizaţi. 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.   

 

a. 4.7. Centrul de Cercetare Teatrală 

 

 În 2014 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare Teatrală în cadrul Teatrului Naţional. 

Marea parte a documentelor – de la înfiinţare şi 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 şi-a propus şi organizarea de expoziţii 

comemorative şi conferinţe. Astfel, 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, după cum se va vedea mai 

jos. 

 

a.4.8.  Ziua Mondială a Teatrului 

 Pe 27 martie cu ocazia Zile 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 şi a fost citit mesajul tradițional dedicat Zilei Mondiale a 

Teatrului, care în acest an îi aparține lui Brett Bailey - personalitate marcantă a lumii teatrului 

din Republica Sud-Africană. Tot în această zi, în foaierul teatrului a avut loc deschiderea 

expoziţiei de  portrete, realizată de către fotograful Incze István, iar pe site-ul instituţiei, sub 

meniul Centrului de Cercetare Teatrală a fost organizată o altă expoziţie de fotografie, 

conținând fotografii selctate și digitalizate, extrase din arhiva teatrului.  
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a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare: 

 

Despre Teatrul Naţional Târgu-Mureş 

 

Compania Liviu Rebreanu: 

APARIŢII ÎN PRESĂ – 2014 

 

1. Camera 701 de Elise Wilk, regia: Rareș Budileanu, Spectacol de viață lungă, autor: Mircea 

Morariu,Teatru Azi, nr.3-4,  2014;  Litart, ianuarie 2014; A 701-es Szoba Kockázati Színház 

Vásárhelyen, autor: K. Nagy Botond, Népújság, 10 ianuarie 2014, http://www.e-

nepujsag.ro/op/article/701-es-szoba ; "Camera 701” un spectacol de "neratat”, la Teatrul 

National!, autor: Ioana Florea, Cuvântul liber, nr. 9, 15 ianuarie 2014, http://www.cuvantul-

liber.ro/articol.asp?ID=75355;  

 

2. Campionatul de improvizaţie, regia: Vlad Massaci, Campionatul de improvizaţie, la o 

nouă reprezentaţie, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 14 ianuarie 2014, http://www.zi-de-

zi.ro/campionatul-de-improvizatie-la-o-noua-reprezentatie; 

 

3. Carmina Burana de Carl Orff, regia: Gigi Căciuleanu, La național se muncește de zor, 

autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 28 ianuarie 2014;  

 

4. Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Tufan Imamutdinov (Rusia), Háztűznéző a 

Nemzetiben,Csütörtöki Szerelmesek napja, autor: K. Nagy Botond, Népújság, 11 februarie 
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2014, http://www.e-nepujsag.ro/op/article/h%C3%A1zt%C5%B1zn%C3%A9z%C5%91-

nemzetiben; 

 

5.  Cloaca de Maria Goos, regia: Cristian Theodor Popescu, La național se muncește de zor, 

autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 28 ianuarie 2014; 

 

6. Contra iubirii   de Esteve Soler, regia: Radu Nica, Iubirea în Sala Parking, autor: Mircea 

Morariu, Teatru Azi, nr. 3-4 2014; 

 

7. Dinte pentru dinte după Zeul măcelului de Yasmina Reza, regia: Cristian Juncu, Vlad 

Zamfirescu pe scena Naţionalului în deschiderea stagiunii teatrale, autor: A.C., 24 de ore 

mureșene, 26 ianuarie 2014, http://www.24deoremuresene.ro/articole/detalii-stire/articol/vlad-

zamfirescu-pe-scena-nationalului-in-deschiderea-stagiunii-teatrale.html; Dinte pentru dinte, 

sau cum să râzi la modul cel mai serios, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 25 septembrie 2014, 

http://www.zi-de-zi.ro/dinte-pentru-dinte-sau-cum-sa-razi-la-modul-cel-mai-serios/; Dinte 

pentru dinte”, o comedie mai gravă decât altele, autor: Ion Potolea, Zi de zi, 1 octombrie 

2014,  http://www.zi-de-zi.ro/dinte-pentru-dinte-o-comedie-mai-grava-decat-altele/; Dinte 

pentru dinte premieră la național, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 9 septembrie 2014; Fogat 

fogért – Bemutató a Marosvásásrhelyi Nemzeti Színházban, autor: Játéktér, 30 septembrie 

2014, http://www.jatekter.ro/?p=9277; Fogat fogért – Bemutató a Marosvásásrhelyi Nemzeti 

Színházban, Maszol, 30 septembrie 2014, http://www.maszol.ro/index.php/kultura/36138-

fogat-fogert-bemutato-eloadas-marosvasarhelyen;  

 

8. Don Quijote de M. Cervantes, regia: Mihai Măniuțiu, Să visăm cu Don Quijote la Teatrul 

Național - 2014 anul bunelor maniere,  autor: Sanda Vițelar, 24 ore mureșene, 25 martie 

2014;  Don Quijote și Sancho Panza poposesc în martie la Naţional, autor: Alin Zaharie, Zi 

de zi, 6 ianuarie 2014, La Târgu-Mureş, “Don Quijote” în varianta Mihai Măniuţiu - Ada 

Milea, autor: Maria Sârbu, Jurnalul, 8 ianuarie 2014, http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-targu-

mures-don-quijote-in-varianta-mihai-m-niu-iu-ada-milea-658488.html, Jocul subtil al 

asemănărilor - Don Quijote, autor: Mircea Sorin Rusu, Liernet, mai 2014,  

http://agenda.liternet.ro/articol/18152/Mircea-Sorin-Rusu/Jocul-subtil-al-asemanarilor-Don-

Quijote.html; Vieţi de hârtie, autor: Mircea Morariu, Adevărul, 21 aprilie 2014; 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/vieti-hartie-1_5354f3220d133766a8f7e771/index.html;  Pe 

cărările viselor cu Don Quijote la Național, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 31 martie 2014, 
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http://www.zi-de-zi.ro/pe-cararile-viselor-cu-don-quijote-la-national/#ad-image-0; Don 

Quijote și morile de vânt din capul nostru, la Național,  autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 23 

martie 2014, http://www.zi-de-zi.ro/don-quijote-si-morilor-de-vant-din-capul-nostru-la-

national/; Naţionalul mureşan a fost premiat la Fest(in) pe Bulevard, Radio Tg-Mureş, 

http://radiomures.ro/stiri/nationalul_tirgumuresean_a_fost_premiat_al_fest_in_pe_bulevard.ht

ml; Premiul publicului, autor: Adelina Burcea, TV Mureş, 21 octombrie 2014, 

http://www.tvmures.ro/stiri-locale/eveniment/detalii-eveniment/back_to/tvmuresro/article/ 

premiul-publicului.html; 

 

9.  Double Bind de Alina Nelega și Kincses Réka,  Conviețuirea formă de expresie teatrală, 

autor: Alin Zaharie, Ziarul de Mureș, 11 decembrie 2014; Double Bind- ultima reprezentație 

din 2014 , autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 17 decembrie 2014, http://www.zi-de-zi.ro/double-

bind-ultima-reprezentatie-din-2014/,  Cele două vieţi ale Târgu Mureșului – Double Bind, 

autor: Mircea Sorin Rusu, Liternet, decembrie 2014, 

http://agenda.liternet.ro/articol/19287/Mircea-Sorin-Rusu/Cele-doua-vieti-ale-Tirgu-

Muresului-Double-Bind.html ; Cele două vieţi ale Târgu Mureșului – Double Bind, autor: 

Mircea Sorin Rusu, Observatorul Cultural, decembrie 2014-ianuarie 2015, 

http://www.observatorulcultural.ro/Mircea-Sorin-Rusu/Cele-doua-vieti-ale-Tirgu-Muresului-

Double-Bind.html ;   Közös darab a román-magyar kérdésről, autor: Becze Dalma, 5 

decembrie 2014, www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kozos-darab-a-roman-magyar-

kérdésrol, A román-magyar együttélésről szóló darabot mutatnak be Marosvásárhelyen, MTI, 

5 decembrie 2014, http://www.szinhaz.hu/hatarontul/58624-a-roman-magyar-egyuttelesrol-

szolo-darabot-mutatnak-be-marosvasarhelyen, Tabutémák a színpadon a magyar és román 

szemszögből, autor: Becze Dalma, Krónika, 7 decembrie 2014, 

http://www.kronika.ro/kultura/tabutemak-a-szinpadon-magyar-es-roman-szemszogbol, 

Előadás a magyar-román együttélésről a mélygarázsban, autor: Antal Erika, 4 decembrie 

2014, http://www.maszol.ro/index.php/kultura/39628-eloadas-a-magyar-roman-egyuttelesrol-

a-melygarazsban, Double Bind, autor: K. Nagy Botond, Népújság, 4 decembrie 2014, 

htt:pp/www.e-nepujsag.ro/op/article/double-bind, A román-magyar együttélésről szól a darab 

az új színházban, Kultúrport, 6 decembrie 2014, http://www.ma.hu/kulturport.hu/233379-1-

p/A-romanmagyar-egyuttelesrol-szol-a-darab-az-uj-szinhazban 

 

10. Efectul Genovese  de Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu, Efectul Genovese pe scena 

sălii mici a naționalului, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 13 mai 2014;  Efectul Genovese și 
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Punct triplu la FEST-FDR, autor:Alin Zaharie, Zi de  zi,13 martie 2014, http://www.zi-de-

zi.ro/%E2%80%9Eefectul-genovese-si-%E2%80%9Epunct-triplu-la-fest-fdr/, La síndrome 

Genovese d’Alina Nelega Traducció de Xavier Montoliu Pauli. Direcció: Jordi Prat i Coll, 

http://www.salabeckett.cat/altres-activitats/la-sindrome-genovese-dalina-nelega-traduccio-

xavier-montoliu-direccio-jordi-prat-i-coll?set_language=ca,   

 

11. Forma lucrurilor  de Neil LaBute, regia: Adi Iclenzan, Faragjunk férfit a Kisteremben, 

autor: K. N. Botond, Népújság, 20 ianuarie 2014, http://www.enepujsag.ro/op/article/ 

faragjunk-f%C3%A9rfit-kisteremben; “Forma lucrurilor” şi “Camera 701” la Sala Mică, 

autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 20 ianuarie 2014; 

 

12. În carne vie  de Rajiv Joseph, regia: Alina Nelega, În carne vie la Sala Parking, autor: 

Alin Zaharie, Zi de zi, 10 ianuarie 2014;  Ziua mondială a Teatrului, autor: Alin Zaharie, Zi 

de zi, 26 martie 2014; În carne vie, autor: Luana Claudia Karner, www.mures.ro 

 

13. În trafic  de Alina Nelega, regia: Alina Nelega, "În trafic", cea mai bună piesă 

românească din 2013, montată în premieră naţională la Târgu Mureş, autor: Adina Oșan, Ela 

Giurgia, Mediafax, 3 iunie 2014; http://www.mediafax.ro/cultura-media/in-trafic-cea-mai-

buna-piesa-romaneasca-din-2013-montata-in-premiera-nationala-la-targu-mures-

12685983?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mediafa

xCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29; „În trafic” de Alina Nelega, piesa 

anului la Gala UNITER, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 15 aprilie 2014, http://www.zi-de-

zi.ro/%E2%80%9Ein-trafic-de-alina-nelega-piesa-anului-la-gala-uniter/; Piesa "În trafic", de 

Alina Nelega, este "Cea mai bună piesă românească a anului 2013" autor: Oana Cristea 

Grigorescu, Radio România Cultural, 15 aprilie 2014, http://www.radioromaniacultural.ro/ 

piesa_in_trafic_de_alina_nelega_este_cea_mai_buna_piesa_romaneasca_a_anului_2013-

13737; FNT, National Theater Festival di BUCAREST - 24° Edizione dal 24 ottobre al 2 

novembre 2014, autor: Mario Mattia Giorgetti, Sipario, 4 noiembrie 2014; 

http://www.sipario.it/recensioni/rassegna-festival/item/8817-fnt-national-theater-festival-di-

bucarest-24-edizione-dal-24-ottobre-al-2-novembre-2014-di-mario-mattia-giorgetti.html; În 

trafic şi Castingul Dracului, la FNT, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 28 octombrie 2014; 

http://www.zi-de-zi.ro/in-trafic-si-castingul-dracului-la-fnt/; Crizele declanșate În tranfic, 

autor: Mircea Sorin Rusu, Liternet, iulie 2014, http://agenda.liternet.ro/articol/18400/Mircea-

Sorin-Rusu/Crizele-declansate-In-trafic.html; Mondializare şi individualism, autor: Oana 
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Stoica, Dilema Veche, nr.552, 11-17 septembrie 2014, http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-

performative/articol/mondializare-individualism; Un fapt de viață, un simplu fapt de viață, 

autor: Mircea Morariu, Adevărul, 14 iulie, 2014, http://adevarul.ro/cultura/teatru/un-fapt-

viata-simplu-fapt-viata 1_53c3cabf0d133766a868f9b5/index.html;  Feminism, misoginism şi 

alte… isme,  autor: Claudiu Groza, Tribuna nr. 287, 16-31 august 2014; Piesa dramaturgului 

Alina Nelega – În trafic a fost desemnată cea mai bună piesă de teatru a anului 2013, 14 

aprilie 2014, http://www.realitatea.net; Alina Nelega, câştigătoarea concursului „Cea mai 

bună piesă românească a anului 2013”, Yorick, 15 aprilie 2014, http://yorick.ro/alina-nelega-

castigatoarea-concursului-cea-mai-buna-piesa-romaneasca-a-anului-2013/;  

 

14. Madame Récamier. Interioare de Horațiu Mihaiu, Monologuri cu Madame Recamier, 

autor: Alin Zaharie, Ziarul de Mureș, 17-19 ianuarie 2014; Madame Récamier. Interioare: un 

eseu vizual de Horaţiu Mihaiu, autor: Petre Ivan, Ziarul Metropolis, 8 ianuarie 2014, 

http://www.ziarulmetropolis.ro/madame-recamier-interioare-un-eseu-vizual-de-horatiu-

mihaiu/; „Madame Récamier. Interioare” – un eseu vizual de Horaţiu Mihaiu la Târgu 

Mureş, autor:Vasile Andreica, Informația zilei, 9 ianuarie 2014, http://www.informatia-

zilei.ro/sm/madame-recamier-interioare-un-eseu-vizual-de-horatiu-mihaiu-la-targu-mures/;  

Madame Récamier. Interioare, autor: Luana Karner, luanakarnerwordpress.com, 2 martie 

2014, http://luanakarner.wordpress.com/2014/03/02/madame-recamier-interioare/; Horatiu 

Mihaiu, despre intoarcerea la Targu-Mures, autor: Olga Macrinici, Cuvântul Liber, nr.4, 8 

ianuarie 2014, http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=75205;  

 

15. Martiri  de Marius von Mayenburg, regia: Theodor Cristian Popescu, Între creaţie şi 

evoluţie printre “Martiri” pe scena Naţionalului, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 11 martie 

2014, TEATRU. Martori sau martiri?, autor: Oana Cristea Grigorescu, Observatorul Cultural, 

martie 2014, http://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Martori-sau-

martiri*articleID_30011-articles_details.html; TEATRU. Nişte martiri şi un cîine la miez de 

noapte, autor: Iulia Popovici, Lietrnet, 17-30 aprilie 2014, 

http://agenda.liternet.ro/articol/18118/Iulia-Popovici/Niste-Martiri-si-un-ciine-la-miez-de-

noapte-Martiri-si-O-poveste-ciudata-cu-un-caine-la-miezul-noptii.html; „Martiri” de Marius 

von Mayenburg la Teatrul Național din Târgu Mureș,autor: Costin Tuchilă, Radio România 

Cultural, 12 martie 2014, http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=5688 ; Marius von 

Mayenburg şi Martirul ajung la Târgu-Mureș, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 6 ianuarie 2014, 

Adolescentul Iisus, autor: Oana Stoica, Dilema Veche, nr.529, 3-9 aprilie 2014, 
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http://dilemaveche.ro/sectiune/zi-cultura/articol/adolescentul-iisus; Teatru despre cum nu 

trebuie sa fie un creştin..., pe scena târgumureșeana!, autor: Ioana Florea, Cuvântul Liber, 

nr.51, 14 martie 2014, http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=76637; Dacă e joi e 

premieră la teatru, autor: Sanda Vițelaru, 24 ore mureșene, 11 martie 2014; „Martiri”, piesa 

care ridică întrebări ce merită un răspuns, autor: Sanda Vițelaru, 24 ore mureșene, 14 martie 

2014; Clar ca o teoremă, uman ca o poezie, autor: Mircea Morariu, www.adevarul.ro;  

 

16. Portughezul de Egressy Zoltán, regia: Kincses Elemér, A portugál a Kisteremben, autor: 

K. N. Botond, Népújság, 4 februarie 2014;  

 

17. Poveste de Crăciun de Oana Leahu, Poveste de Crăciun, cadoul Naționalului de 

sărbători, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 4 decembrie 2014, http://www.zi-de-zi.ro/poveste-de-

craciun-cadoul-nationalului-de-sarbatori/;  

 

18. Punct triplu de Bogdan Georgescu, Un spectacol- tortură, autor: Mircea Morariu, 

Adevărul, 24 ianuarie 2014, http://adevarul.ro/cultura/carti/un-spectacol-tortura-

1_52e25319c7b855ff56c21ce5/index.html; Proces Verbal Seria Pnct Nr.Triplu, 

autor:Octavian Banu, Teatrologie UAT, 14 iulie 2014, 

https://teatrologieuat.wordpress.com/2014/07/14/proces-verbal-seria-pnct-nr-triplu/ ;  Punct 

triplu al naturii umane, autor: Mircea Sorin Rusu, Liternet, aprilie 2014, 

http://agenda.liternet.ro/articol/18114/Mircea-Sorin-Rusu/Punctul-triplu-al-naturii-

umane.html;  

 

19. Şcoala nevestelor, autor: Moliere, regia: Cristian Juncu, TVR susţine Campania „Artiştii 

pentru Artişti” difuzând piesa „Şcoala nevestelor”,28 martie 2014. Tvr2.tvr.ro; 

http://tvr2.tvr.ro/tvr-sustine-campania-artistii-pentru-artisti-prin-difuzarea-piesei-scoala-

nevestelor-de-moliere_7602.html; Examenul lui Moliere la „Şcoala Nevestelor“, autor: Iulian 

Foișor, tvr.ro, 28 martie 2014, http://www.tvr.ro/examenul-lui-moliere-la-scoala-

nevestelor_7601.html#view;  

 

20. Shoes de Scott Johnston, Shoes – bemutató előadás, 5. octombrie 2014, 

www.vasarhely.ro/esemeny/shoesbemutatoeloads#.VDI1tlcxj14; Cipők a színházban, autor: 

K. Nagy Botond; Népújság, 3 octombrie 2014, www.e-nepujsag.ro/op/article/cip%C5%91k-

sz%C3%ADnh%C3%A1zban;  Despre începuturile youth theatre la Tîrgu-Mureş,Teatrologie 
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UAT, 14 octombrie 2014, http://teatrologieuat.wordpress.com/2014/10/14/despre-

inceputurile-youth-theatre-la-tirgu-mures/; Fiecare învață din cultura celuilalt doar privind, 

vorbind, ascultând și simțind, autor: Daniel Oltean, Zi de zi, 3-9 octombrie 2014;  

 

`21. Evenimente: Gala UNITER, "Oscar”-ul românesc va fi, de data aceasta, la Târgu-

Mureş, pe data de 28 aprilie, la Palatul Culturii!, autor: Ioana Florea, Cuvântul Liber, nr.38, 

25 februarie 2014, http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=76231; 2013, spectacol jucat 

cu succes la Teatrul Naţional,autor: Alin Zaharia, Zi de zi, 17 martie 2014, http://www.zi-de-

zi.ro/2013-spectacol-jucat-cu-succes-la-teatrul-national/; Trei premii UNITER înmânate de 

mureșeni, autor: Alex Toth, Zi de zi, 28 aprilie 2014; Funcția creează organul, autor: Oana 

Cristea Grigorescu, Teatru azi nr. 3-4, martie- aprilie 2014;  Gala Premiilor UNITER pe 

ultima sută de metrii, autor: Alin Zaharie, Zi de zi, 25 februarie 2014; Ion Caramitru crede că 

cei nominalizați la Premiile UNITER ar trebui să privească acest lucru ca pe o mare reușită, 

AGERPRES, 24 ore mureșene, 25 februarie 2014; Gala UNITER 2014 la Tîrgu Mureş, de 

Transylvanian Bussiness, 24 februarie 2014, http://www.transylvaniabusiness.ro/Gala-

UNITER-2014-la-Tirgu-Mures; Gala Premiilor UNITER 2014 se joacă la Târgu-Mureş, 

autor: Alin Zaharie şi Alex Toth, Zi de Zi, 23 februarie 2014, http://www.zi-de-zi/gala-

premiilor-uniter-2014-se-joaca-la-targu-mures/;  

Compania Tompa Miklós 

APARIŢII ÎN PRESĂ – 2014 

1. Pădurea / Erdő de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski - 11.02.2014.  

http://www.stuberandrea.hu/materials/HUN/naplo_2014_mar.htm#13  

http://www.zi-de-zi.ro/padurea-lui-ostrovski-pe-scena-nationalului/ 

http://7ora7.hu/programok/erdo-2/szinopszis 

http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/orosz-szerelem-a-nemzetiben 

http://www.kronika.ro/kultura/osztrovszkij-erdo-cimu-komediajat-mutatjak-be-
marosvasarhelyen 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/24440-marosvasarhelyi-szinhaz-kevesebb-a-penz-
megis-tobb-a-nezo 



 26 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/tompa-mikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat-%C3%BAj-
bemutat%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l 

 

2. Castingul Dracului / Az ördög próbája de Radu Afrim - 02.03.2014.  

http://portalkatowicki.pl/kultura/teatr/4387-diabelska-sztuczka 

http://erdelyiriport.ro/thalia/ordongos-jatekok-ifeszt-5-es-6-nap 

http://www.jatekter.ro/?p=9921 

http://beingandreea.blogspot.ro/2014/10/castingul-dracului.html 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/un-show-ne-a-afrimizat-si-halloween--78964.html 

http://agenda.liternet.ro/articol/19050/Florian-Rares-Tileaga/Estetica-scrantelii-Az-ordog-
probaja-Castingul-dracului-la-FNT-2014.html 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/37614-sikerrel-zarult-az-interetnikai-szinhazi-
fesztival-csikszeredai-kiadasa 

http://yorick.ro/castingul-dracului-blasfemie-teatrala-sau-cum-sa-iti-bati-joc-de-scena/ 

http://www.sipario.it/recensioni/rassegna-festival/item/8817-fnt-national-theater-festival-di-
bucarest-24-edizione-dal-24-ottobre-al-2-novembre-2014-di-mario-mattia-giorgetti.html 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2014/10/castingul-dracului-teatrul-national.html 

http://agenda.liternet.ro/articol/19016/Beatrice-Lapadat/One-big-kinky-family-Castingul-
dracului-in-FNT-2014.html 

http://agenda.liternet.ro/articol/19024/Vlad-Galer/Sa-intre-urmatorul-Az-ordog-probaja-
Castingul-dracului-la-FNT-2014.html 

http://www.jatekter.ro/?p=9823 

http://www.vasarhely.ro/kulturter/turnenk_az_Ordog_probaja#.VFIL62cxjl4 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/cs%C3%ADkszeredai-%C3%A9s-bukaresti-
turn%C3%A9n-az-%C3%B6rd%C3%B6g-pr%C3%B3b%C3%A1ja-el%C5%91ad%C3%A1s 

http://www.jatekter.ro/?p=8982 

http://stiri.covasnamedia.ro/2014/05/27/sa-nceapa-festivalul/ 
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http://www.erdely.ma/ajanlo.php?id=165497&cim=hazater_az_atelier_romania_legregibb_ne
mzetkozi_szinhazi_fesztivalja 

http://evaziunispontane.blogspot.ro/2014/05/castingul-dracului-de-radu-afrim.html 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/aradi-vend%C3%A9gj%C3%A1t%C3%A9kok 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/chef-joaca-1_533e831b0d133766a87de794/index.html 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/dracul-locuieste-in-tinutul-evident-secuiesc-
330894.html 

http://www.observatorcultural.ro/Sa-ne-relaxam-cu-dracul*articleID_30012-
articles_details.html 

http://www.helikon.ro/index.php?m_r=3732 

http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/kicsi-afrimicsi 

http://www.stuberandrea.hu/materials/HUN/naplo_2014_mar.htm#13 

http://www.szinpad.ro/jupgrade/index.php/aktualis/hirek/1254-radu-afrim-az-ordog-probaja 

http://www.zi-de-zi.ro/spectacol-surpriza-marca-radu-afrim-la-national/ 

http://stiri.mediatica.ro/content/view/6526/33/ 

http://www.kronika.ro/kultura/improvizalt-eloadas-marosvasarhelyen 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/az-%C3%B6rd%C3%B6g-pr%C3%B3b%C3%A1ja 

http://www.mediatica.ro/hirek/kultura/66172/szineszek-altal-improvizalt-darabot-mutat-be-a-
marosvasarhelyi-tompa-miklos-tarsulat.html 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/25417-szineszek-altal-irt-produkcio-a-vasarhelyi-
nemzetiben 

http://www.szon.hu/szineszek-altal-improvizalt-darabot-mutat-be-a-marosvasarhelyi-tompa-
miklos-tarsulat/2488531 

http://www.lenolaj.hu/ 

 

3. Uşa / Az ajtó de Szabó Magda – Bereményi Géza - 05.03.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/tal%C3%A1lkoz%C3%A1som-emerenccel 
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http://www.stuberandrea.hu/materials/HUN/naplo_2014_mar.htm#13 

http://www.kronika.ro/szempont/otvenot-ev-utan-eljatszani-a-legnehezebb-szerepet 

http://www.erdelyinaplo.ro/archivum/offline/cikk/191857/ket-nyakas-asszony-tortenete 

http://www.kozpont.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5734:a-szinhaz-az-
eletem&catid=41:kave-melle&Itemid=60 

http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/192001/kinyilik-az-ajto-a-nemzetiben 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/25788-egy-darab-elet-az-ajto-a-vasarhelyi-szinpadon 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/farkas-ibolya-%E2%80%93-75-%E2%80%93-55 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/emerenckent-unnepel-a-muveszno 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/nevek-sz%C3%ADnlapr%C3%B3l 

4. Figaro de Pierre Beaumarchais - 30.04.2014. 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/28326-bemutato-elott-a-tompa-miklos-tarsulat 

http://www.kronika.ro/kultura/figaro-nem-szolgabohoc/print 

http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/figaro-nem-szolgabohoc 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/figaro-v%C3%A1s%C3%A1rhelyen 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/feh%C3%A9r-ny%C3%BAl-
visszak%C3%B6sz%C3%B6n 

http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=77804 

http://www.erdely.tv/hirek/uj-bemutato-marosvasarhelyen 

http://szinhaz.hu/hatarontul/56442-iskolak-napja-a-tompa-miklos-tarsulatnal 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/cirkusz-kertje 

http://www.helikon.ro/index.php?m_r=3842 

http://www.szinhaz.hu/budapest/57964-hataron-tuli-hetfok-a-thaliaban 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/39256-lengyelorszagi-es-magyarorszagi-
vendegszereplesen-a-vasarhelyi-tarsulat 

5. TwiLike de Attila Balogh - 12.05.2014. 
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http://kronika.ro/kultura/lajkonyat-a-szinhazi-premier-vasarhelyen 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/28999-vampirjatek-tizeneveseknek-az-
undergroundban 

http://www.szekelyhon.ro/magazin/szinpadi-vampirjatek-a-tizeneveseknek 

6. Măsură pentru măsură / Szeget szeggel  de William Shakespeare - 12.09.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/interj%C3%BA-tadeusz-bradecki-rendez%C5%91vel 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/szeget-szeggel 

http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/jonak-lenni-shakespeare-szerint 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/35136-egyen-es-hatalom-a-szinhazban-szeget-
szeggel-vasarhelyen 

http://www.kronika.ro/kultura/az-igazsagszolgaltatas-csapdai 

http://www.vasarhely.ro/kulturter/erre_a_darabra_szegezzuk_a_tekintetunket#.VBAJIaOyrZg 

http://www.jatekter.ro/?p=9009 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9E-zene-sz%C3%ADnpadon-azonnal-
atmoszf%C3%A9r%C3%A1t-teremt%E2%80%9D 

http://www.kronika.ro/kultura/shakespeare-tortenet-vilaghaboru-elott 

http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/articol/compania-tompa-miklos-deschide-astazi-
stagiunea.html 

http://www.zi-de-zi.ro/masura-pentru-masura-incheie-anul-jubiliar-shakespeare-la-national/ 

http://www.stiri-presa-online.ro/masura-pentru-masura-incheie-anul-jubiliar-shakespeare-la-
national/ 

http://www.punctul.ro/masura-pentru-masurape-scena-tirgumureseana/ 

 

7. Tancul / Tank de Károly Molter - 21.09.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/magyar-dr%C3%A1ma-napja-%E2%80%93-2014 

http://kronika.ro/kultura/molter-karoly-osbemutato-vasarhelyen 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/35438-molter-karoly-osbemutato-marosvasarhelyen 

http://www.e-nepujsag.ro/op/event/%C5%91sbemutat%C3%B3-magyar-dr%C3%A1ma-
napj%C3%A1n 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/szeptember-21-%E2%80%93-magyar-dr%C3%A1ma-
napja 

http://www.jatekter.ro/?p=9170 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/35729-osbemutatoval-unnepeltek-a-magyar-drama-
napjat-vasarhelyen 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/magyar-dr%C3%A1ma-napja-
marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen 

http://www.vasarhely.ro/kozter/vasarhelyen_is_unnep_a_magyar_drama_napja#.VCEo91cxjl
4 

8. Shoes - 05.10.2014 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/cip%C5%91k-sz%C3%ADnh%C3%A1zban 

http://www.vasarhely.ro/esemeny/shoesbemutatoeloadas#.VDI1tlcxjl4 

 

9. Caligula de Albert Camus - 24.10.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/albert-camus-caligula 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/37354-caligula-bemutatora-keszul-a-vasarhelyi-
tarsulat 

http://www.kronika.ro/kultura/egy-diktator-masik-arca 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/preciz-eloadas-a-kereso-diktatorrol 

http://www.vasarhely.ro/kulturter/Caligula_bemutato_88_nezovel#.VEn5iWcxjl4 

http://www.europafm.ro/stiri/life/b-nyai-kelemen-barna-in-caligula-cand-cobor-de-pe-scena-
ma-uit-ciudat-la-oameni.-mai-vreau-sa-traiesc-a-a~n78844/ 

http://www.zi-de-zi.ro/caligula-noua-premiera-a-sectiei-maghiare-la-national/ 

http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/home/articol/caligula-premiera-companiei-
tompa-miklos.html 

http://erdelyiriport.ro/thalia/inkabb-a-semmi-van 
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10. Băieţii din strada Pál / A Pál utcai fiúk de Molnár Ferenc - 15.11.2014. 

 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/p%C3%A1l-utcai-fi%C3%BAk 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/38586-szinpadra-keszul-a-pal-utcai-fiuk 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/38579-oriasi-erdeklodes-a-pal-utcai-fiuk-vasarhelyi-
bemutatoja-irant 

http://7ora7.hu/hirek/holnap-a-pal-utcai-fiuk-bemutato-marosvasarhelyen 

http://www.jatekter.ro/?p=10100 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/abatorsagra-tanitott-nemecseka 

http://szinhaz.hu/hatarontul/58359-a-pal-utcai-fiuk-n-vidovszky-gyorgy-marosvasarhelyen-
rendezett 

11. Double Bind de Alina Nelega – Réka Kincses - 06.12.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/double-bind 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/39628-eloadas-a-magyar-roman-egyuttelesrol-a-
melygarazsban 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kozos-darab-a-roman-magyar-kerdesrol 

http://www.kronika.ro/kultura/tabutemak-a-szinpadon-magyar-es-roman-szemszogbol 

http://www.szinhaz.hu/hatarontul/58624-a-roman-magyar-egyuttelesrol-szolo-darabot-
mutatnak-be-marosvasarhelyen 

http://www.ma.hu/kulturport.hu/233379/A_romanmagyar_egyuttelesrol_szol_a_darab_az_uj_
szinhazban 

12. Magnatul Miska / Mágnás Miska de  Albert Szirmai – Károly Bakonyi – Andor 

Gábor - 31.12.2014. 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/el%C5%91bemutat%C3%B3n-megtekinthet%C5%91-
m%C3%A1gn%C3%A1s-miska 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/m%C3%A1gn%C3%A1s-miska 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/40616-szilveszteri-premier-marosvasarhelyen-
magnas-miska 

http://www.vasarhely.ro/hir/Magnas_Miska_Szilveszteri_premier#.VKFK8cGA 
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http://www.e-nepujsag.ro/op/article/m%C3%A1gn%C3%A1s-miska-%E2%80%93-
szilveszteri-premier 

RELUĂRI  

13. Alcesta/Alkésztisz, după Euripide de Csaba Székely, 

http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/texte-pretexte 

http://helikon.ro/index.php?m_r=3649 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/foto-comedie-neagra-
1_52ab0417c7b855ff56add9db/index.html# 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/26063-ket-erdelyi-produkcio-a-poszt-
versenyprogramjaban 

http://vasarhely.ro/kozter/poszt-versenyprogramjaban-az-alkesztisz 

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/1
01970 

http://fidelio.hu/szinhaz/hirek/nyilvanos_a_poszt_idei_versenyprogramja 

http://szinhaz.hu/fesztival/55695-kiderult-az-idei-poszt-versenyprogramja 

http://multikult.transindex.ro/?hir=8567 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/p%C3%A9csi-orsz%C3%A1gos-
sz%C3%ADnh%C3%A1zi-tal%C3%A1lkoz%C3%B3-poszt-versenyprogramj%C3%A1ban-
szerepel-az-alk%C3%A9sztisz 

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5062/euripidesz-szekely-csaba-alkesztisz-
marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-poszt-2014/ 

http://7ora7.hu/hirek/poszt-blog-2-nap-kibeleltuk-jol-magunkat-mesekkel 

http://szinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=56840:mindenki-fel-a-
halaltol-az-alkesztisz-szakmai-beszelgeteserol&catid=6:fesztival&Itemid=78 

http://www.kultissimo.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1598&Itemid=40 

http://posztolok.blog.hu/dani77 

http://nol.hu/kultura/a-szokimondas-eloadasa-1467067 

http://olvassbele.com/2014/06/12/joszandekbol-elegtelen-szemelvenyek-a-poszt-versenyebol/ 
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http://www.e-nepujsag.ro/op/article/k%C3%BCl%C3%B6nd%C3%ADjas-tompa-
mikl%C3%B3s-t%C3%A1rsulat 

http://www.kronika.ro/kultura/a-poszt-kulondijat-nyerte-az-alkesztisz 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/30778-poszt-kozonsegdijas-kolozsvariak-kulondijas-
vasarhelyiek 

http://olvassbele.com/2014/06/16/a-siker-felelosseggel-jar-szekely-csaba-a-szindarabirasrol/ 

http://www.jatekter.ro/?p=8428 

http://mind1.ma/poszt-kulondijat-kapott-a-marosvasarhelyi-nemzeti-szinhaz-alkesztisz-
darabja/ 

http://7ora7.hu/programok/alkesztisz/nezopont 

http://www.poszt.hu/hu/hirek/98/rendhagyo-dijatadas 

14. Desigur, draga mea!/Hogyne, drágám!, de Csaba Székely 

http://szinhaz.hu/hatarontul/54934-bemutattak-szekely-csaba-uj-darabjat-hogyne-dragam-
marosvasarhelyen 

http://manna.ro/coolturka/uj-erdelyi-szindarab-osbemutatoja-volt-marosvasarhelyen-2014-01-
06.html 

http://www.kulturpart.hu/erdely/39450/hogyne_dragam 

http://www.szovata.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=899:autobuszos-
szinhazlatogatas-marosvasarhelyre&catid=1:general 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-targu-mures-don-quijote-in-varianta-mihai-m-niu-iu-ada-
milea-658488.html 

http://stuberandrea.hu/materials/HUN/naplo_2014_feb.htm#23 

http://www.jatekter.ro/?p=8419 

15. Aterizare forţată/Kényszerleszállás – Serată literar ă din poeziile lui Domokos 
Szilágyi 

http://www.zi-de-zi.ro/aterizare-fortata-cu-gasparik-attila/ 

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/korkepek/kezdivasarhelyi-korkep/51662-Milyen-
produkcik-lesznek-idn-Vigadban.html 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/akenyszerleszallasa-haromszeken 

http://www.felsoharomszek.szek-helyek.ro/index.php/ajanlo/kezdivasarhely/2280-
kenyszerleszallas-a-kezdivasarhelyi-vigadoban 

http://7ora7.hu/hirek/kenyszerleszallas-haromszeken 

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/52753-let-cserpdarabkkbl.html 

http://www.erdelyinaplo.ro/muvelodes/kenyszerleszallas-haromszeken 

http://www.vasarhely.ro/esemeny/kenyszerleszallas-%E2%80%93-gasparik-attila-verses-
eloadasa 

16. Moartea lui Tarelkin/Tarelkin halála de A.V. Suhovo Kobîlin  

http://szinhaz.hu/kabare/55061-13-eloadassal-var-a-thalia-humorfesztival 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/ujra-humorfesztival-a-thalia-szinhazban.html 

http://fidelio.hu/szinhaz/jatek/kozeleg_a_humorfesztival_ 

http://nembulvar.hu/site/index.php/mveszbejaro/5996-ujra-humorfesztival-a-thalia-szinhazban 

http://www.metropol.hu/kultura/cikk/1133769-humorfesztival-a-thalia-szinhazban 

http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/texte-pretexte 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/th%C3%A1lia-humorfesztiv%C3%A1l 

http://7ora7.hu/programok/tarelkin-halala-2/nezopont 

http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4912/szuhovo-kobilin-tarelkin-halala-marosvasarhelyi-
nemzeti-szinhaz-tompa-miklos-tarsulata/ 

17. Dincolo de Muntele-mânjit / Túl a Maszat-hegyen de Dániel Varró şi Presser Gábor  

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/28243-banyavaksag-es-gyermek-eloadas-
sepsiszentgyorgyon 

http://www.3szek.ro/load/cikk/70342/a_maszat-hegy_lejtoin 

http://www.jatekter.ro/?p=7924 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/38767-tul-a-maszat-hegyen-felujitjak-a-nagysikeru-
mesejatekot 
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http://www.szekelyhon.ro/muvelodes/ujra-szinpadon-a-tul-a-maszat-hegyen 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%BAjra-sz%C3%ADnpadon-t%C3%BAl-maszat-
hegyen-c%C3%ADm%C5%B1-zen%C3%A9s-kalandj%C3%A1t%C3%A9k 

http://www.jatekter.ro/?p=10241 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/mez%C5%91s%C3%A1msondi-gyerekek-
%E2%80%9Emaszat-hegyes%E2%80%9D-kalandja 

18. Beznă de mină / Bányavakság de Csaba Székely 

http://helikon.ro/index.php?m_r=3257 

http://www.jatekter.ro/?p=6470 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/28243-banyavaksag-es-gyermek-eloadas-
sepsiszentgyorgyon 

http://www.jatekter.ro/?p=7924 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/30833-banyavaksag-a-temesvari-fdr-nemzetkozi-
szinhazi-fesztivalon 

http://www.tion.ro/concurs-invitatie-la-un-spectacol-despre-coruptie-si-nationalism/1428544 

19. My Fair Lady de Alan Jay Lerner - Frederick Loewe 

http://www.jatekter.ro/?p=9413 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/36629-kozkivanatra-felujitjak-a-marosvasarhelyi-
my-fair-lady-musicalt 

http://www.vasarhely.ro/hir/ujra_musoron_a_My_Fair_Lady#.VDYntVcxjl4 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%BAjra-m%C5%B1soron-my-fair-lady 

http://www.vasarhely.ro/hir/ujra_szinpadon_a_nagysikeru_szuperprodukcio#.VEC0zGcxjl4 

http://www.helikon.ro/index.php?m_r=4097 

20. Recviem pentru o casă/Rekviem egy házért de Éva Medgyessy  

http://www.magyarnapok.ro/hu/program/szinhaz/35-rekviem-egy-hazert-augusztus-18 

http://www.jatekter.ro/?p=8791 

http://www.jatekter.ro/?p=9508 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/36975-rekviem-egy-hazert-a-tordai-szinhazi-
fesztivalon 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/rekviem-egy-h%C3%A1z%C3%A9rt-tordai-
sz%C3%ADnh%C3%A1zi-fesztiv%C3%A1lon 

ARTICOLE, INTERVIURI, ŞTIRI 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/sz%C3%ADnh%C3%A1z-janu%C3%A1rban 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/muveszfizetesbol-nyomorognak 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/rekordok-a-szinhazban 

http://www.jatekter.ro/?p=6763 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/c%C3%A9lkeresztben-nemzeti-
sz%C3%ADnh%C3%A1z 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/mindenki-f%C5%91szerepben 

http://reply.transindex.ro/?cikk=379 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/27245-gasparik-attila-zsehranszky-tartsa-
tiszteletben-a-tenyeket 

http://welemeny.transindex.ro/?cikk=22525 

http://nol.hu/kultura/az-erdelyi-szinhaz-jobban-teljesit-1459833?frommobile=1 

http://szinhaz.hu/videk/56390-hatarontuli-magyar-szinhazak-mutatkoznak-be-miskolcon 

http://www.minap.hu/news.php?extend.82556.5 

http://www.szekelyhon.ro/magazin/muzeumok-ejszakaja-a-szinhaz-teren 

http://www.erdelyiriport.ro/a-keresztes-program-marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen-
erdelyiriport-1337.html 

http://www.hirado.hu/2014/06/21/megkezdodott-a-kisvardai-szinhazi-seregszemle/ 

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/1
05250 

http://vasarhely.ro/kozter/elegedettek_a_szinhazi_evaddal#.U7PjqUCVqjO 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/31695-kevesebb-eloadas-tobb-nezo-volt-ebben-az-
evadban-vasarhelyen 
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http://www.kronika.ro/kultura/egyeseket-faraszt-gasparik-attila-tempoja 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%E2%80%9E%C3%A9l%C5%91-mai-
sz%C3%ADnh%C3%A1zat-j%C3%A1tszani%E2%80%A6%E2%80%9D 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megvonta-az-evad-merleget-gasparik-attila-
szinhazigazgato 

http://www.tvmures.ro/hirek/detalii-hirek/article/sikeres-szinhazi-evad.html 

http://www.jatekter.ro/?p=8528 

http://www.kronika.ro/kultura/egykori-fotosara-emlekezik-a-vasarhelyi-szinhaz 

http://7ora7.hu/hirek/angyalvaro-jatszohaz-a-marosvasarhelyi-szinhazban 

http://vasarhely.ro/hir/karacsonyi_angyalvaro_jatszohaz_a_szinhazban#.VJkyrcGA 

http://www.szinhaz.hu/hatarontul/59265-egyre-tobben-latogatjak-a-marosvasarhelyi-nemzeti-
szinhaz-eloadasait 

http://www.thalia.hu/index.php/main/newsdisplay/keresztes-attila-interju_3233 

http://7ora7.hu/hirek/gasparik-attila-koszontoje-janoshazi-gyorgyhoz 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kimagasl%C3%B3-eredm%C3%A9nyek 

http://www.vasarhely.ro/kulturter/jo_evet_zart_a_szinhaz#.VNS61SxGQr0 

http://7ora7.hu/hirek/katowiceben-es-budapesten-vendegszerepel-a-marosvasarhelyi-szinhaz-
tompa-miklos-tarsulata 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/39905-nemzetkozi-turnen-a-tompa-miklos-tarsulat 

http://www.szinhaz.hu/hatarontul/58692-katowiceben-es-budapesten-vendegszerepel-a-
tompa-miklos-tarsulat 

http://www.vasarhely.ro/kulturter/nemzetkozi_vizeken_evez_a_Tompa_Miklos_Tarsulat#.VIl
F_MlGQr0 

http://www.jatekter.ro/?p=10488 

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/osszuk-meg-az-%C3%BCnnep-
%C3%B6r%C3%B6m%C3%A9t 

http://www.szinhaz.hu/hatarontul/58634-karacsonyi-adomanygyujtest-szervez-a-
marosvasarhelyi-szinhaz 
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 Pe parcursul anului 2014, teatrul urmărit foarte atent ca presa română să fie informată 

de spectacolele şi evenimentele companiei maghiare, iar presa maghiară să fie informată de 

spectacolele şi evenimetele organizate de către compania Tompa Miklós. Această 

reciprocitate bazată pe strategia interculturală a teatrului este reflectată de dosarele de presă 

ale ambelor companii. 

 

a.6. Profilul beneficiarului actual  

 

Anul trecut, Teatrul Naţional Târgu-Mureş în colaborare cu Universitatea Târgu-

Mureş, a realizat un sondaj despre preferinţele, opiniile, comentariile şi atitudinile publicului 

spectator. Sondajul a fost efectuat în perioada aprilie – iunie 2014, la un număr de 11 

spectacole, pe un eşantion de 305 de persoane. Din rezultatul sondajului reiese că un sfert din 

publicul spectator este tânăr (sub 25 de ani), acest segment de spectatori vizitând teatrul în 

proporţie mai ridicată decât rata lor în populaţie. Cei mai activi din punct de vedere cultural se 

arată a fi grupa între 26 şi 35 de ani - respectiv (28,1%).  

 Femeile sunt mult  mai active din punct de vedere cultural dacât bărbaţii: 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 şi a viitorilor intelectuali este şi mai ridicată.  

 Un grup de spectatori deosebit de activi vizionează în mod regulat spectacolele altor 

companii: ale companiei maghiare, Tompa Miklós (8,5%),  respectiv ale companiilor invitaţi 

(7,8%). Aceştia sunt spectatori care vin foarte des la teatru, sunt în general tineri şi foarte 

activi cultural.  

 

a.6.1. Analiza cifrelor estimate, comparativ cu cele realizate:  

 

 Conform datelor recensământului populaţiei din 2011, municipiul Târgu-Mureş are o 

populaţie de  127.849 de persoane (Judeţul Mureş are în total 531.380). 

 În anul 2014 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a avut 49.199 de spectatori la sediu şi 

9.347 de spectatori în deplasare (în judeţ, în ţară şi străinătate), totalizând: 58.546  de 

spectatori pe anul de raportare. 

În mod mai detaliat, în cadrul Proiectului de management au fost estimate următoarele: 

 

Perioada Nr. proiecte Nr. de beneficiari Nr.de bilete 
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proprii 

Anul de referinţă 

2008 

 30.000  

Anul de referinţă 

2009 

 31.345  

Anul de referinţă 

2010 

 31.345  

2011 7 37.000 34.000 

2012 11 48.100 46.000 

2013 10 50.000 48.000 

2014 10 50.000 45.000 

2015 9 51.000 49.000 

 

a.6.2. Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari 

 

 O facilitate oferită de teatru, perfecţionată pe parcursul anului 2014 şi căreia i se 

datorează creşterea numărului publicului este supratitrarea spectacolelor: toate spectacolele 

în limba maghiară sunt supratitrate în limba română, toate spectacolele în limba 

română sunt supratitrate în limba maghiară.  

 Supratitrarea tuturor spectacolelor a dus la creşterea numărului de spectatori prin 

accentuarea caracterului intercultural al instituţiei, însă va da rezultatele aşteptate pe termen 

lung, devenind o normalitate pentru publicul ambelor culturi. 

 Teatrul Naţional nu trebuie să se limiteze la nivelul oraşului Târgu-Mureş, ci trebuie 

să deservească la fel de bine Zona Metropolitană şi întregul judeţ. Trebuie totodată să se 

lărgească opțiunile consumatorilor de cultură din judeţ, prin schimburi de spectacole pe care 

Teatrul a început să le deruleze în anul 2011, schimburi care în continuare vor cuprinde mai 

cu seamă instituţiile teatrale subordonate Ministerului Culturii. 

 



 40 

 

 

 

 

 

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – măsurători 

cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată  

 

 După cum am menţionat la punctul a.6., Teatrul Naţional Târgu-Mureş în colaborare 

cu Universitatea Târgu-Mureş, a realizat un sondaj despre preferinţele şi atitudinile publicului 

spectator, încercând să identifice, după o analiză atentă, nevoile acestuia, la care să putem 

răspunde pe viitor.  

 Din sondaj reiese că 41% dintre cei chestionaţi participă la manifestări teatrale odată 

pe an. Cei mai mulţi spectatori vin acompaniaţi de prieteni/colegi, iar într-o proporţie mai 

scăzută de membrii familiei sau alte rude.  

 O treime a spectatorilor se informează de pe pagina de internet al teatrului, iar reţeaua 

de socializare Facebook reprezintă a două sursă online, urmată de pagina de comercializare a 

biletelor de teatru: Biletmaster.ro. Totuşi, reţelele personale de rude, prieteni, cunoştinţe 

rămân o sursă de bază a prezenței spectatorilor, 31,1% informându-se de la persoanele care au 

vzut deja spectacolele. 

 Popularitatea Sălii Mari este remarcabilă, aproape toţi intervievaţii vizionează cu 

plăcere (33,7%) sau cu mare plăcere (62,3%) spectacolele în acestă sală, iar popularitatea 

Sălii Paking rămâne cu puţin în urma Sălii Mici a Teatrului, lucru explicabil dacă ne gândim 

că am început să producem în Sala Parking abia de trei ani, iar numărul de spectacole este 

mult mai mic decât în spațiile consacrate ale Naționalului.  
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 În ceea ce priveşte preţul biletelor, marea majoritate se declară mulţumită de acesta, 

neexistând vreun spectator, care să considere preţul actual al unui bilet de intrare ca fiind prea 

mare.  

 

Grupuri-ţintă ale programelor pe termen lung 

 

 Pe termen lung, ne-am propus atragerea şi educarea teatrală a elevilor cu vârste 

cuprinse între 12 şi 18 ani – pentru obţinerea unui public stabil, participant activ la proiectele 

Teatrului. Un pas concret în acest sens reprezintă colaborarea zilnică cu voluntarii din liceele 

târgumureşene, al căror număr creşte de la an la an şi care – pe lângă sarcinile de garderobier, 

plasator şi supraveghetor de sală – se implică direct în organizarea spectacolelor (inclusiv la 

nivelul atragerii spectatorilor de aceeași vârstă). Pentru componenţii acestui grup-ţintă, 

Teatrul a avut în vedere organizarea a cât mai multor evenimente care îi aduc mai aproape de  

procesul de creare a unui spectacol.    

 

 

a.8. analiza utilizării spaţiilor institu ţiei (destinate publicului: de primire, de prezentare, 

de producţie, administrative, alte spaţii aflate în folosite de instituţie) 

 

Spaţiile de primire 

 

Foaierul Teatrului Naţional Târgu-Mure ş – reprezintă un punct de mare importanţă în 

realizarea unor diferite evenimente, cum ar fi: 

 

- târguri de carte; 

- expoziţii de artă; 

- lansări de carte; 
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 De asemenea, foaierul reprezintă locul de prezentare şi vânzare a cărţilor, revistelor 

sau altor materiale ale Teatrului National Târgu-Mureş.  

 

 Spaţiile de prezentare a spectacolelor 

� Sala Mare a Teatrului Naţional Târgu-Mureş – are un număr de 594 de locuri unde îşi 

desfăşoară activitatea cele doua trupe: Liviu Rebreanu şi Tompa Miklós. 

� Sala Mică a Teatrului Naţional Târgu-Mureş găzduieşte de asemenea spectacolele 

trupelor sus menţionate. 

� Sala Parking (Underground) a Teatrului Naţional Târgu-Mureş este compusă din 

doua spaţii menite să găzduiască expoziţii, concerte, spectacole de teatru şi alte 

activităţi culturale. Se fac eforturi de finalizare a acestui spaţiu,  pentru a putea fi 

utilizat la întreaga sa capacitate. 

 

 Capacitatea maximă a Sălii Mari este de 583 locuri, iar pentru Sala Mică este în jur de 

110 locuri, dar la diferite spectacole din motive artistice și tehnice, capacitatea acestora se 

reduce.  

 

Spaţiile de producţie  

 

 Atelierele de producţie al Teatrului Naţional Tâgu-Mureş sunt amplasate în subsolul 

clădirii, cuprinzând atelierele de lăcătuşerie, tâmplărie, tapiţerie, pictură şi croitorie. Tot în 

aceste subsoluri se găsesc şi spaţiile adiacente, destinate  depozitării materialelor.  

 

Spaţiile administrative 

 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş a organizat noi birouri pentru inginerul şef (post nou 

înfiinţat), pentru impresariatul teatrului, precum şi pentru directorii artistici. 

Spațiile identificate și reabilitate în anul 2012 au servit în continuare momentan pentru 

depozitarea materialelor tehnice folosite pe scenă, precum şi pentru depozitarea altor 

materiale care deservesc scena. 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş deţine, în afara celor trei săli de spectacole, două săli de 

repetiţii, nou dotate şi igienizate, adecvate pentru desfăşurarea repetiţiilor. 
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În decursul anului 2013 camera de oaspeți nr. 3 a fost transformată în Birou de 

planificare, imagine, documentare și cercetare – creându-se astfel un spaţiu separat pentru 

dezvoltarea și planificarea strategiei de marketing al Teatrului Național. 

Încăperea utilizată de către personalul responsabilă cu curățenia instituției a fost 

transformată, reabilitată și dotată pentru a fi o spălătorie care deservește în momentul de față 

scena. 

Foaierul Sălii Mici a fost transformat astfel încât înaintea spectacolelor se pot organiza  

prezentări de carte, întâlniri cu artiști - cum a fost cea la care a participat importantul regizor 

David Esrig, în dialog cu tinerii spectatori, studenți și artiști ai Teatrului. 

Pe coridorul sălii Underground s-a înființat o încăpere pentru depozitarea decorului 

spectacolelor celor două companii.  

Încăperea care a aparținut anterior impresariatului artistic a fost transformată într-o 

încăpere folosită de către personalul tehnic. 

 

 

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportat ă: modificări, extinderi, repara ţii, 

reabilit ări, după caz: 

 

Sigur, în totdeauna este loc de mai bine, dar ca urmare a consultărilor periodice cu 

reprezentanții salariaților din instituţia noastră, s-a întocmit lista priorităţilor, atât din punct de 

vedere artistic, cât şi funcţional. Conform fondurilor alocate, s-a stabilit necesarul reparaţiilor, 
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reabilitărilor și modificărilor de care Teatrul avea nevoie pentru desfășurarea în bune condiții 

a activității sale. 

 Astfel, au avut prioritate sălile de spectacole, respectiv siguranţa colectivului care 

deserveşte scena, respectiv a spectatorilor. 

 După mai mulţi ani în care Cortinele anti-incendii de la Sala Mare au fost complet 

nefuncționale, în anul 2014 acestea au fost reparate, respectiv verificate şi avizate ISCIR. 

 Respectându-se regulile de protecție a muncii și împotriva incendiilor, instalaţiile de 

splinkere şi drencere cu deficienţe de funcţionare – de exemplu gonguri hidraulice stricate - 

au fost înlocuite, respectiv instalaţiile adiacente acestora au fost reparate şi puse în funcțiune. 

 Pompa centrală de apă - Pompa pilot, fără de care instalaţia ACS nu este funcțională, 

s-a înlocuit, ca urmare eliminându-se pierderile de apă cauzate de uzura fizică şi morală a 

pompei pilot anterioare, respectiv oferindu-se siguranţă în ceea ce priveşte debitul de apă în 

sistemul ACS. 

 La Scena Mare a instituţiei au fost reparate şi repuse în funcţiune un număr de  şase 

ştăngi, după ce a fost executată verificarea anuală a tuturor ştăngilor. Astfel, toate ştăngile din 

dotarea instituţiei pot fi, pentru prima oară după mulți ani, exploatate în siguranţă.  

 Sala Mare a instituţiei a beneficiat de o investiţie majoră, respectiv achiziţia unui 

sistem de sonorizare performant, până la momentul respectiv sala având un sistem de 

sonorizare perimat, datând din anii 70, căruia i s-au adus, pe parcursul anilor, mici 

îmbunătățiri. 

 Imaginea clădirii a fost de asemenea regândită, în ceea ce priveşte iluminatul nocturn, 

pentru a deveni mai primitoare în momentul primirii publicului. Dorind să creăm impresia 

unui bunvenit pentru fiecare spectator, am montat proiectoare cu leduri, de mici dimensiuni, 

cu consum redus, care dau o lumină caldă, oferind un ambient plăcut. 

 Uşa principală de intrarea în foaierul din Sala Mare instituţiei, respectiv faţada 

instituţiei – măștile de lemn, tocurile, ca și uşile de lemn de stejar au fost repanotate și 

recondiţionate. 

 Foaierul de la Sala Mică a beneficiat de o modificare, respectiv s-a instalat o perdea de 

culoare albastră, prin care am separat peretele cu ferestre care dă în curtea interioară, de 

spațiul destinat publicului, regândind ceea ce înseamnă hol de aşteptare pentru spectatori. De 

asemenea, în felul acesta s-a utilizat în mod ergonomic spațiul de intrare în coridorul din faţa 

birourilor. 
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b) ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVIT ĂŢII PROFESIONALE A INSTITU ŢIEI 

 

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programului la sediul instituţiei 

 

 Pe parcursul anului 2014 Teatrul Naţional Târgu-Mureş a realizat următoarele proiecte 

proprii: 

 

Compania Liviu Rebreanu 

Nr. 

crt. 

Titlu Autor Regizor Data 

premierei 

Locaţie 

1.  Martiri Marius von 

Mayenburg 

Theodor Cristian 

Popescu 

13.03.2014. Sala Mică  

2. Don Quijote După Cervantes Mihai Măniuțiu 26.03.2014 Sala Mare 

3.  În trafic Alina Nelega Alina Nelega 19.06.2014. Sala Mică 

4. Dinte pentru dinte Yasmina Reza Cristian Juncu 30.09.2014. Sala Mare 

5. Shoes Scott Johnston Scott Johnston 05.10.2014. Sala Parking 

6. Double Bind Alina Nelega 

Réka Kincses 

Alina Nelega 

Réka Kincses 

06.12.2014. Sala Parking 

7. Poveste de Crăciun Charles Dickens Oana Leahu 12.12.2014. Sala Mare 

8.  Dosarul Brâncoveanu – 

explicat, sau cum am 

devenit sfânt  

Laurenţiu Blaga 

Adrian Iclănzean 

Laurenţiu Blaga 

Adrian Iclănzean 

15.11.2014. Sala Studio din 

incinta 

teatrului Ariel  

 

 În anul 2014. Compania Liviu Rebreanu avut un număr de 8 premiere dintre care trei 

în Sala Mare, două în Sala Mică şi două premiere în Sala Parking. Producţia Martiri  de 

Marius von Mayenburg, montată în Sala Mică a teatrului a fost premieră pe ţară, iar în 

colaborare cu Compania Tompa Miklós a fost montat spectacolul pentru tineret, Shoes, o 

producţie a trupei de tineret Guga Junior, precum şi piesa de teatru documentar Double Bind.  

Piesa În trafic, text premiat de UNITER ca Piesa Anului 2013, s-a montat în premieră 

absolută în regia autoarei, la Sala Mică a Teatrului, înainte de premiera de la Teatrul Național 

Cluj. Spectacolul-lectură: Dosarul Brâncoveanu,explicat, sau cum am devenit sfânt a fost și 

acesta o premieră absolută a piesei câștigătoare a concursului lansat de Teatrul Național 

Târgu-Mureș.  
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 De asemenea, s-au mai realizat în cadrul programului Fabulamundi, patru spectacole-

lectură din dramaturgia internațională, în prezența autorilor din Spania, Franța, Elveția și 

Germania - urmate de discuții. Una din noutățile pe care le-a adus anul trecut în strategia PR a 

Teatrului este frecvența tot mai mare a discuțiilor cu publicul, preocuparea pentru feedback 

din partea spectatorilor. 

 

                                  

 

 

Compania Tompa Miklós 

Nr. 

crt.  
Titlu Autor Regizor 

Data 

premierei 
Locaţie 

1. 
Erdő  

[Pădurea] 
A.N. Ostrovski Harsányi Zsolt 11.02.2014 Sala Mică 

2. 
Az ördög próbája 

[Castingul dracului] 
Radu Afrim Radu Afrim 02.03.2014 Sala Mică 

3. 
Az ajtó  

[Uşa] 

Szabó Magda – 

Bereményi Géza 

Kincses 

Elemér 
05.03.2015 Sala Mică 

4. 
Figaro Pierre 

Beaumarchais 

Keresztes 

Attila 
30.04.2014. Sala Mare 

5. TwiLike Balogh Attila Balogh Attila 12.05.2014. Sala Underground 

6. 
Szeget szeggel  

[Măsură pentru măsură] 

William 

Shakespeare 

Tadeusz 

Bradecki 
12.09.2014. Sala Mare 

7. 
Tank  

[Tanc] 
Molter Károly 

Gáspárik 

Attila 
21.09.2014. Sala Mică 

8.      

9. Caligula Albert Camus Tufan 24.10.2014 Sala Mică 
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Imamutdinov 

10. 
A Pál utcai fiúk  

[Băieţii din strada Pál] 
Molnár Ferenc 

Vidovszky 

György 

15.11.2014. 

 
Sala Mare 

11. 
Double Bind Alina Nelega – 

Kincses Réka 

Alina Nelega, 

Kincses Réka 
06.12.2014. 

Sala 

Underground 

12. 

Mágnás Miska  

[Magnatul Miska] 

Szirmai Albert – 

Bakonyi Károly – 

Gábor Andor 

Harsányi Zsolt 
31.12.2014. 

 
Sala Mare 

 

Compania Tompa Miklós a avut 12 premiere proprii, una fiind o premieră naţională (Uşa de 

Szabó Magda – Bereményi Géza), o premieră absolută (Tank de Molter Károly) şi încă două 

în colaborare cu Compania Liviu Rebreanu; spectacolul pentru tineret, Shoes, o producţie a 

trupei de tineret Guga Junior, precum şi piesa de teatru documentar Double Bind implicând 

actori de la ambele secţii. S-au realizat 3 spectacole de autor: Castingul dracului de Radu 

Afrim, spectacolul pentru tineret TwiLike de echipa lui Balogh Attila şi Double Bind scris şi 

montat de Alina Nelega şi Kincses Réka.  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Spectacole realizate în anii precedenţi şi reluate în anul 2014: 

Compania Liviu Rebreanu 

Nr. 

crt. 

Titlu Data 

premierei 

Nr. de 

reprezentații 

la sediu 

Nr. de 

reprezentații 

în deplasare 

1. Carmina Burana de Carl Off 2012 3 - 

2. Cloaca de Maria Goos 2012 4 - 

3. Campionatul de improvizație 2009 6 - 

4. Căsătoria de N.V. Gogol 2011 4 - 

5. Efectul Genovese de Alina Nelega 2012 1 1 

6.  Portughezul de Zoltán Egressy 2013 3 - 

7. Contra iubirii de Esteve Soler 2013 4 - 

8. Poveste irlandeză de Oana Leahu după basme 

irlandeze 

2013 3 - 

9. Școala nevestelor de Cristian Juncu, după Molière 2013 6 1 

10. Punct triplu de Bogdan Georgescu 2013 8 3 

11. Camera 701 de Elise Wilk 2013 8 - 

12. Forma lucrurilor  de Neil LaBute 2013 6 - 

13. Suntem praf de stele de  2013 7 - 

14.  Madame Recamiére.Interioare de Jean Cocteanu 2013 6 - 

15. În carne vie de Rajiv Joseph 2013 1 1 

 

Repertoriul Companiei Liviu Rebreanu conţine 23 de titluri pentru anul 2014 (premiere noi şi 

spectacole reluate), din care acasă au avut loc în total 119 reprezentări la sediu.  
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Compania Tompa Miklós 

 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Data 

premierei 

Nr. de 

reprezentaţii 

la sediu∗ 

Nr. de 

reprezentaţii 

în deplasare∗ 

1. 
Alkésztisz [Alcesta] 

adaptare după Euripide de Székely Csaba 
2013 6 3 

2. 
Bányavakság [Beznă de mină] 

de Székely Csaba 
2012 7 8 

3. 
Bányavirág [Flori de mină] 

de Székely Csaba 
2011 7 - 

4. 
Hogyne, drágám! [Desigur, draga mea!] 

de Székely Csaba 
2013 10 1 

5. 
Kényszerleszállás [Aterizare forţată] 

 
2013 5 3 

6. 
Mélyben [Din adâncuri] 

de Maxim Gorki 
2013 1 1 

7. 
My Fair Lady 

 
2012 3 - 

8. 
Rekviem egy házért [Recviem pentru o casă] 

de Medgyessy Éva 
2012 1 2 

9. 
Tarelkin halála [Moartea lui Tarelkin] 

de Suhovo Kobîlin 
2013 5 - 

10. 
Túl a Maszat-hegyen [Dincolo de Muntele Mânjit] 

de Varró Dániel şi Presser Gábor 
2013 7 4 

  Total: 52 22 

 

Repertoriul propriu al Companiei Tompa Miklós pentru anul 2014 (premiere noi şi spectacole 

reluate) cuprinde 24 de titluri din care au avut loc în total 117 de reprezentaţii la sediu.   

 

                                                 
∗ Număr de reprezentaţii în anul 2014 
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b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 

 

 Pe parcursul anului s-au făcut o serie de turnee şi deplasări cu spectacolele din 

repertoriul curent: 

 

Compania Liviu Rebreanu 

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 
 
 Dintre cele 6 deplasări la diferite festivaluri/deplasări/turnee în țară, Compania Liviu 
Rebreanu a avut un nr. de 13 reprezentații. 
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Compania Tompa Miklós 

 

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 [Beznă de mină] – Miskolc (Ungaria) (26.03.2014 şi 06.05.2014), Sfântu 

Gheorghe (16-17.05.2014 – 3 spectacole), Timişoara – FDR-FEST (16.06.2014), Călugăreni 

– IX. Mikházi Csűrszínházi Napok [Zilele teatrului Şură de la Călugăreni, ediţia a 9-a)] 

(30.08.2014), Tiszaújváros (Ungaria) – Határon Túli Színházak Fesztiválja [Festivalul 

Teatrelor de Dincolo de Hotare] (29.11.2014)  

Figaro – Budapesta – Thália Színház [Teatru Thália] (15.12.2014)  

Hogyne, drágám! [Desigur, draga mea!] – Kisvárda (Ungaria) – Magyar Színházak XXVI 

Kisvárdai Fesztiválja [Festivalul Teatrelor Maghiare din Kisvárda, ediţia a 26-a] (21.06.2014)  

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)  

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) 

Túl a Maszat-hegyen [Dincolo de Muntele Mânjit]: Sfântu Gheorghe (14-15.05.2014 – 4 

spectacole) 

Din cele 10 spectacole proprii jucate şi în deplasări/turnee/festivaluri etc. au avut loc în total 

31 de reprezentaţii atât în ţară cât şi pe scene internaţionale.  
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b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţional, în UE, după caz, în alte state – în ordine cronologică): 

 

Compania Liviu Rebreanu: 

 

� Festivalul Underground Arad cu spectacolul Punct triplu (9 mai 2014) 
� FEST FDR la Timişoara, cu spectacolele Punct triplu şi Efectul Genovese (16 şi 

17 mai 2014) 

� Sibfest, Sibiu cu spectacolul Punct triplu (11 iunie 2014) 

� FestIN pe bulevard, Bucureşti, cu spectacolul Don Quijote (11 septembrie 2014) 
� Festivalul de teatru scurt, Oradea, cu spectacolul Punct triplu (14 septembrie  

2014) 

� Întâlnirile interna ţionale de la Cluj, cu spectacolul Don Quijote (9 octombrie 

2014)  

� Festivalul Naţional de Comedie, Galaţi, cu spectacolul Şcoala nevestelor (25 

octombrie 2014) 

� Festivalul Naţional de Teatru Bucureşti, cu spectacolul În Trafic (30-31 

octombrie 2014) 

� Festivalul de Teatru şi Literatură "Liviu Rebreanu", Bistri ţa, cu spectacolul În 

carne vie (30 noiembrie 2014.) 
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Compania Tompa Miklós 

 

� Thália Humorfesztivál [Festivalul de Umor „Thália”] , Budapesta (Ungaria) cu 

spectacolul Moartea lui Tarelkin/Tarelkin halála (06.02.2014) 

� Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad cu spectacolul Castingul dracului/Az 

ördög próbája (11.05.2014) 

� Festivalul Internaţional „Atelier”, Sfântu Gheorghe cu spectacolul Castingul 

dracului/Az ördög próbája (29.05.2014) 

� Pécsi Országos Színházi Találkozó [Întâlnirea Naţională a Teatrelor], Pécs 

(Ungaria) cu spectacolul Alcesta/Alkésztisz (06.06.2014) 

� FDR-FEST, Timişoara cu spectacolul Beznă de mină/Bányavakság (16.06.2014) 

� Magyar Színházak XXVI. Kisvárdai Fesztiválja [Festivalul Teatrelor Maghiare 

din Kisvárda, ediţia a 26-a], Kisvárda (Ungaria) cu spectacolele Desigur, draga 

mea!/Hogyne, drágám! (21.06.2014) şi Alcesta/Alkésztisz (22.06.2014) 

� Zilele Culturale Maghiare din Cluj , Cluj Napoca cu spectacolul Recviem pentru o 

casă!/Rekviem egy házért (18.08.2014) 

� IX. Mikházi Csűrszínházi Napok [Zilele teatrului Şură de la Călugăreni, ediţia a 

9-a)], Călugăreni cu spectacolul Beznă de mină/Bányavakság (30.08.2014) 

� Festival „Teatru pe Drumul Sării” , Turda cu spectacolul Recviem pentru o 

casă/Rekviem egy házért (17.10.2014) 

� IFESZT [Festivalul Interetnic de Teatru, ediţia a 7-a], Miercurea Ciuc cu 

spectacolul Castingul dracului/Az ördög próbája (26.10.2014) 

� Festivalul Naţional de Teatru, Bucureşti cu spectacolul Castingul dracului/Az ördög 

próbája (27.10.2014) 

� Határon Túli Színházak Fesztiválja [Festivalul Teatrelor de Dincolo de Hotare], 

Tiszaújváros (Ungaria) cu spectacolul Beznă de mină/Bányavakság (29.11.2014) 

� Europe in Silezia, Katowice (Polonia) cu spectacolul Castingul dracului/Az ördög 

próbája (13.12.2014) 

� Határtalan Hétf ők [Luni Nelimitate] , Teatrul Thália din Budapesta (Ungaria) cu 

spectacolul Figaro (15.12.2014) 
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Spectacole invitate în anul 2014 

 

� Recital din poeziile lui Ady Endre, regia: Szugyicky István – o coproducţie între 

Teatrul Maghiar de Stat şi Teatrul de Nord Satu din Satu Mare, Compania Harag 

György (07.05.2014 şi 02.11.2014) 

� Murmures (Şoapte), spectacol de dans urban, coreografia: Bouba Landrille Tchouda – 

Compania Malka din Franţa (05.05.2014.) 

� Avarul de Moliére, regia: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron din Sfântu 

Gheorghe (23-25.05.2014 – 3 spectacole) 

� Profetul Ilja de Tadeusz Słobodzianek, regia: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron 

din Sfântu Gheorghe (07-08.06.2014 şi 07.07.2014 – 4 spectacole) 

� Trubadurul de Giuseppe Verdi, regia: Szabó Jenő – Opera Maghiară din Cluj 

(29.06.2014) 

� Apărarea lui Socrate – one-man-show de Haumann Péter (Ungaria) în cadrul  

programului (28.08.2014 – în cadrul Vâltorii )  

� Periplu – concert pentru copii susţinut de Szalóki Ági  (13.11.2014 – în cadrul 

Târgului Intrenaţional de Cărţi, ediţia a 20-a) 

� Asta-i locul! – one-man-show de Kulka János (Ungaria) (14.11.2014 – în cadrul 

Târgului Intrenaţional de Cărţi, ediţia a 20-a) 

� Emanciparea prinţului Hamlet de Alina Mungiu Pippidi, regia: Marius Oltean – 

Teatrul Municipal Baia Mare (26.11.2014.) 

� Nunta lui Figaro de W.A. Mozart, regia: Novák Péter – Opera Maghiară de Stat 

(28.11.2014) 

 

 După modelul anilor precedenţi, dintre spectacolele invitate fac parte reprezentații ale 

Operei Maghiare din Cluj şi spectacole ale Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe. 

Acestea din urmă au fost primite în urma unui schimb de abonamente. Un alt eveniment a fost 

invitarea Companiei Malka din Franţa, cu spectacolul Murmures (Şoapte), un spectacol de 

dans urban. Prezentarea spectacolului pe scena Teatrului Târgu-Mureş a fost posibilă în 

colaborare cu Institutul Francez, acest proiect de parteneriat desfășurându-se sub egida 

francofoniei. De asemenea, am găzdui în cadrul Conferinței internaționale Shakespeare a 

Universității de Arte, spectacolul Emanciparea Prinţului Hamlet de la Teatrul Municipal Baia 

Mare. 
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Premii obţinute în 2014 

 

Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal  – Festivalul Internaţional de 

Teatru „Atelier”, Sfântu Gheorghe 

B. Fülöp Erzsébet pentru rolul ei din specatolul Az ördög próbája [Castingul dracului] de 

Radu Afrim 

 

Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar – Festivalul Internaţional de Teatru 

„Atelier”, Sfântu Gheorghe  

Galló Ernő pentru rolul lui din spectacolul Az ördög próbája [Castingul dracului] de Radu 

Afrim   

 

Premiul special al juriului – Pécsi Országos Színházi Találkozó [Întâlnirea Naţională a 

Teatrelor], Pécs (Ungaria) – unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din Ungaria 

 

Specatolul Alkésztisz [Alcesta] adaptare după Euripide de Székely Csaba, în regia lui Sorin 

Militaru  

Premiul special al Editurii Napkút, Premiul special al Teatrului pe Apă din Szarvas 

 

Nominalizare în programul „10 pentru film” – Festivalul Internaţional de Film 

Transilvania, Cluj Napoca - Berekméri Katalin 

 

Premiul pentru Aplauze pentru actorul cu cele mai multe repetiții și spectacole în stagiunea 

trecută 2014 (oferit de Teatrul Naţional Târgu Mureş) - Galló Ernő 
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Premiul pentru Aplauze pentru actriţa cu cele mai multe repetiții și spectacole în stagiunea 

trecută 2014 (oferit de Teatrul Naţional Târgu Mureş) - Lőrincz Ágnes 

 

Premiul pentru cel mai simpatic actor (oferit de echipa voluntarilor ai Companiei Tompa 

Miklós) - Bányai Kelemen Barna 

 

Premiul pentru cea mai simpatică actriţă (oferit de echipa voluntarilor ai Companiei 

Tompa Miklós) - Berekméri Katalin 

 

Compania Liviu Rebreanu: 

 

Premiul publicului   - la Festivalul FestIn, Bucureşti, pentru spectacolul Don Quijote, după 

Cervantes, regizor Mihai Măniţiu 

 

Premiul pentru Aplauze pentru actriţa cu cele mai multe repetiţii şi spectacole în stagiunea 

trecută 2014 (oferit de Teatrul Naţional Târgu-Mureş) – Elenea Purea  

 

Premiul pentru Aplauze pentru actorul cu cele mai multe repetiţii şi spectacole în stagiunea 

trecută 2014 (oferit de Teatrul Naţioal Târgu-Mureş) – Ciugulitu Csaba 

 

 

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător 

 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş în parteneriat cu Uniunea Teatrală din România, 

Societatea Română de Televiziune şi Consiliul Judeţean Mureş, a organizat Gala Premiilor 

UNITER la Târgu-Mureș. Evenimentul derulat în data de 28 aprilie și televizat de către TVR, 

a fost un punct fierbinte a vieții teatrale românești și a fost regizat de directorul general al 

teatrului, Gáspásik Attila.  

 

 



 57 

 

 În cadrul programului „Noapte muzeelor”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş 

şi Fotoclub Târgu-Mureş, Teatrul Naţional a organizat o serie de activităţi şi evenimente 

dedicate atât publicului tânăr, cât şi celor mai în vârstă.   

În parteneriat cu Asociaţia pentru Târgu-Mureş, în cadrul evenimentului Vâltoarea 

Mureşeană în perioada 27-31 august, a avut loc un spectacol invitat în Sala Mare a teatrului, 

iar pe Malul Mureşului s-a ţinut o campanie pentru stagiunea 2014/2015.  

În calitate de partener al Consiliului Județean Mureș, Teatrul Naţional a găzduit pentru 

prima oară la Târgu-Mureş, în perioada 19-21 septembrie, un eveniment cu vizibilitate 

naţional: Salonul de Carte Bookfest.  

Împreună cu Breasla Căr ții Maghiare, Teatrul Național Târgu-Mureș a fost 

coorganizator al celei de a 20-a ediții a Târgului Internațional de Carte Maghiară de la Târgu 

Mureș.  
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c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei 
 
 
c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 
 
c.1.1. Controlul intern/managerial 

 

 Sistemul de control intern /managerial  cuprinde mai multe sisteme de autocontrol. 

Managerul Teatrului Naţional Târgu Mureş a dispus  măsurile necesare pentru elaborarea şi 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. În vederea  monitorizării, coordonării şi 

îndrumării metodologice, a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/  

managerial, managerul a emis o decizie  internă privind componenţa  grupului de lucru, 

aceasta  fiind actualizată de câte ori a fost nevoie. 

 În vederea implementării tuturor standardelor de control intern/managerial, a fost 

elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 

Teatrului Naţional Târgu Mureş pentru anul 2014. 

 În urma realizării autoevaluării, la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control 

intern/managerial al Teatrului Naţional Târgu Mureş este parţial conform, în raport cu 

numărul standardelor implementate, respectiv 23, celelalte două standarde fiind parțial 

implementate. 

 Teatrul Naţional  Târgu Mureş a funcţionat în anul 2014 având la bază un număr de 

184 posturi, dintre care 19 funcţii de conducere şi 165 de funcţii de execuţie şi o structură 

organizatorică formată din 2 direcţii generale, 3 direcţii, 4 servicii, 1 birou, 6 formaţii de 

muncitori, 13 compartimente. 

 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada 

raportat ă, după caz; 

 

 Nu a fost cazul 
 
 
c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale 
celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe 
perioada evaluată. 
 
 În cursul anului 2014, Consiliul Administrativ al Teatrului Naţional Târgu Mureş s-a  

întrunit  în 6 şedinţe ordinare care au avut ca ordine de zi problemele curente ale instituţiei și 
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pentru care au fost întocmite procese verbale.(16.01.2014, 29.01.2014, 15.04.2014, 

18.05.2014, 21.09.2014, 11.11.2014). 

 

c.4. perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul 
personalului: 
- evaluarea personalului din instituţie; 
 
 În anul 2014 au participat la  cursuri de formare profesională următoarele persoane din 
cadrul Teatrului Naţional Târgu Mureş: 
 

� Curs „Buget, Finaţe, Contabilitate ”: Bonţ Octavia – şef serviciu financiar-contabil; 

perioada: 20.07.-26.07. 2014 

� Curs „Managementul Resurselor Umane”: Bircea Codarcea Minodora; perioada: 

05.08 - 10.08.2014.  

� Curs „Evaluarea conformităţii SCIM”: Haşegan Valentin – auditor intern; perioada  

27.07.- 03.08.2014. 

� Curs „Biletmaster”: Szikszai Katalin – consilier artistic perioada 26-28 noiembrie 

2014. 

 

 Evaluarea personalului din cadrul Teatrului Naţional Târgu Mureş s-a desfăşurat în 
bune condiţii. 
 
c.5.măsuri luate în urma controalelor, verificări/audit ări din partea autorit ăţii sau ale 
altor organisme de control, în perioada raportată. 
 
 În perioada raportată au avut loc controale  de la Curtea de Conturi și de la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă , I.S.U. Tg Mureş. 

 O parte din deficienţele semnalate prin procesele verbale au fost  remediate, urmând 

ca celelalte deficienţe consemnate în procesele verbale  să se clarifice prin instanță. 

 

d) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIAR Ă A INSTITU ŢIEI: 

d.1. execuția bugetară a perioadei raportate: 
 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli Anul 2014 
Buget 

aprobat 
Buget 

realizat 
Gradul de 
utilizare a 
bugetului 

1 2 3 4=3/2X100 
Venituri totale (lei), din care: 10.612.000 10.564.892 99,56% 
Sold inițial 0 0 0 
Venituri proprii 876.000 829.159 94,65% 
Sponsorizare  0 0 0 
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Alocații/Subvenții 9.736.000 9.735.733 99,99% 
Cheltuieli totale (lei), din care: 10.612.000 10.564.892 99,56% 
Cheltuieli de personal 5.979.000 5.978.736 99,99% 
Bunuri și servicii, din care: 4.183.000 4.136.159 98,88% 

� Program minimal, din care: 

– Convenţii furnizare servicii (cf. Cod civil) 
– Contracte pe drepturi de autor 

1.800.000 1.800.000 100% 
0 0 0 

1.220.000 1.209.200 99,11% 

Cheltuieli de capital 450.000 449.997 100% 
 
d.2. date comparative de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată: 
 
Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului  

Denumirea proiectului 
 

Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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 
Mare  Don Quijote 230.000 230.300 

2. DRAMATURGIA 
REALULUI 

Mic Ușa  63.000 62.900 
Mediu Martiri  125.000 125.100 
Mediu  Dinte pentru dinte 162.000 162.000 

3. PRIMA ȘANSĂ 
(TEATRU DE RISC) 

Mic  Double bind  60.000 60.000 

4. SPECTACOLE 
PENTRU TINERET 

Mic  Shoes  20.000 19.800 
Mediu  Poveste de Crăciun 100.000 100.200 

5. CLUBUL DE 
DRAMATURGIE 

Mediu Conect3Act și 
Fabulamundi 

150.000 154.620 

Mic  Dosarul Brâncoveanu sau 
cum am devenit sfânt 

5.000 2.380 

Mic  Tank  15.000 13.000 
6. TEATRU ÎN PLUS 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 

7. TEATRU PE 
PORTATIV 

Mediu  Magnatul Miska 100.000 100.000 

8. RESTITUIRI Mediu Caligula  140.000 140.000 
TOTAL 1.800.000 1.800.000 
 
d.3. gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor institu ției: 
 
– veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 
bilete/tarife practicate:  preţ  întreg/ preț redus/ bilet profesional/ bilet onorific, abonamente, 
cu mentionarea celorlalte facilităţi practicate; 
– veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
– venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi 
publice locale; 
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Denumire indicator 2014 
Plan Realizat 

1 2 3 
Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri 
proprii a cheltuielilor instituției 

8,25% 7,85% 

Venituri proprii realizate din activitatea de 
bază 

535.000 518.402 

Venituri proprii realizate din alte activităţi ale 
instituţiei 

341.000 310.757 

Venituri din sponsorizări 0 0 
 
d.4. gradul de creștere a surselor atrase/ veniturilor proprii în totalul veniturilor; 
 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 2014 
Plan Realizat 

0 1 2 3 
d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 

cheltuielilor 
56,34% 56,59% 

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 4,24% 4,26% 
d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție 100% 100% 

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

11,50% 11,44% 

 
 
 
d.8. cheltuieli pe beneficiar; 
 

Denumire indicator 2013 
Plan Realizat 

1 2 3 
Cheltuieli pe beneficiar, din care: 192,95 180,45 
din subvenție 177,02 166,29 
din venituri proprii 15,93 14,16 
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e) STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AC ŢIUNE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITU ŢIEI, CONFORM 

SARCINILOR ŞI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI 

 

“Vrem să construim un teatru  de 3D. 3D adică: Dialog, Deschidere, Dinamism. Un 

teatru bazat pe multiculturalitate şi dialog inter-cultural, deschidere europeană şi adecvare la 

noile realităţi româneşti, dar conectat la realitatea lumii largi. Un teatru unde domină 

creativitatea, spectatorul este respectat, ierarhizările se fac pe rezultate. Un teatru care readuce 

publicul în săli şi nu face compromisuri pe seama artei. Un management care asigură 

personalul calificat, conduită ireproşabilă. Un teatru 3D care are toate dimensiunile unui 

Teatru Naţional al secolului XXI” – acestea sunt promisiunile anului 2011.  

Avem foarte multe realizări şi foarte multe satisfacţii pe plan artistic-profesional. Din 

păcate, nu toţi angajaţii instituţiei au dat semne de deschidere, de colaborare cu noua 

conducere. Unii, din interese personale sau din neprofesionalism au blocat în toate formele 

posibile restructurarea şi relansarea activităţii teatrului. Cu toate acestea, majoritate 

angajaților au înțeles că nu se poate construi decât în echipă și că teatrul trebuie să facă față 

realității în schimbare, propunând forme noi artistice, dar și soluții practice viabile de 

funcționare managerială și de marketing și imagine. 

 

 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 

comunităţii la proiectele incluse în acestea) 

 

Programul DIALOG PESTE TIMP 

 

 Acest program pune accent pe remodelarea tradiţiilor şi diseminarea tehnicilor, 

metodelor şi limbajelor teatrale canonice. Intenţia de a produce teatru "de artă", vine în 

completarea cerinţelor unui public deja format, care doreşte să revadă dramaturgia clasică.  

Colaborarea cu Universitatea de Artă şi educarea studenţilor prin dezvoltarea practică 

a măiestriei, aduce acestui program avantajul unui dialog al vârstelor.  

 

PĂDUREA de A.N. Ostrovkii, regizor Harsányi Zsolt 

CASTINGUL DRACULUI de Radu Afrim, regizor Radu Afrim 

FIGARO de Pierre Beaumarchais, regizor: Keresztes Attila 
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DON QUIJOTE  de Cervantes, regizor Mihai Măniuţiu 

MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ de W. Shakespeare, regizor Tadeusz Bradeczki 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 42 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 9.324 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului:  88.811,32      

 

 

 

Programul DRAMATURGIA REALULUI 

 

 Scopul acestui program este producerea de spectacole de teatru contemporan, în 

legătură directă cu realitatea şi cu problematica actuală. Promovarea unor estetici noi, mai 

puțin convenționale, este un exerciţiu cu mare priză la publicul tânăr.  

 Introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte noi din dramaturgia 

internaţională şi românească reprezintă şi o provocare, dar şi o revenire asupra semanticii 

unor cuvinte precum politică, religie, naţiune, familie, cultură, artă, şi o reintegrare a lor în 

conţinutul societăţii actuale. Astfel,  spectatorii noştri au fost încântaţi să asiste la spectacole 

care conţin elemente distincte din viaţa reală, sublimate în spectacole foarte actuale, cu un 

discurs extrem de provocator, lucrând cu tehnici noi, raportări la docu-fiction și la tehnici care 

raliază conceptul de teatru, azi, la teatrul european. 

 

UŞA de Szabó Magda – Bereményi Géza, regizor: Kincses Elemér 

MARTIRI de Marius von Mayenburg, regizor: Theodor Cristian Popescu 

ZEUL CARNAGIULUI de Yasmin Reza, regizor: Cristian Juncu 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 21 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 2.960 
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Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 35.658,83 

 

Programul PRIMA ŞANSĂ – Teatru de risc 

 

 Programul este dedicat dramaturgiei noi şi se adresează celor care doresc să rişte 

plecând de la un text nou care n-a mai fost montat, o viziune scenografică, un mod nou de a 

gândi interpretarea actorului sau un alt mod de a lucra cu actorul în teatru sau în performance. 

Scopul este co-producerea de spectacole în spaţii neconvenţionale şi alternative şi o 

colaborare cu Universitatea de Artă. Publicul ţintă al acestui program este un segment mai 

larg, cu precădere reprezentat de publicul activ, obişnuit cu dezbaterile teatrale. Atragerea 

unei noi categorii de public este cel mai important segment al acestui program, care credem că 

s-a materializat prin succesul important avut la publicul mureşean. 

 

 

DOUBLE BIND de Alina Nelega şi Kincses Réka, regizori: Alina Nelega şi Kincses Réka 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 3 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 209 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 1.888,50 

 

Programul CLUBUL DE DRAMATURGIE 

 

 Crearea unui public pentru spectacole-lectură precum şi dialogul direct cu beneficiarii 

reprezintă în primul rând un test al viabilităţii textelor noi, internaționale şi româneşti. 

Spectacolele-lectură, atelierele și prezentările scenice care au avut loc au fost corelate cu 

proiectul european Fabulamundi sau sprijinite de parteneri (Universitatea de Arte, Institutul 

polonez, AFCN etc.) 

 Colaborarea cu Universitatea de Artă aduce acestui program importantul avantaj de a 

lucra cu viitori actori, de a-i motiva şi a-i aduce mai aproape de realitatea unui Teatru 

consacrat. 

 Acest program şi-a demonstrat eficacitatea şi prin reluarea, de către programul 

DRAMATURGIA REALULUI a unor texte care şi-au dovedit funcţionalitatea şi au avut mari 

succese la public. 
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TANCUL de Molter Károly, regizor: Gáspárik Attila 

PRIMA IUBIRE de Letizia Russo, regizor: Alina Nelega 

ÎMPOTRIVA PROGRESULUI de Esteve Soler, regizor: Ovidiu Caiţă 

DISCURSUL PARLAMENTARULUI de Massimo Sgorbani, regizor: Alina Nelega 

ÎN AFARA JOCULUI de Enzo Cormann, regizor: Costin Gavază 

CONSENS ŞI… de Dirk Laucke, regizor: Ovidiu Caiţă 

BUFNIŢA, VÂNTUL ŞI NOI  de Fabrice Melquiot, regizor: Gavril Cadariu 

NEBUN ŞI CLOVN de Antonio Fernandez Lera, regizor: Olga Macrinici 

DOSARUL BRÂNCOVEANU, EXPLICAT SAU CUM AM DEVENTI SFÂNT de 

Laurenţiu Blaga şi Adrian Iclănzeanu, regizat de: Laurenţiu Blaga şi Adrian Iclănzeanu 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 13 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 650 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 760 

 

 

Programul TEATRU ÎN PLUS 

 

 Acest program reuneşte acele evenimente teatrale sau muzicale invitate care reprezintă 

o valoare teatrală şi merită a fi prezentate într-un Teatru Naţional. Evenimentele sunt unice, 

implică personalul teatrului, dar nu sunt spectacole jucate în serie. Diversificarea ofertei 

artistice a Teatrului a avut un mare succes la publicul mureşean, care nu a mai fost nevoit sa 

plece la sute de kilometri pentru a viziona un spectacol de renume. 

 

RECITAL DIN POEZIILE LUI ADY ENDRE, regia: Szugyicky István, cu Bogdán Zsolt– o 

coproducţie între Teatrul Maghiar de Stat şi Teatrul de Nord Satu din Satu Mare, Compania 

Harag György 

AVARUL de Moliere, regizor: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe  

PROFETUL ILIA de Tadeusz Słobodzianek, regizor: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron 

din Sfântu Gheorghe 



 66 

NUNTA LUI FIGARO de Wolfgang Amadeus Mozart, regizor: Novák Péter – Opera 

Maghiară din Cluj 

TRUBADURUL de Giuseppe Verdi, regizor: Szabó Jenő – Opera Maghiară din Cluj  

APĂRAREA LUI SOCRATE, monodramă prezentat de Haumann Péter 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 11 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 2.018 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 30.270,61 

 

Programul TEATRU PE PORTATIV 

 

 Marea provocare a teatrului din Târgu Mureş este găsirea unei forme de teatru care 

poate concura cu popularitatea teatrelor din Sibiu şi Cluj. Teatrul, în viitor, va pune un accent 

mult mai mare pe teatrul muzical. Succesul european al muzicalelor din Europa şi în ultima 

vreme la Teatrul Naţional de Operetă din Bucureşti nu ne poate lăsa indiferenţi. Potenţialul 

artistic uriaş oferit de cele două Companii ale Teatrului nostru au dus la realizarea unor 

spectacole de nivel internaţional, care au câştigat aprecierea publicului şi au fost jucate de cele 

mai multe ori cu casa închisă. 

 

MAGNATUL MISKA de Bakonyi Károly – Szirmai Albert – Gábor Andor, regizor: Harsányi 

Zsolt 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 2 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 1.143 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 24.256,73 

 

Programul SPECTACOLE PENTRU TINERET 

 

 Programul este dedicat mai ales atragerii la teatru a categoriei de vârstă cuprinsă între 

10-15 ani. Scopul este de a prezenta spectacole pentru tineret, cu tehnici vizuale mai puţin 

obişnuite. Succesul spectacolului Suntem praf de stele/ Csillagporból lettünk/ We are made of 

stardust, ţinut de Scott Johnston împreună tinerii din trupa din trupa de juniori „Romulus 

Guga”, ne-a îndemnat să realizăm încă un spectacol cu tineri, cu această trupă.  
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SHOES , spectacol cu tineri din trupa de juniori „Romulus Guga”, regizor: Scott Johnson 

POVESTE DE CRĂCIUN după Charles Dickens, regizor: Oana Leahu 

  

Total reprezentaţii în cadrul programului: 11 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 3.109 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 30.491 

 

Programul RESTITUIRI 

  

 Acest program are ca scop redescoperirea textelor din trecutul îndepărtat şi cel 

apropiat, punându-le pe scenă într-un limbaj teatral contemporan. 

 

CALIGULA de Albert Camus, regizor: Tufan Imamutdinov 

 

Total reprezentaţii în cadrul programului: 5 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 351 

Total încasări din vânzarea biletelor în cadrul programului: 3.595,08 

 

 

 

Spectacole realizate în afara programului minimal:  

BĂIEŢII DIN STRADA PÁL,  de Molnár Ferenc, regizor: Vidovszky György 

TWILIKE,  de Balogh Attila, regizor: Balogh Attila 

ÎN TRAFIC , de Alina Nelega, regizor: Alina Nelega 

 

Total reprezentaţii: 16 

Nr. total de spectatori: 3556 

Total încasări din vânzarea biletelor: 38.352,89 



 68 

 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie 

de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea): 

 

 

Programul DIALOG PESTE TIMP 

Figaro  de Pierre Beaumarchais, regizor: Keresztes Attila 

Premiera: 30.04.2014. 

Nr. reprezentaţii: 7 

Nr. spectatori: 2,304 

Încasări din vânzarea biletelor: 25.587,34 

 

Măsură pentru măsură de W. Shakespeare, regizor: Tadeusz Bradecki 

Premiera: 12.09.2014. 

Nr. reprezentaţii: 7 

Nr. spectatori: 2.131 

Încasări din vânzarea biletelor: 21.924,57 

 

Pădurea de A.N. Ostrovskii, regizor: Harsányi Zsolt 

Premiera: 11.02.2014. 

Nr. reprezentaţii: 6 

Nr. spectatori: 563 

Încasări din vânzarea biletelor: 5.385,42 

 

Castingul dracului de Radu Afrim, regizor: Radu Afrim (premieră absolută) 

Premiera: 02.03.2014. 

Nr. reprezentaţii: 12 

Nr. spectatori: 1.069 

Încasări din vânzarea biletelor: 10.394,99 
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Don Quijote după Cervantes, regizor: Mihai Măniuțiu 

Premiera: 26.03.2014. 

Nr. reprezentaţii: 10 

Nr. spectatori: 3.257 

Încasări din vânzarea biletelor: 25.519 

 

Programul DRAMATURGIA REALULUI 

 

Uşa de Szabó Magda – Bereményi Géza, regizor: Kincses Elemér  

Premiera: 05.03.2014. 

Nr. reprezentaţii: 8 

Nr. spectatori: 757 

Încasări din vânzarea biletelor: 8.475,66 

 

Martiri de Marius von Mayenberg, regizor: Theodor C (premieră națională) 

Premiera: 13.03.2014. 

Nr. reprezentaţii: 9 

Nr. spectatori: 464 

Încasări din vânzarea biletelor: 4.144,67 

 

Zeul carnagiului de Yasmina Reza, regizor: Cristian Juncu 

Premiera: 30.09.2014. 

Nr. reprezentaţii: 4 

Nr. spectatori: 1.739 

Încasări din vânzarea biletelor: 23.038,50 

 

Programul PRIMA ŞANSĂ – Teatru de risc 

 

Double Bind  de Alina Nelega şi Kincses Réka, regizor: Alina Nelega şi Kincses Réka 

Premiera: 06.12.2014. 

Nr. reprezentaţii: 3 

Nr. spectatori: 209 

Încasări din vânzarea biletelor: 1.888,50 
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Programul CLUBUL DE DRAMATURGIE 

 

TANCUL de Molter Károly, regizor: Gáspárik Attila 

Premiera: 21.09.2014 

Nr. de reprezentații: 4 

Nr. de spectatori: 240 

Încasări din vânzarea biletelor: 760 

 

PRIMA IUBIRE de Letizia Russo, regizor: Alina Nelega 

Premiera: 22.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 40 

 

 

 

ÎMPOTRIVA PROGRESULUI de Esteve Soler, regizor: Ovidiu Caiţă 

Premiera: 23.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 55 

 

DISCURSUL PARLAMENTARULUI de Massimo Sgorbani, regizor: Alina Nelega 

Premiera: 23.05.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 57 
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ÎN AFARA JOCULUI de Enzo Cormann, regizor: Costin Gavază 

Premiera: 06.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 43 

 

CONSENS ŞI… de Dirk Laucke, regizor: Ovidiu Caiţă 

Premiera: 15.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 61 

 

DOSARUL BRÂNCOVEANU, EXPLICAT, SAU CUM AM DEVENIT SFÂNT, de Laurenţiu 

Blaga şi Adrian Iclănzeanu, regozori: Laurenţiu Blaga şi Adrian Iclănzeanu  

Premiera: 15.11.204 

Nr. de reprezentaţii:1. 

Nr. de spectatori: 50  

  

BUFNIŢA, VÂNTUL ŞI NOI  de Fabrice Melquiot, regizor: Gavril Cadariu 

Premiera: 16.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 54 

 

UMBRE/NEBUNUL  ŞI CLOVN de Antonio Fernandez Lera, regizor: Olga Macrinici  

Premiera: 16.11.2014 

Nr. de reprezentații: 1 

Nr. de spectatori: 50 

 

Programul TEATRU ÎN PLUS 

 

Recital Din Poeziile Lui Ady Endre, regia: Szugyicky István, cu Bogdán Zsolt– o coproducţie 

între Teatrul Maghiar de Stat şi Teatrul de Nord Satu din Satu Mare, Compania Harag György 

Nr. reprezentaţii: 2 

Nr. spectatori: 239 

Încasări din vânzarea biletelor: 2.490 
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Avarul de Moliere, regizor: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe  

Nr. reprezentaţii: 3 

Nr. spectatori: 427 

Încasări din vânzarea biletelor: 4.956,50 

 

Profetul Ilia de Tadeusz Słobodzianek, regizor: Bocsárdi László – Teatrul Tamási Áron din 

Sfântu Gheorghe 

Nr. reprezentaţii: 4 

Nr. spectatori: 229 

Încasări din vânzarea biletelor: 2.076,75 

 

Nunta Lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, regizor: Novák Péter – Opera Maghiară din 

Cluj 

Nr. reprezentaţii: 1 

Nr. spectatori: 583 

Încasări din vânzarea biletelor: 10.490,69 

 

Trubadurul de Giuseppe Verdi, regizor: Szabó Jenő – Opera Maghiară din Cluj  

Nr. reprezentaţii: 1 

Nr. spectatori: 540 

Încasări din vânzarea biletelor: 10.256,67 

 

Apărarea Lui Socrate, monodramă prezentat de Haumann Péter 

Nr. reprezentaţii: 1 

Nr. spectatori: 342 

Încasări din vânzarea biletelor: 4.164 

 

Programul TEATRU PE PORTATIV 

 

Magnatul Miska – de Bakonyi Károly, Szirmai Albert, Gábor Andor, regizor: Harsányi Zsolt 

Premiera: 31 decembrie 2014 

Nr. reprezentaţii: 2 

Nr. spectatori: 1.143 

Încasări din vânzarea biletelor: 24.256,73 
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Programul SPECTACOLE PENTRU TINERET 

 

Shoes, regizor Scott Johnston (premieră absolută),  

Premiera: 05.10. 2014 

Nr. reprezentaţii: 6 

Nr. spectatori: 313 

Încasări din vânzarea biletelor: 1.938 

 

Poveste de Crăciun după Charles Dickens, regizor: Oana Leahu 

Premiera: 12.12.2014. 

Nr. reprezentaţii: 5 

Nr. spectatori:2.796 

Încasări din vânzarea biletelor: 28.553 
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Programul RESTITUIRI 

Caligula de Albert Camus, regizor Tufan Imamutdinov 

Premiera: 24.10.2014 

Nr. reprezentaţii: 5 

Nr. spectatori: 351  

Încasări din vânzarea biletelor: 3.595,08 

 

Total spectacole în cadrul programului minimal: 108     

Total bilete vândute în cadrul programului minimal: 17.419                

Total vizitatori în cadrul programului minimal: 19.764     

Total încasări în cadrul programului minimal: 215.732,07     

Grad de acoperire: 73%                    

 

    

e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu 

subvenţia/alocaţia primit ă: 

 

Programul/ Proiectul Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finanţarea (100% 

din subvenţie) 

Obs. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea 

iniţială/modificată 

Declarat/ 

Atins 

Realizat Realizat Estimat/ Realizat  

DIALOG PESTE 

TIMP 

   760.000 760.000  

Figaro de 

Beaumarchais,  

r: Attila  Keresztes 

  30.03.2014– 

30.04.2014. 

175.000 172.100  

Măsură pentru măsură 

de W.Shakespeare,  

r: Tadeusz Bradecki 

  01.08.2014.-

12.09.2014. 

125.000 122.300  

Pădurea de 

A.N.Ostrovskii, 

 r: Zsolt Harsányi 

  10.01.2014.-

11.02.2014. 

100.000 101.100  

Spectacol Surpriză,     01.02.2014.- 130.000 134.200  
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 r: Radu Afrim 02.03.2014. 

Don Quijote de 

Cervantes,  

r: Mihai M ăniuţiu 

  28.02.2014.-

26.03.2014. 

230.000 230.300  

DRAMATURGIA 

REALULUI 

   350.000 350.000  

Uşa de Szabó-

Bereményi, 

 r: Elemér Kincses 

  01.02.2014.-

05.03.2014. 

63.000 62.900  

Martiri de Marius von 

Mayenburg,  

r: Theodor Cristian 

Popescu 

  12.02.2014-

13.03.2014. 

125.000 

 

125.100  

Zeul carnagiului de 

Yasmin Reza,r: 

Cristian Juncu 

    29.09.2014.-

30.09.2014. 

162.000 162.000  

PRIMA ŞANSĂ    60.000 60.000  

Double bind de Kincses 

Reka, Alina Nelega r:  

Kincses Reka 

    01.11.2014.-

06.12.2014. 

60.000 60.000  

SPECTACOLE 

PENTRU TINERET 

   120.000 120.000  

Spectacol cu tineri din 

trupa de juniori 

”Romulus Guga” a 

teatrului – SHOES ,  r: 

Scott Johnston 

  01.09.2014-

05.10.2014. 

20.000 19.800  

Poveste de Crăciun 

dupa Charles Dickens,  

r: Oana Leahu 

    13.11.2014.-

12.12.2014. 

100.000 100.200 

 

 

CLUBUL DE 

DRAMATURGIE 

   170.000 170.000  

Spectacole lectură, din     23.05.2014. 16.000 15.800  
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portofoliul 

secretariatului literar 

şi pe baza propunerilor 

directorului artistic; 

21.09.2014. 

06.11.2014. 

15.11.2014. 

16.11.2014. 

22.11.2014. 

23.11.2014. 

 

 

 

 

Prezentări scenice, 

conferinţe şi ateliere de 

dramaturgie româno-

americane, româno-

norvegiene şi inter-

europene (Spania, 

Franţa, Italia, 

Germania) în cadrul 

proiectului european 

FABULAMUNDI, 

întâlnirea partenerilor 

internaționali. 

 

   154.000 

 

 

 

154.200 

 

 

 

 

 

TEATRU ÎN PLUS    50.000 50.000  

OPERA MAGHIARA 

CLUJ-Troubadur si 

Nunta lui Figaro  

    28.06.2014.-

28.11.2014. 

65.000 64.400  

Teatrul Tamási Áron – 

Avarul şi Profetul Ilia,  

r: Bocsárdi László 

    23-25.05.2014 

4,7,8.06.2014. 

30.000 

 

31.400 

 

 

Haumann Peter - 

monodrama Apararea 

lui Socrate, Recital 

Ady Endre 

    28.08.2014 

07.05.2014 

02.11.2014. 

5.000 

 

4.200  

TEATRU PE 

PORTATIV 

     100.000 100.000  
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Spectacol de revelion:  

Magnatul  MISKA –de 

Bakonyi Karoly-

Szirmai Albert -Gabor 

Andor, 

r.  Harsanyi Zsolt 

    01.11.2014- 

31.12.2014. 

100.000 100.000 

 

 

RESTITUIRI      140.000 140.000  

Caligula  de Albert 

Camus, r: Tufan 

Imamutdinov 

    15.09.2014.- 

24.10.2014. 

140.000 140.000  

  Total  1.800.000 1.800.000  

 

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

Nr. 

crt.  Program 

Tipul 

proiectelor 

Număr de 

proiecte 

Numărul 

de..)* 

Număr de 

beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

Proiectul 

DIALOG PESTE 

TIMP 

proiecte mari 1 10 3.257 

proiecte medii 4 32 6.067 

2. 

  

Proiectul 

DRAMATURGIA 

REALULUI 

proiecte medii 2  2.203 

proiecte mic 1 

13  

8 757 

3. 

Proiectul 

PRIMA ŞANSĂ proiecte mici 1 3 209 

4. 

Proiectul 

SPECTACOLE 

PENTRU TINERET 

proiecte mici  1 6 313 

proiecte medii 1 5 2.796 

5. 

Proiectul 

CLUBUL DE 

DRAMATURGIE proiecte mici 8 13  

6. 

Proiectul 

TEATRU ÎN PLUS 

proiecte mici 2 5 1704 

proiecte medii 1 7 656 
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7. 

Proiectul 

TEATRU PE 

PORTATIV proiecte medii 1 2 1.143 

8. Restituiri proiecte medii 1 5 351 

 Total:  23  19.456 

 

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului: 

 

 În cursul anului 2014, Teatrul Naţional Târgu-Mureş a prezentat în afara sediului 

(turnee, deplasări, festivaluri naționale și internaționale), un număr de 43 de spectacole. 

Totalul beneficiarilor acestora este de 9.347 de persoane. Dorim să remarcăm și faptul că, din 

acești beneficiari, peste jumătate o reprezintă publicul internațional. 

                                          

 

 

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din 

misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz: 

 

 În afara prezentării producţiilor proprii,  instituția noastră  oferă şi o serie de alte tipuri 

de activităţi culturale și sociale. În alegerea acestora, ţinem cont de profilul teatrului şi de 

interesele beneficiarului, respectiv ale spectatorului, de imaginea pe care Teatrul, ca loc de 

cultură, o provoacă și o susține în conștiința potențialilor spectatori. Astfel, în anul 2014 am 

participat la: 

 - apariții în emisiuni tv și radio (Radio Târgu-Mureș, Știi TV, TTM, Antena 1, TVR, 

Realitatea, Erdély TV, Erdély FM, Radio Gaga), presă de specialitate (Scena.ro, Teatrul Azi, 
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Artact Magazin, Litart, Zi-de-zi, Punctul. Cuvântul Liber,  24 de ore Mureşene, Népújság, 

Vásárhelyi hírlap, Új Magyar Szó Online, Krónika, Riport.ro, Színház, Critica lapok, Helikon, 

Látó) precum și prezența online pe și rețele de socializare (színház.hu, vasarhely.info, 

mediatica.ro, 7ora7.hu, szinhaz.hu, fidelio.hu, szinpad.ro, port.hu, port.ro, transindex.ro, 

játéktér.ro).  

 - lansări de carte; 

- expoziţii şi vernisaje;  

- cicluri de conferinţe științifice şi discuţii pe teme teatrale, cu implicarea atât a specialiştilor, 

cât şi a publicului larg;  

- întâlniri şi dialog cu publicul;  

- închirieri de săli pentru spectacole susţinute de licee, şi organizaţii de non-profit ;   

- organizarea de spectacole pe bază de comandă, în care costurile sunt suportate de instituţia 

solicitantă, având, astfel, şi garanţia unui public numeros: sindicate, întreprinderi, participanţi 

la manifestări organizate în acest oraş; 

- participări la strângere de fonduri pentru categorii de nevoiaşi, copii orfani, copii săraci; 

- implicări în evenimente urbane, ca de exemplu Zilele Oraşului. 

 

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz 

 

 Dorind să ne implicăm cât mai mult în viața comunității, prin parteneriate sau 

participări la evenimentele, de mai mare sau mai mică anvergură ale zonei, am făcut eforturi 

pentru:  

- sprijinirea examenelor Universităţii de Artă cu costume şi elemente de decor;  

- sprijinirea cercurilor teatrale din licee; 

- închirierea de costume la diferite manifestări 

- participări la evenimente caritabile cu artiștii teatrului (De exemplu, strângerea de fonduri 

pentru copiii defavorizați, în colaborare cu asociaţia Sfântul Francisc. De asemena, în ajunul 

Crăciunului  a fost organizat un eveniment pentru copiii defavorizați, pentru a veni în ajutorul 

părinților.) 
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e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%): 

 

Indice de ocupare al 

sălii Realizat 2013 Realizat 2014 

Sala Mare 57,23% 71,84% 

Sala Mică 76,64% 84,74% 

Sala Parking 81,05% 84,14% 

 

 

f) EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIAR Ă A INSTITU ŢIEI, PENTRU 

URMĂTOAREA PERIOAD Ă DE MANAGEMENT, CU MEN ŢIONAREA 

RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE C ĂTRE 

AUTORITATE: 

 

f.1.tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 

 

 

Categorii  

de investiţii în  

proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în  

proiecte propuse pentru perioada de  

management (de la 2014 la 2015) 

1 2 

Mici De la 3.000 până la 50.000 lei 

Medii  De la 50.001 până la 150.000 lei 

Mari De la 150.001 până la 250.000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

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

                                                 
 

 

Nr
. 

crt
. 

PROGR
AM 

Scurtă descriere 
a programului 

Nr. 
proiecte 
în cadrul 
programu

lui  

Tip proiect 
(mic / 
mediu 
/mare)1 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei)2 

1. 

DIALO
G 

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. 

3 

mare 

VISUL UNEI 
NOPȚI DE VARĂ 
de William 
Shakespeare, regia 
Vlad Massaci 

440.000 

mediu 
ÜBÜ de Alfred 
Jarry,  regia Sorin 
Militaru 

mediu 

TARTUFFE de 
Moliére Ferenc, 
regia Keresztes 
Attila 

2. 

DRAM
ATURG

IA 
REALU

LUI 

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 

 
 
 
 
4 

mediu 
REGELE CHIOR de 
Marc Crehuet, regia 
Kincses Elemèr 

 
 
 
 

455.000 

mediu 

CRIZE de Mihai 
Ignat, regia 
Aleksandar 
Ivanovski 
 

mediu 
NYUGALOM/TIHN
Ă de Bartis-Demény, 
regia Radu Afrim 

mediu 

Lássuk a medvét!/Ia 
să vedem ursul! , 
regia Szikszai 
Rémusz 



 82 

texte noi din 
dramaturgia 
internațională și 
românească 
nouă. 

3. RESTIT
UIRI 

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

3 

mare 

STEAUA FĂRĂ 
NUME de Mihail 
Sebastian, regia 
Erwin Șimșensohn 

370.000 mic 

KARAMAZOVOK 
de F.M.Dostoievskii 
– Richard Crane, 
regia István Albu 

mediu 

IL TEATRO 
COMICO de Carlo 
Goldoni, regia 
Keresztes Attila 

4. 

PRIMA 
ȘANSĂ 
(TEATR

U DE 
RISC) 

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

- colaborarea cu 
Universitatea de 
Artă; 

- atragerea unor 
noi categorii de 
public; 

- formarea 
artiștilor tineri; 

- testarea unor 
texte noi, unor 
estetici noi, 
unor noi forme 
de teatru: teatru 
aplicat, teatru-
forum, teatru 
educațional. 

1 mic 

SOȚ DE VÂNZARE 
de Mihail Zadornov, 
regia Varga Csaba 
 

40.000 

5. 

TEATR
UL PE 

PORTA
TIV 

Marea provocare 
a teatrului din 
Târgu Mureș este 
găsirea unei 
forme de teatru 
care poate 
concura cu 
popularitatea 
teatrelor din Sibiu 
și Cluj. 
Intenționăm să 
punem accentul și 
pe teatrul 

2 

mare 

VIVALDI ȘI 
ANOTIMPURILE, 
regia Gigi 
Căciuleanu 

430.000 

mare MUSICAL,  regia 
Béres Attila 
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muzical, 
diversificând 
astfel repertoriul 
instituției și 
satisfăcând 
gusturile 
publicului 
târgumureșean.  

6. 

CLUBU
L DE 

DRAM
ATURG

IE 
 

(bimestri
al) 

- crearea unui 
public pentru 
spectacole-
lectură; 

- dialogul direct 
cu beneficiarii; 

- testarea 
viabilității 
textelor noi, 
internațioanle și 
românești; 

- colaborarea cu 
Universitatea de 
Artă; 

- preluarea, de 
către programul 
DRAMATURG
IA REALULUI 
a unor texte 
care și-au 
dovedit 
funcționalitatea. 

13 mic 

Spectacole lectură, 
din portofoliul 
secretariatului 
literar și pe baza 
propunerilor 
directorului artistic; 
Prezentări scenice, 
conferințe și ateliere 
de dramaturgie 
românești și 
internaționale 

95.000 

7. 

SPECT
ACOLE 
PENTR

U 
TINER

ET 

- 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. 

2 

mic 

Spectacol cu tineri 
din trupa de juniori 
"Romulus Guga" a 
teatrului, regia Scott 
Johnston 

50.000 

mic 
Spectacol-prezentare 
cu trupa Guga-
Junior 

8. 
TEATR

U ÎN 
PLUS 

Acest program va 
uni acele 
evenimente 
teatrale sau 
muzicale invitate 
care reprezintă o 
valoare teatrală 
care merită de 

3 

mic 

Spectacole invitate 
împreună cu FITS 
(Festivalul 
Interna țional de 
Teatru Sibiu) 120.000 

mic 
Teatrul Dramatic 
Ilyés Gyula din 
Beregovo – Ucraina. 
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f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din acti vitatea de bază, specific instituţiei pentru 

următoarea perioadă de raportare a managementului: 

 

Perioada Nr. de proiecte 

proprii 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de bilete Venituri 

propuse 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul 2013- 

realizat 

19 52.431 37.861 876.930 

(realizat) 

Anul 2014- 

realizat 

20 Estimat: 55.000 

Realizat:63.000 

Estimat: 52.000 

Realizat:40.662 

829.159 

(realizat) 

Anul 2015- 

estimat 

23 65.000 60.000 590.000 

 

f.4. Proiecția obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, 
în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management: 

Ne propunem, pentru anul 2015, următoarele obiective: 

 

- depistarea unor public nou prin sondaje și acțiuni executate de Teatru; 

- creșterea vizibilității pe plan național și european; 

- continuarea relațiilor profesionale cu teatrele și instituțiile partenere; 

- îmbunătățirea tehnică a spațiilor de joc; 

- cercetări critice asupra teatrului târgumureșean; 

- depistarea noilor texte și traduceri din dramaturgia contemporană; 

- inițierea voluntarilor în sfera teatrului; 

prezentat într-un 
Teatru Național. 
Evenimentele 
sunt unice care 
implică 
personalul 
teatrului, dar nu 
sunt spectacole 
jucate în serie. 

Tóték/Familia Tót de 
Örkény István, regia 
Vidnyánszki Attila 

mic 

Teatrul Maghiar de 
Stat din Cluj 
Napoca.  Ruins True 
Refuge, regia Tompa 
Gábor 

 TOTAL  2.000.000 



 85 

- atragerea de finanțări externe; 

- atragerea unui public mixt, româno-maghiar, prin eliminarea barierelor lingvistice din sălile 
de spectacol; 

 

     

                                          

 

 

 

f.5. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz: 

 

S (Puncte tari) 

-calitatea spectacolelor 

-notorietatea instituției 

-o mai clară concepție artistică 

-colaborarea profesională a celor 

două Companii 

-deservirea scenei de o echipă 

profesionistă 

-strategii multiple de comunicare 

cu publicul 

-relații bune cu autoritatea locală 

-o bună imagine a Teatrului în 

sfera profesională 

-stabilitate financiară oferită de 

W (Puncte slabe) 

-starea clădirii 

-confortul publicului 

-lipsa aerisirii Sălii Mici 

-lipsa izolației termice a foaierului Sălii 

Mari 

-nefinalizarea lucrărilor la Sala Parching 

-remunerația deficitară a personalului 

Teatrului 

-lipsa locurilor de parcare pentru public 

-lipsa posibilităților de afișaj, mai ales în 

timpul campaniilor electorale 
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Ministerul Culturii 

-o bună colaborare cu mass-media 

locală 

 

O (Oportunit ăţi) 

-particip ări la cele mai importante 

manifestări teatrale din țară 

-proiecte internaționale 

-interesul acordat de către 

institu țiile culturale din străinătate 

-colaborarea cu Universitatea de 

Arte Târgu-Mure ș 

T (Ameninţări) 

-nefinalizarea reparației capitale 

-starea avansată de degradare a magaziei 

de decoruri 

-prețurile mici la bilete 

-imposibilitatea de a dezvolta o strategie 

pe termen lung cu Ministerul Culturii 

datorit ă deselor schimbări din cadrul 

Ministerului 

- spectacole gratuite oferite de difertite 

autorit ăţi 

 

 

 

f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor: 

 

Indice de ocupare al 

sălii Realizat 2014 Estimat 2015 

Sala Mare 71,84% 72% 

Sala Mică 84,74% 85% 

Sala Parking 84,14% 85% 
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În numele echipei de management al Teatrului Naţional Târgu-Mureş,  

Director general 

Prof. Dr. Gáspárik Attila Csaba 
 
 


