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R	A	P	O	R	T			DE			A	C	T	I	V	I	T	A	T	E	

2016	

a.	Obiective	specifice	

	

1. Obiectivele	instituției.		

Înființat	 în	anul	 1850,	 Teatrul	 Național	 Craiova	 este	 astăzi	 o	 instituție	 publică	 de	 cultură	 și	 artă	 de	
importanță	națională,	axată	pe	creația	de	spectacole	reunite	 într-un	repertoriu.	Din	punct	de	vedere	
administrativ,	TnMS	are	personalitate	 juridică	proprie	și	se	află	 în	subordinea	Ministerului	Culturii	și	
Identității	Naționale,	fiind	finanțat	din	venituri	proprii	și	subvenții	acordate	de	la	bugetul	de	stat.	În	anul	
2005,	 s-a	 adăugat	 titulaturii	 teatrului	 numele	 „Marin	 Sorescu”	 (TN.MS.G.	 520/2005).	 Poetul	 și	
dramaturgul	Marin	Sorescu	a	fost	ales	ca	patron	spiritual	al	teatrului	ca	recunoaștere	pentru	valoarea	
excepțională	a	creației	sale	ce	evidențiază	spiritualitatea	zonei	în	context	național	și	internațional.					

„În	semn	de	apreciere	deosebită	pentru	realizările	de	excepție,	(...),	care	au	făcut	din	această	instituție	
una	dintre	cele	mai	renumite	scene	ale	Românei”,	Teatrul	Național	din	Craiova	este	singura	instituție	de	
spectacole	din	țara	noastră	decorată	de	președinte	României		cu	Ordinul	„Meritul	Cultural”	în	grad	de	
Comandor,	categoria	artele	spectacolului	(cf.	brevet	MC/com	DCom.I.76844/2014).	

Teatrul	 Național	 „Marin	 Sorescu”	 din	 Craiova	 (TnMS)	 este	 o	 instituție	 publică	 de	 spectacole	 și	 de	
repertoriu,	de	importanță	națională,	precum	și	gazdă	de	spectacole.		

TnMS	 este	organizat	 și	 funcționează	potrivit	 dispozițiilor	Ordonanței	Guvernului	 nr.	 21/2007,	privind	
instituțiile	 și	 companiile	 de	 spectacole	 sau	 concerte,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 ale	
Ordonanței	de	Urgență	a	Guvernului	nr.	189/2008	privind	managementul	instituțiilor	publice	de	cultură,	
cu	modificările	și	completările	ulterioare,	ale	celorlalte	acte	normative	în	vigoare	și	cu	prevederile	R.O.F.	

	

2. Misiunea	instituției.		

Unica	scenă	națională	din	regiunea	Oltenia	responsabilă	de	implementarea	politicii	culturale	și	pol	de	
educație	 culturală,	 Teatrul	 Național	 „Marin	 Sorescu”	 din	 Craiova	 are	 misiunea	 de	 a	 remodela,	 a	
complexifica	și	a	diversifica	actul	teatral,	făcându-l	compatibil	cu	orizontul	de	așteptare	al	spectatorului	
transformat	și	dinamic	al	sec.	XXI,	de	a	stabili	un	parteneriat	activ	între	un	nou	teatru	și	un	public	nou.	
Astfel,	misiunea	este	axată	pe	creația	și	promovarea	valorilor	autohtone	și	universale	din	domeniul	
artelor	spectacolului,	 în	scopul	creșterii	accesului	publicului	 la	actul	de	cultură,	stimulării	 inovării	de	
forme	noi	în	artă	și	valorificării	talentului	artistic.	
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b.		Activități	desfășurate	pentru	îndeplinirea	obiectivelor	specifice	

	

OBIECTIVELE	(în	conformitate	cu	ROF-ul)	

TnMS	 are	 ca	 obiectiv	 principal	 promovarea	 pe	 plan	 național	 și	 internațional	 a	 valorilor	 cultural-
artistice,	autohtone	și	universale,	din	domeniul	său	de	activitate.	

(1)	Pentru	atingerea	acestui	obiectiv	TnMS		desfășoară	următoarele	activități	principale:	

a) organizează	și	susține	spectacole	de	teatru	proprii	sau	în	coproducție	cofinanțate	și/sau,	colaborare	
cu	alte	autorități	și	 instituții	publice,	ori	cu	persoane	fizice	și	juridice	de	drept	privat,	din	țară	sau	
străinătate	destinate	tuturor	categoriilor	de	spectatori;	

b) organizează	și	susține	turnee	și	participări	la	festivaluri	de	teatru,	în	țară	și/sau	în	străinătate,	singur	
sau	în	coproducție,	cofinanțare	și/sau	colaborare	cu	autorități	și	 instituții	publice	ori	cu	persoane	
fizice	și	juridice	de	drept	privat,	din	țară	și/sau	din	străinătate;	

c) promovează	 piesele	 și	 textele	 de	 teatru	 reprezentative	 ale	 dramaturgiei	 române	 și	 universale,	
clasice	și	contemporane;	

d) pune	 în	valoare	 talentul	creatorilor	din	domeniul	artei	 interpretative,	al	 regiei	 și	 scenografiei	din	
celelalte	domenii	specifice	artelor	spectacolului;	

e) sprijină	debutul	și	afirmarea	tinerelor	talente;	

f) realizează,	dezvoltă	sau	găzduiește	proiecte	culturale	naționale	și	internaționale	în	domenii	conexe	
artei	 teatrale	 în	parteneriat	cu	artiști,	organizații	neguvernamentale,	 instituții	de	spectacole,	alte	
instituții	de	cultură	și	structuri	de	profil	din	țară	și	din	străinătate;	

g) realizează,	în	parteneriat	cu	instituțiile	de	învățământ	universitar	din	domeniul	teatrului,	programe	
de	susținere	și	prezentare	a	unor	producții	teatrale	ale	studenților	din	ultimul	an	de	studiu	–	licență	
sau	masterat;	

h) realizează,	 în	parteneriat	 cu	 instituții	 de	 învățământ	preuniversitar,	 programe	de	educare	prin	 și	
pentru	 teatru,	 ateliere	de	 formare,	 cursuri	de	actorie	pentru	 tineri,	 precum	și	 spectacole	pentru	
copii;	

i) organizează,	singur	sau	în	parteneriat	ori	găzduiește	expoziții	documentare,	de	artă	plastică	și	arte	
vizuale,	evenimente	muzicale;	

j) realizează	și	editează	publicații	specifice	pe	orice	tip	de	suport,	pe	care	le	poate	comercializa,	singur	
sau	în	parteneriat;	

k) realizează/comercializează,	singur	sau	în	parteneriat,	servicii	sau	programe	media	audiovizuale	cu	
produsele	cultural	artistice	ale	teatrul;	

l) realizează/comercializează,	 singur	 sau	 în	parteneriat,	materiale	 și	 obiecte	promoționale	dedicate	
teatrului,	proiectelor	și	programelor	sale;	

m) asigură	activități	de	consultanță	și	suport	specifice	artelor	spectacolului,	din	sfera	relațiilor	publice,	
comunicării	culturale	și	interpretării	artistice,	partenerilor	și	stakeholerilor;	

n) desfășoară	activitate	de	impresariat	pentru	propriile	producții	artistice,	atât	la	sediul,	cât	și	în	turnee	
și	deplasări.	
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o) desfășoară	 activități	 specifice	 -	 suport	 pentru	 interpretare	 artistică,	 producția,	 promovarea	 și	
difuzarea	 de	 spectacole,	 încurajând	 inițiativa	 independentă	 în	 domeniul	 artelor,	 prin	 stimularea	
creativității	și	talentului;	

p) stimulează	inovația	în	creația	dramaturgică	și	spectacologică;	

q) inițiază	programe	cultural-artistice	adecvate	de	petrecere	a	timpului	liber	pentru	diversele	categorii	
de	public;	

r) organizează	 cursuri	 pentru	 pregătirea,	 perfecționarea	 și	 dezvoltarea	 profesională	 a	 personalului	
propriu	sau	din	alte	instituții	similare	sau	de	educație;	

s) organizează	 activități	 cultural-artistice,	 de	 educație	 permanentă	 prin	 programe	 proprii	 și/sau	 în	
parteneriat	cu	instituții	de	specialitate;	

t) dezvoltă	 parteneriate	 și	 schimburi	 culturale	 în	 domeniul	 multilingvismului,	 în	 conformitate	 cu	
politica	europeană	în	domeniul	cultural.	

(2)	Pentru	a-și	face	cunoscute	activitățile,	Teatrul	poate	produce,	multiplica,	distribui	și	comercializa,	cu	
amănuntul,	 caiete-program,	broșuri,	 cărți,	 reviste,	 precum	 și	 orice	 alte	 publicații	 conforme	 codurilor	
CAEN	în	vigoare.	

(3)	 De	 asemenea,	 poate	 produce,	 multiplica,	 distribui,	 comercializa	 și	 transmite	 cu	 amănuntul,	
spectacole	proprii	înregistrate	pe	suport	digital,	DVD-uri,	CD-uri,	conform	codurilor	CAEN	în	vigoare	și	
cu	respectarea	prevederilor	legale.	

Activitatea	 TnMS	 este	 programată	 pe	 ani	 calendaristici	 și	 pe	 stagiuni.	 Stagiunea	 teatrală	 începe,	 de	
regulă,	la	data	de	15	septembrie	a	fiecărui	an	și	reprezintă	perioada	de	până	la	zece	luni	consecutive,	
din	doi	ani	calendaristici,	în	care	Teatrul	realizează	și	prezintă	producții	artistice.	

	

Programele,	proiecte	și	acțiunile	culturale	desfășurate	în	anul	2016:	

1.	Premiere	

	

 Elise	Wilk:		 	 EXPLOZIV	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Andrei	MĂJERI,	P:	16.01	

 Ion	Creangă:		 	 FATA	MOȘULUI	ȘI	FATA	MOAȘEI	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Raluca	PĂUN,	P:	31.03	

 W.	Shakespeare:		 IULIUS	CAESAR			 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Peter	SCHNEIDER	(U.S.A.),	P:	16.04	

 Turgheniev:		 	 O	LUNĂ	LA	ȚARĂ	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Cristi	JUNCU,	P:	11.10	

 Marin	Sorescu:			 IONA	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Ilie	GHEORGHE,	P:	17.11	

 Euripide:		 	 PROIECTUL	ORESTE	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Laurențiu	TUDOR,	P:	17.11	

 Aristofan:		 	 NORII	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Hakob	GHANZANGIAN	(Armenia),		P:	27.11	
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 Molière:		 	 GEORGES	DANDIN	sau	SOȚUL	PĂCĂLIT		 	 	 	
	 	 	 r.	László	BOCSARDI,	P	:	10.12	

 Herta	Müller:		 	 CEALALTĂ	ȚARĂ		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 r.	Alexandru	ISTUDOR,	P:	17.12	

	

2.	Concurs:	Tineri	regizori	și	scenografi	români,	ediția	a	vi-a	

Proiectul	 constă	 într-un	 concurs	de	 idei	 și	 intenții,	 prin	prezentarea	 scrisă	a	unei	 concepții	 regizoral-
scenografice	în	vederea	montării	unui	spectacol	la	Teatrul	Național	„Marin	Sorescu”	din	Craiova.	

Câștigătorii	 ediției	 2016	 au	 fost	 Alexandru	 ISTUDOR	 (regizor)	 și	 Francesca	 CIOANCĂ	 (scenograf),	 cu	
proiectul	Cealaltă	Țară,	dramatizare	după	Herta	MÜLLER	a	romanelor:	„Omul	e	un	mare	fazan	pe	lume”,	
„Călătorie	într-un	picior”	și	„Încă	de	pe	atunci	vulpea	era	vânător”,	apărute	la	editura	Humanitas	într-o	
traducere	semnată	de	Corina	BERNIC	și	de	Nora	IUGA.	

Cealaltă	Țară	este	un	scenariu	dramatic	care	urmărește	istoria	personajului	Irina	și	a	familiei	acesteia	
din	 România	 anului	 1989	 și	 a	 încercărilor	 acestora	 de	 a	 părăsi	 tara	 cu	 destinația	 Germania.	 Piesa	
explorează	 o	 serie	 de	 aspecte	 asociate	 cu	 emigrarea,	 fenomen	 legat	 intrinsec	 de	 istoria	 recentă	 a	
României.	 Textul	 propune	 o	 examinare	 complexă	 a	 fenomenului	 emigrării,	 nuanțând	 atât	 cauzele	 și	
resorturile	 deciziei	 personajelor	 de	 a-și	 părăsi	 țara,	 cât	 și	 efectele	 și	 provocările	 cărora	 acestea	 sunt	
nevoite	 să	 le	 facă	 față	odată	 ajunse	 în	noua	patrie.	 Scenariul	 dramatic	 a	 fost	 adaptat	după	 cele	 trei	
romanele	menționate	mai	sus,	ale	scriitoarei	germane,	născută	în	România,	Herta	MÜLLER,	laureată	a	
premiului	Nobel	pentru	literatură	în	2009.		

	

3.	„Întâlnirile	SpectActor”		
Reprezintă	un	eveniment	cultural	inițiat	în	anul	2009	de	Teatrul	Național	„Marin	Sorescu”	din	Craiova,	
menit	să	aducă	în	fața	publicului	craiovean	personalități	ale	lumii	culturale	și	științifice	românești	din	
diferite	domenii	de	activitate.	În	cadrul	acestora	sunt	programate	conferințe	pe	teme	de	interes	general,	
precum	și	dezbateri	cu	publicul	prezent	în	sălile	TnMS,	moderator	Nicolae	Coande.		

Până	 în	 prezent	 au	 conferențiat	 la	 TnMS	 următorii	 invitați:	 Ion	 Caramitru,	 Radu	 Beligan,	 Varujan	
Vosganian,	 Andrei	Marga,	 Solomon	Marcus,	 Lucian	 Boia,	 Daniel	 Barbu,	 Cristian	 Tudor	 Popescu,	 Nae	
Caranfil,	 Mircea	 Dinescu,	 Răzvan	 Theodorescu,	 Matei	 Vișniec,	 Gabriela	 Adameșteanu,	 ASR	 Radu	 al	
României,	 Dan	 Grigore,	 Cristian	 Țopescu,	 George	 Banu,	 Eugen	 Negrici,	 Florin	 Zamfirescu,	 Adrian	
Cioroianu,	Adrian	Streinu	Cercel,	Jean	Askenasy,	Dan	C.	Mihăilescu,	Cristian	Bădiliță,	Dorel	Vișan,	Emil	
Constantinescu,	 Dumitru	 Radu	 Popescu,	 Laurențiu	 Damian,	 Lucian	 Boia,	 Nae	 Caranfil,	 Daniel	 Barbu,	
Cristian	Tudor	Popescu,	Ion	Cristoiu,	Sergiu	Celac,	Mădălin	Voicu,	Adrian	Năstase,	Stelian	Tănase,	Eugen	
Simion,	Ioan	Holender,	Nicolae	Panea,	Emil	Hurezeanu,	Ioan	Aurel	Pop,	Mircea	Dumitru,	Sorin	Antohi,	
Mircea	Martin.	

	

În	anul	2016	au	conferențiat	pe	scena	„I.D.Sîrbu”:	

 Nicolae	PANEA:	 „Educația	ca	formă	de	ipocrizie”			 	 	 	 -	31.01	

 Emil	HUREZEANU:	 „În	istorie,	între	poezie	și	jurnalism”		 	 	 	 -	28.02	
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 Ioan	Aurel	POP:	 „Moștenirea	lui	Mihai	Viteazul	în	Transilvania”			 						 -	29.05	

 Mircea	DUMITRU:	 „Științele	umaniste	în	secolul	XXI”		 	 	 	 -	18.09	

 Sorin	ANTOHI:	 „Teoria	României.	O	istorie	critică	a	ideii	de	specific	național”		 -	30.10	

 Mircea	MARTIN:	 „Ce	(mai)	înseamnă	azi	identitate	națională?”	 	 							 -	18.12	

	

4.	Clubul	Dramaturgilor	Craioveni	

Proiect	ce	propune	să	prezinte	noi	texte	dramatice	scrise	în	Craiova	și	Oltenia	și	să	ofere	spectatorilor	
noi	propuneri,	 inclusiv	 în	spectacole	lectură,	pentru	scena	de	teatru	craiovean,	precum	și	să	dezvolte	
dialogul	dintre	creatori	și	spectatori	în	spiritul	a	ceea	ce	Peter	Brook	remarcase	cândva:	„Între	actori	și	
spectatori	nu	existăm	decât	o	diferență	de	situație	și	nici	o	opoziție	fundamentală”.		Lansare:	08.09.	

Au	 fost	 prezentate	 spectacolele	 „Noaptea	 e	 un	 sfeșnic	 bun”,	 de	Gheorghe	 Truță,	 cu	 actorii	 Tamara	
Popescu	și	Constantin	Cicort,	„Apartamentul	12.	Lângă	paradis”,	de	Cornel	Mihai	Ungureanu	și	Florin	
Oncescu	 (Canada),	 respectiv	 „Rău	 de	 înălțime”,	 de	 Cornel	 Mihai	 Ungureanu	 și	 Marius	 Neacșu,	 cu	
participarea	 actorilor	 Ștefan	 Cepoi	 și	 Monica	 Ardeleanu,	 „Ferma	 de	 lebede”	 de	 Toma	 Grigorie,	 în	
interpretarea	actorilor	Anca	Dinu,	Angel	Rababoc,	Petra	Zurba,	Cosmin	Rădescu.	

	

5.	Duminici	de	poezie	în	teatru	

Invitarea	unor	cunoscuți	poeți	români,	pentru	mai	buna	cunoaștere	a	poeziei	contemporane.	Au	fost	
invitați	 până	 în	 prezent	 Ana	 Blandiana,	 Ileana	 Mălăncioiu,	 Mircea	 Dinescu,	 Nora	 Iuga,	 Nicolae	
Prelipceanu,	Dinu	Flămând.	Prezintă:	Nicolae	Coande.	

 Invitat	2016:	Ion	MUREȘAN	–	27.03.	
	

6.	Adunarea	Poeților	–	acasă	la	Sorescu	
Eveniment	inițiat	în	2016,	adresat	iubitorilor	de	poezie,	în	cadrul	căruia	sunt	susținute	de	către	actori	și	
poeți	 recitaluri,	 conferințe	 și	 prelegeri	 despre	 poezie	 și	 poeți	 importanți	 din	 România,	 dar	 și	 străini.	
Moderator:	Nicolae	Coande.	

 11.06:		 Prima	reuniune,	cu	participarea	a	zece	poeți	din	Craiova	–	

 18.11:	 A	doua	reuniune,	conferința	„Rimbaud,	poetul	cu	pingele	de	vânt”,	de	Ioan	Lascu	–,	
recital	actrița	Geni	Macsim	

 24.11:	 A	treia	reuniune,	conferința	„Procesul	lui	Baudelaire”,	de	Cristian	Bădiliță	

 17.12:	 A	patra	reuniune	–	lansarea	„Opere	poetice,	I-II”,	de	Cristian	Popescu,	cu	participarea	
domnilor	Mircea	Martin	(Academia	Română)	și	Ioan	Cristescu	(director	al	Muzeului	
Național	al	Literaturii	Române).	
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7.	„Ia	te	uită	la”…	(artistul	X)	
 Proiect	de	prezentare	a	personalului	artistic	al	TnMS.,	în	care	publicul	are	ocazia	să	îi	întâlnească	

pe	actorii,	regizorii	momentului.	
 Au	participat	în	2016	actorii:	

! Geni	MACSIM		 		 (	moderator:	Haricleea	NICOLAU	
! Ilie	GHEORGHE		 	(	moderator:	Nicolae	COANDE	
! Natașa	RAAB			 	 	(	moderator:	Marina	ANDRONACHE	
! Adrian	ANDONE		 	(	moderator:	Haricleea	NICOLAU	
! Valeriu	DOGARU			 	(	moderator:	Nicolae	COANDE	

 Expoziția	de	fotografii	din	interiorul	TnMS	a	tânărului	fotograf	Albert	Dobrin	(Craiova).		
 Lansarea	cărții	de	teatru	„Soții,	prietene,	amante”	(Ed.	Aius,	2016),	de	Cornel	Mihai	Ungureanu	

(Craiova),	(	moderator:	Nicolae	Coande.	
 Lansarea	cartea	de	poezie	„Poveste	de	adormit	maturii”	(Ed.	Diacritic,	2016),	de	Julien	Caragea,	

(	moderator:	Nicolae	Coande.	

	

8.		„MIXA(r)TE”,		

Un	proiect	care	îmbină	teatrul	cu	muzica,	fotografia,	pictura,	dansul	contemporan	sau	sculptura.	Publicul	
are	ocazia	nu	doar	să	vadă	un	spectacol	de	teatru,	ci	și	un	concert,	o	expoziție	sau	un	happening.		Proiect	
intercultural	 care	 își	 propune	 să	 reunească	 spectacolele	 din	 repertoriul	 teatrului,	 cu	 celelalte	 arte	
precum	muzica,	artele	plastice:	

 13.02		 „Exploziv”,	de	Elise	Wilk,	regia	Andrei	Măjeri,	urmat	de	un	concert	susținut	de	„Casual	
Band”,	dar	și	creații	mixed-media	semnate	de	Veronica	Svanstrom,	Magnus	Svanstrom	
și	Xaara	Novack.		

 05.05		 „Iulius	Caesar”,	regia	Peter	Schneider,	urmat,	la	sala	„Ion	D.	Sîrbu”	de	un	concert	de	
violoncel	susținut	de	renumitul	solist	instrumentist	Andrei	Kivu,	care	a	interpretat	două	
Suite	de	Bach.		

 25.09		 „Brâncuși	e	acasă	la	Craiova!”,	licitație	de	artă	în	vederea	strângerii	de	fonduri	pentru	
lucrarea	 „Cumințenia	 pământului”,	 de	 C.	 Brâncuși:	 Lucian	 Irimescu,	Marcel	 Voinea,	
Viorel	 Penișoară-Stegaru,	 Silviu	 Bârsanu,	 Vasile	 Buz,	 Mihail	 Trifan,	 Gabriel	 Giodea,	
Cristi	Popa,	Valentin	Boboc,	Rodion	Gheorghiță.	Publicul	câștigător	al	operelor	de	artă	
licitate	ai	vărsate	direct	în	conturile	bancare	special	deschise	sumele	oferite.	

	

9.	Diversificare	ofertă	culturală	
 24.-28.02	N	Eveniment:	Târgul	de	carte		„GAUDEAMUS”,	în	foaierul	TnMS,	ed.	a	XV-a.	
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 28.-29.02	NEveniment:	spectacolul	„Profet	în	țara	lui”,	un	performance	de	poezie	și	muzică	pe	
texte	 de	 Marin	 Sorescu,	 regia	 Alinei	 Hiristea,	 cu	 participarea	 extraordinară	 a	 actorilor	 Ilie	
Gheorghe,	Emil	Boroghină	și	Ion	Colan.	Au	participat	studenții	anului	II	de	la	Departamentul	de	
Arte	al	Facultății	de	Litere	din	cadrul	Universității	din	Craiova,	Corul	„Allegro”	și	Orchestra	de	
cameră	a	Liceului	de	Arte	„Marin	Sorescu”	(îndrumător:	prof.	Florian-George	Zamfir).	Pe	29.02,	
ora	16.00,	 la	 Sala	 „Ia	 te	uită!”	a	TnMS,	 a	 fost	 lansat	 volumul	„Marin	Sorescu.	 Singur	printre	
canonici”,	de	Cosmin	Borza,	moderator	Nicolae	Coande.	

 21.03	N	 Eveniment:	 Ziua	 Internațională	 a	 Poeziei,	 	 celebrată	 în	 colaborare	 cu	 PEN	 Club	
România,	un	apel	internațional	vizând	eliberarea	din	detenție	a	mai	multor	poeți	străini.	

 02.-04.09	N	 Eveniment:	 „Mâine	 totul	 se	 va	 sfârși	 (I)”,	 inspirat	 din	 romanul	 Jucătorul,	 de	
Dostoievski,	 Festivalul	Villerville,	 în	parteneriat	 cu	TnMS.	 Spectacolul	 este	 creat	 și	 produs	de	
compania	 Le	 balagan’	 retrouvé,	 companie	 creată	 de	 actorii	 Gina	 Călinoiu	 (TnMS)	 și	 Lionel	
González,	actori	titulari	în	spectacol.	

 24.09:	N	Eveniment:	transmisie	live	pe	scena	„Amza	Pellea”	a	opera	„Othello”	care	s-a	petrecut	
la	3.000	km	depărtare:	Teatrul	Real	din	Madrid,	o	coproducție	cu	English	National	Opera	și	Royal	
Swedish	Opera,	din	cadrul	campaniei	„Shakespeare	Lives”,	derulată	la	nivel	european	de	British	
Council.	

 01.10-20.11	N	Eveniment:	„The	Truth	and	nothing	but	Truth”,	regia	Richard	St.	Peter	(SUA),	cu	
Mirela	Cioabă	și	Gina	Călinoiu	(TnMS),	 în	cadrul	proiectului	Plurality	of	Privacy	in	Five-Minute	
Plays	(P3M5)	(Pluralitatea	Intimității	în	Piese	de	Cinci	Minute).	Un	proiect	teatral	transatlantic	
despre	importanța	intimității	la	care	au	participat	cincisprezece	teatre	(zece	din	UE	și	cinci	din	
SUA),	în	colaborare	cu	Institutul	Goethe	din	Washington	pentru	a	explora	întrebarea	centrală	
”Ce	înseamnă	pentru	voi	viața	privată	în	era	digitală?”	Teatrele	implicate	au	realizat	filme	scurte	
cu	specific	local,	pe	baza	pieselor,	și	vor	juca	piesele	înscrise	ca	parte	a	sezonului	2016-2017	sau	
2017-2018.	(Vezi:	https://www.goethe.de/ins/us/en/kul/sup/p3m/peu/20812993.html) 

 29.10	N	Eveniment:	„Ziua	Porților	Deschise”	–	o	inițiativă	menită	să	atragă	un	public	divers	care	
dorește	 să	 cunoască	 și	 altfel	 instituția	 TnMS,	 să	 descopere	magazia	 de	 decoruri,	 travaliul	 în	
atelierele	de	pictură,	tâmplărie,	croitorie	etc.	La	eveniment	au	participat	peste	600	de	persoane,	
ghidate	de	angajați	ai	teatrului.		

 12.11	N	Eveniment:	„Circle	of	Love”,	sala	„Amza	Pellea”,	show	multimedia	neconvențional,	care	
îmbină	 teatru	 cu	proiecții	 video,	dar	 și	 cu	muzică	 live.	 Textul	 spectacolului	 a	 fost	 format	din	
versurile	 melodiilor	 celor	 de	 la	 Depeche	Mode,	 care	 urmăresc	 firul	 epic.	 Spectacolul	 spune	
povestea	de	dragoste	a	lui	Alex	(personajul	principal),	întâmplările	de	viață	prin	care	acesta	trece	
din	dragoste	și	pentru	dragoste	și	evidențiază	trăirile	și	stările	psihologice	prin	care	trecem	cu	
toții	într-o	despărțire.	Un	altfel	de	musical,	un	musical	multimedia.	

 13.11	N	Eveniment:	„Gringo	de	România	AG	Weinberger”,	concert	excepțional	susținut	de	AG	
WEINBERGER,	un	artist	ce	aduce	melosul	și	poveștile	secolului	trecut,	în	contemporaneitate,	la	
sala	 „Amza	Pellea”.	 	Deținător	 a	 7	 selecții	 pentru	nominalizare	 la	 Premiile	Grammy,	 cel	 ce	 a	
introdus	muzica	Blues	cântată	live	în	România,	decorat	cu	Ordinul	Cultural	 în	grad	de	Cavaler	
(2011),	AG	Weinberger	a	prezentat	publicului	craiovean	o	sesiune	muzicală	excepțională,	o	seară		
de	blues	și	jazz	în	spiritul	celor	mai	cuceritoare	piese	ce	au	făcut	deliciul	secolului	XX.	

 14-15.11	N	Eveniment:	„Dorian”	–	spectacol	de	teatru-dans,	de	Oana	Răsuceanu,	susținut	de	
actorul	 George	 Albert	 Costea,	 spectacol	 prezentat	 de	 Asociația	 Culturală	 Control	 N,	 la	 sala	
„I.D.Sîrbu”.	

 28.11	N	Eveniment:	Manifest	pentru	Dialog:	#minor	—	proiect	observațional	de	artă	activă,	
coproducție	a	Teatrului	Național	„Radu	Stanca”	Sibiu	(TNRS)	și	a	Universității	„Lucian	Blaga”	din	
Sibiu	(ULBS),	fiind	al	doilea	proiect	prezentat	după	spectacolul	Antisocial,	la	sala	„I.D.Sîrbu”.	
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10.	NeoTeatru		
SmArTELIER	și	TEATRELIER	sunt	două	proiecte	de	formare	destinate	copiilor,	adolescenților,	tinerilor	și	
maturilor	interesați	de	cursuri	de	actorie,	ca	și	de	tehnica	și	arta	vorbirii	și	de	bune	maniere	aplicate.	
Atelierul	 își	propune	stimularea	 încrederii	 în	 sine,	 corectarea	atitudinii	 și	descifrarea	modului	 în	care	
cursanții	pot	descoperi	tehnici	pentru	discursuri	memorabile	–	săptămânal.		

În	 perioada	 01.10.-22.12,	 TnMS	 a	 organizat	 ateliere	 de	 teatru,	 în	 cadrul	 programului	 NeoTeatru.	
Proiectul	a	urmărit	ca	pentru	primul	modul,	susținut	în	perioada	menționată,	să	ofere	participanților	o	
serie	 de	 mijloace	 necesare	 atât	 dezvoltării	 competențelor	 și	 abilităților	 specific	 teatrale,	 cât	 și	 a	
abilităților	de	percepere	și	decodificare	a	mesajului	teatral.	

Prin	natura	sa,	proiectul	reprezintă	pe	lângă	un	mijloc	de	aprofundare	a	cunoștințelor	din	domeniul	artei	
teatrale	 și	 o	 formă	de	educație	 cultural-artistică,	menită	 să	 susțină	 formarea	unui	 public	 cu	un	 grad	
ridicat	de	receptivitate	în	ceea	ce	privește	actul	de	cultură	în	general	și	actul	teatral	în	particular.		

Primul	modul	a	urmărit	formarea	deprinderii	 lucrului	 în	echipă,	a	comunicării	atât	verbale	cât	și	non-
verbale,	 inițierea	 participanților	 în	 bazele	 tehnicii	 improvizației	 teatrale,	 însușirea	 unor	 exerciții	 de	
tehnica	și	arta	vorbirii	conforme	cu	necesitățile	individuale	ale	participanților.	

Atelierele	au	fost	organizate	pe	grupe	de	maximum	zece	participanți,	organizarea	acestora	făcându-se	
în	 conformitate	 cu	 categoriile	 de	 vârstă	 ale	 celor	 înscriși.	 Astfel	 am	 alcătuit	 cinci	 grupe,	 după	 cum	
urmează:	

• Grupa	1:			 		5	-			8	ani	
• Grupa	2:		 		9	-	11	ani	
• Grupa	3:		 12	-	14	ani	
• Grupa	4:		 15	-	18	ani	
• Grupa	5:		 					18+		ani	

Atelierele	 s-au	desfășurat	 cu	o	 frecvență	 săptămânală,	 iar	 timpul	 de	 lucru	propriu-zis	 pentru	 fiecare	
dintre	ateliere	a	variat	între	90-120	de	minute,	în	conformitate	cu	vârsta	și	capacitatea	de	concentrare	
a	participanților.	

	

11.	PREMII		

Premiul	pentru	Cea	mai	bună	regie	(Bobi	Pricop)	la	Festivalul	Internațional	de	Teatru	de	la	Oradea,	2016,	
pentru	regia	spectacolelor	„O	întâmplare	ciudată	cu	un	câine	la	miezul	nopții”,	după	un	roman	de	Mark	
Haddon,	 de	 la	 Teatrul	 Național	 „I.L.	 Caragiale”,	 București	 și	 „Iluzii”,	 de	 Ivan	 Vîrîpaev,	 de	 la	 Teatrul	
Național	”Marin	Sorescu”	din	Craiova.		
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12.	Eveniment:	Gala	Teatrului	Național	Craiova	

În	data	de	17.12	-	conceput	ca	un	eveniment	de	final	de	an,	Gala	TnMS	2016	a	reunit	artiști	ai	scenei	
craiovene,	 dar	 și	 invitați,	 parteneri	 ai	 TnMS,	 jurnaliști	 care	 au	 contribuit	 la	 promovarea	 proiectelor	
instituției	noastre	(vezi	Anexa	Premiilor	Galei).	

„Actorii	Ilie	Gheorghe,	Emil	Boroghină,	Claudiu	Bleonț,	Natașa	Raab,	Cătălin	Miculeasa	și	Alex	Calangiu,	
scenograful	 Viorel	 Penișoară-Stegaru,	 recuzitiera	 Marieta	 Mierlă,	 critici	 de	 teatru,	 jurnaliști	 și	
colaboratori	au	fost	premiați,	sâmbătă	seara,	în	cadrul	Galei	Teatrului	Național	„Marin	Sorescu”,	prima	
de	acest	fel	pe	care	instituția	o	organizează	pentru	a-i	răsplăti	pe	cei	care,	de-a	lungul	timpului,	i-au	stat	
alături	 în	 realizarea	 și/sau	 promovarea	 proiectelor.	 Evenimentul	 s-a	 dorit	 a	 fi	 unul	 de	 ținută,	 cu	 o	
atmosferă	 distinsă,	 din	 care	 n-au	 lipsit	 muzica	 live	 café-concert,	 codul	 vestimentar	 „black	 tie”	 și	 un	
cocktail	 party	 de	 final,	 nici	 invitații	 speciali	 –	 de	 la	 reprezentanți	 ai	 unor	 importante	 firme,	 care	 au	
susținut	Gala	prin	sponsorizări,	la	Erwin	Șimșensohn,	secretar	de	stat	în	Ministerul	Culturii.	Expoziția	de	
statui	vivante	și	 licitația	de	obiecte	din	recuzita	 instituției	au	adus	spectacolul	 în	 foaier,	dând	culoare	
sărbătorii	teatrului	craiovean.”	(extras	din	articolul	semnat	de	Magda	Bratu,	„Cuvântul	libertății”,	19.12).	

	

13.	TURNEE	ȘI	FESTIVALURI		
 17.04:	 Festivalul	 Internațional	 Shakespeare,	 Craiova	 -	 „Iulius	 Caesar”,	 de	 William	

Shakespeare,	regia	Peter	Schneider	(U.S.A.).	

 20-21.03:		 Teatrul	Cankarjev	Dom,	Ljubljana,	Slovenia	–	„Rinocerii”	de	Eugene	 Ionesco,	
regia	 Robert	 Wilson	 (U.S.A.),	 spectacol	 participant	 la	 „Ziua	 Internațională	 a	
Francofonei”.	

 02-	03-	04.06:		 Festivalul	de	Arte	Platonov,	Voronezh,	Rusia	–	„Rinocerii”	de	Eugene	Ionesco,	
regia	Robert	Wilson	(U.S.A.).	

 20-	21.09:		 Teatrul	Național	Mihai	Eminescu,	Reuniunea	Teatrelor	Naționale	Românești,	
ediția	a	 II-a,	 turneu	3	spectacole	-	„Profu’	De	Religie”,	de	Mihaela	Michailov,	
regia	Bobi	 Pricop,	„Pescărușul”	 de	A.P.	 Cehov,	 regia	 Yiannis	 Paraskevopoulos	
(Grecia),	„Occident	Express”,	de	Matei	Vișniec,	regia	Alexandru	Boureanu.	

 25.09:		 Festivalul	Zile	și	Nopți	de	Teatru	la	Brăila,	ediția	a	X-a	2016,	Brăila	–	„Exploziv”,	
de	Elise	Wilk,	regia	Andrei	Măjeri.	

 27.09,		 Festivalul	Excelsior	Teen	Fest	București,	ediția	a	II-a	-	„Exploziv”,	de	Elise	Wilk,	
regia	Andrei	Măjeri.	

 01.10:		 Festivalul	de	Teatru	Scurt,	Oradea	–	„Iluzii”	de	Ivan	Vîrîpaev,	regia	Bobi	Pricop.	

 14.10:		 Festivalul	 de	 Teatru	 Râmnic	 Inter	 Fest,	 Râmnicu	 Vâlcea,	 ediția	 a	 VI-a,	 -	
„Occident	Express”,	de	Matei	Vișniec,	regia	Alexandru	Boureanu.	

 5-17.11:		 Festivalul	de	Teatru	Pledez	pentru	TINE(RI),	ediția		a	XXVIII-a,	„Spargerea”,	
după	Răzvan	Petrescu,	regia	Dragoș	Alexandru	Mușoiu.	
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14.	REPERTORIUL	CURENT	în	2016	
NR.CRT	 TITLUL	 					An	

premiera	

Nr.	
reprezentații	

în	2016	

• 1.								 NĂPASTA,	de	I.L.	Caragiale	 2002	 -	

• 2.								 CEALALTĂ	ȚARĂ,	după	Herta	Müller	 2016	 3	

• 3.								 OCCIDENT	EXPRESS,	de	Matei	Vișniec	 2009	 7	

• 4.								 FATA	MOȘULUI	ȘI	FATA	MOAȘEI,	de	Ion	Creangă	 2016	 12	

• 5.								 IULIUS	CAESAR,	de	W.	Shakespeare	 2016	 5	

• 6.								 O	LUNĂ	LA	ȚARĂ,	de	I.	Turgheniev	 2016	 4	

• 7.								 O	FURTUNĂ,	după	W.	Shakespeare	 2012	 3	

• 8.								 NORII,	de	Aristofan	 2016	 4	

• 9.								 GEORGES	DANDIN,	de	Molière	 2016	 2	

• 10.						 ULTIMUL	AMANT	FIERBINTE,	de	Neil	Simon	 2013	 9	

• 11.						 PROFU’	DE	RELIGIE,	de	Mihaela	Michailov	 2013	 6	

• 12.						 IONA,	de	Marin	Sorescu	 2016	 2	

• 13.						 PROIECTUL	ORESTE,	după	Euripide	 2016	 4	

• 14	 EXPLOZIV,	de	Elise	Wilk	 2016	 23	

• 15.						 RINOCERII,	de	Eugène	Ionesco	 2014	 5	

• 16.						 SPARGEREA,	după	Răzvan	Petrescu	 2014	 17	

• 17.						 DIMINEAȚA	DE	DUPĂ,	de	Peter	Quilter	 2015	 14	

• 18	 NOAPTE	BUNĂ,	MAMĂ!	de	Marsha	Norman	 2015	 3	

• 19.						 ILUZII,	de	Ivan	Vîrîpaev	 2015	 8	

• 20.						 SFÂRȘIT,	de	Florin	Lăzărescu	 2015	 9	

• 21.						 PESCĂRUȘUL,	de	A.P.	Cehov	 2015	 5	

	

15.	Dublu-eveniment:	„Festivalul	Internațional	Shakespeare”	ediția	a	X-a	(14-23	

aprilie)	și	„Premiul	Europa	pentru	Teatru”	ediția	a	XV-a	(23-26	aprilie)		

 A.	Raport	privind	activitățile	culturale	desfășurate	în	cadrul	dublului	eveniment		

Organizat	de	Teatrul	Național	„Marin	Sorescu”	Craiova	împreună	cu	Fundația	Shakespeare,	sub	egida	
Primăriei	și	Consiliului	Local	Craiova,	Consiliului	Județean	Dolj,	Ministerului	Culturii,	Rețelei	Europene	a	
Festivalurilor	Shakespeare	și	Convenției	Teatrale	Europene,	Festivalul	Internațional	Shakespeare	2016	a	
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avut	drept	principali	parteneri	Institutul	Cultural	Român,	Uniunea	Teatrală	din	România,	British	Council-
România,	Asociația	Internațională	a	Criticilor	de	Teatru.	

Ca	o	confirmare	a	prestigiului	și	a	credibilității	internaționale	ale	Festivalului	Shakespeare	de	la	Craiova,	
este	de	precizat	 că	 în	urma	demersurilor	pe	 care	 le-am	efectuat	 Festivalul	 a	beneficiat	de	un	 sprijin	
financiar	 consistent	 din	 partea	 Guvernului	 Japoniei	 (echivalentul	 a	 circa	 830.000	 lei	 acordați	 pentru	
participarea	la	festival	a	celebrei	companii	Saitama),	comparabil	cu	sprijinul	oferit	de	Guvernul	României	
prin	Ministerul	 Culturii	 (1.000.000	 lei)	 pentru	 susținerea	 întregului	 Festival.	 În	 acest	 context	 este	 de	
precizat	 și	 sprijinul	 financiar	 obținut	din	partea	Guvernelor	Marii	 Britanii,	 Statului	 Israel	 și	 Republica	
Bulgaria.	

Ținând	seama	de	aprecierile	 cvasiunanime	ale	publicului	 și	 ale	 specialiștilor,	 se	poate	concluziona	că	
ediția	 recent	 încheiată	a	confirmat	statutul	deja	consacrat	al	Festivalului	de	manifestare	culturală	de	
nivel	european	și	mondial.	De	altfel,	 în	cursul	anului	2015,	Festivalul	Internațional	Shakespeare	a	fost	
recunoscut	de	un	juriu	internațional	ca	Festival	de	interes	european,	devenind	parte	a	programului	pilot	
al	 Uniunii	 Europene	 „EFFE-Europe	 for	 Festivals,	 Festivals	 for	 Europe”,	 inițiat	 de	 European	 Festivals	
Association.	Ediția	din	acest	an	a	Festivalului	fost	prima	desfășurată	sub	egida	EFFE.		

În	corelație	cu	această	nouă	perspectivă,	 	 întreaga	promovare	 la	nivel	național	și	 internațional	a	 fost	
gândită	 și	 efectuată	 în	 strânsă	 legătură	 cu	 unul	 dintre	 obiectivele	 majore	 ale	 dublului	 eveniment	
organizat,	 acela	 de	 a	 oferi	 orașului	 și	 regiunii	 o	 vizibilitate	 internațională	 consistentă	 și	 de	 calitate,	
constituindu-se	 într-un	vector	de	promovare	prin	cultură	a	Craiovei	și	Olteniei	ca	destinații	majore	și	
atractive	pentru	turism	și	investiții.	 	

Prin	forța	artei	și	a	culturii	românești,	organizatorii	Festivalului	Internațional	Shakespeare	și	ai	Premiului	
Europa	pentru	Teatru,	 împreună	cu	ceilalți	organizatori	 și	parteneri,	au	 readus	 	 în	 fața	publicului	din	
Craiova	și	din	țară	,	opera	celui	mai	mare	dramaturg	al	lumii	din	toate	timpurile	și	totodată	elita	teatrului	
european	și	mondial.	Desfășurat	în	anul	triplu	aniversar	al	celei	de-a	X-a	ediții	a	Festivalului,	al	celei	de-
a	XV-a	ediții	a	Premiului	Europa	pentru	Teatru	și	al	celebrării	a	400	de	ani	de	la	moartea	dramaturgului,	
ediția	din	acest	an	având	tema,	,,Shakespeare	pentru	eternitate”,	a	adus	în	prim	plan	pe	scena	teatrului	
românesc,	 unele	 dintre	 cele	 mai	 bune	 spectacole,	 regizate	 de	 către	 personalități	 de	 prim	 rang	 ale	
teatrului	european	și	mondial.		

Evenimentele	prezentate	în	cadrul	Festivalului	și	al	Premiului	Europa	pentru	Teatru	au	confirmat	prin	
profesionalismul	și	standardul	ridicat	al	producțiilor	scenice,	prin	colocviile,	conferințele	și	workshop-
urile	 vizând	 teatrologia,	 regia,	 scenografia	 și	 arta	 actorului,	 prin	 participarea	 unor	 personalități	
recunoscute	 pe	 plan	 mondial	 la	 Sesiunea	 de	 shakespeareologie	 și	 la	 Conferința	 Internațională	
Shakespeare,	renumele	câștigat	în	timp	de	mișcarea	teatrală	românească	în	organizarea	de	evenimente	
de	marcă	ale	lumii	culturale	internaționale.	

 B.	Referințe	calitative	

Programul	Festivalului	Shakespeare	a	fost	unul	divers	și	complex,	acordându-se,	ca	de	fiecare	dată,	o	
atenție	 specială	 marilor	 spectacole	 shakespeariene,	 cu	 care	 evenimentul	 pe	 care-l	 organizam	 și-a	
obișnuit	publicul	și	pe	numeroșii	specialiști	din	străinătate	și	din	țară	care-l	frecventează.	

Între	 acestea,	 în	 prim	 plan	 s-au	 situat	 spectacolele	 	 „Richard	 II”	 de	 la	 Teatrul	 Saitama	 din	 Tokyo,	 în	
direcția	de	scenă	a	marelui	regizor	al	 Japoniei	și	al	 lumii,	Yukio	Ninagawa,	 	„Richard	 III”	de	 la	Teatrul	
Schaubühne	din	Berlin	în	regia	lui	Thomas	Ostermeier,	„Macbeth”,	prezentat	de	Baltic	House	Festival	
din	Sankt	Petersburg	și	pus	în	scenă	de	un	alt	foarte	important	regizor	european,	Luk	Perceval,	surpriza	
și	revelația	acestei	ediții	fiind	spectacolul	„Romeo	și	Julieta”	de	la	Teatrul	Municipal	din	Beer	Sheva,	în	
regia	lui	Irad	Rubinstein.	

Pentru	aducerea	Teatrului	Saitama	din	Tokyo,	pentru	prima	dată	în	România,	au	fost	depuse	îndelungate	
eforturi,	 începute	 încă	din	anul	2007,	 iar	„Richard	II”,	 la	prezentarea	căruia	au	participat	peste	60	de	
actori	 și	 30	 de	 tehnicieni	 din	 Japonia,	 a	 reprezentat	 un	 eveniment	 remarcabil	 pentru	 întreg	 teatrul	
European.	
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Extrem	de	 importante	pentru	 formatul	 ediției	 recent	 încheiate	 și	 foarte	bine	primite	de	public	 și	 de	
specialiști,	au	fost	spectacolele		„Hamlet”	de	la	Teatrul	Flute	din	Stratford-upon-Avon,	în	regia	lui	Kelly	
Hunter,	de	la	Royal	Shakespeare	Company,		„Poveste	de	iarnă”	de	la	Teatrul	Laborator	Sfumato	din	Sofia,	
realizat	de	Margarita	Mladenova,	sau	„Julius	Caesar”	de	 la	Societatea	Raffaello	Sanzio	din	Cesena,	 în	
regia	lui	Romeo	Castellucci,	unul	dintre	cei	mai	reputați	și	novatori	regizori	din	teatrul	european.	

O	bună	impresie	au	produs	și	spectacolele	„Hamlet”,	unul	dintre	acestea	prezentat	de	Compania	A	&	M	
Production	 din	 Cape	 Town,	 Africa	 de	 Sud,	 în	 regia	 lui	 Fred	 Abrahamse,	 iar	 celălalt	 de	 Shakespeare	
Tobacco	Factory	din	Marea	Britanie,	în	regia	lui	Andrew	Hilton,	spectacolul	„Julius	Caesar”	al	Teatrului	
Național	 „Marin	 Sorescu”	 Craiova,	 în	 direcția	 de	 scenă	 a	 lui	 Peter	 Schneider,	 recitalurile	 dramatice	
„William”,	 prezentat	 de	 Jonas	 Nerbe	 de	 la	 Teatrul	Muzical	 din	 Stockholm	 și	 „7	 bufoni”	 al	 actorului	
polonez	Piotr	Kondrat.	

Un	loc	aparte	au	ocupat	reprezentațiile	 în	aer	 liber	cu	„Comedia	erorilor”	 în	regia	 lui	Ben	Humphrey,	
prezentat	 de	 Teatrul	 de	 Repertoriu	 din	 Worcester,	 Marea	 Britanie,	 programat	 în	 Piața	 „William	
Shakespeare”,	„În	inima	nopții	–	Episodul	Lear”,	realizat	de	Gavriil	Pinte	la	Teatrul	„Regina	Maria”	din	
Oradea,	prezentat	în	Piața	„Mihai	Viteazul”	sau	„Furtuna”,	al	Teatrului	„Gong”	din	Sibiu,	în	regia	Alinei	
Hiristea,	jucat	în	Piața	„Frații	Buzești”,	dar	și	spectacolul	Secției	de	păpuși	și	marionete	a	Teatrului	Tony	
Bulandra	 din	 Târgoviște	 cu	 „Romeo	 și	 Julieta”,	 în	 regia	 cunoscutei	 regizoare	 americane	 de	 origine	
română	Irina	Niculescu.	

Un	element	de	noutate	al	acestei	ediții	l-a	constituit	realizarea	într-o	coproducție	coordonată	de	Festival	
împreună	 cu	 	 Compania	 „Parrabbola”	 din	 Marea	 Britanie	 și	 Compania	 „Teatrulescu”	 din	 Craiova	 a	
spectacolului	itinerant	de	teatru	comunitar	„Romeo	și	Julieta”,	în	regia	unui	maestru	european	al	acestui	
gen,	creatorul	britanic	Philip	Parr.	În	spectacol	au	evoluat	artiști	profesioniști	români	și	britanici	alături	
de	 un	 mare	 număr	 de	 artiști	 amatori,	 cetățeni	 ai	 Craiovei	 provenind	 	 din	 diverse	 categorii	 socio-
profesionale,	 îmbinând	 talentul,	 ineditul	 și	 creativitatea,	 într-o	 manieră	 specifică	 acestui	 gen	 de	
eveniment	menit	să	contribuie	prin	 limbajul	artei	 la	promovarea	civismului	 și	dialogului	 între	diverse	
categorii	sociale,	profesionale,	etnice,	cultivând	spiritul	de	comuniune	și	participarea	activă	a	cetățenilor	
la	rezolvarea	prin	parteneriat	și	colaborare	a	problemelor	comunității.	

Foarte	 apreciate	 au	 fost	 reprezentațiile	 studenților	 de	 la	Universitatea	Națională	 de	Artă	 Teatrală	 și	
Cinematografică	 „I.L.	 Caragiale”	 din	 București	 cu	 „A	 douăsprezecea	 noapte”,	 în	 regia	 lui	 Mihai	
Constantin,	Universitatea	„Lucian	Blaga”	din	Sibiu,	cu	„Romeo	și	Julieta”,	în	regia	lui	Bogdan	Sărătean	și	
Departamentul	de	Teatru	al	Universității	din	Craiova	cu	„Regele	Lear”,	realizat	de	Alexandru	Boureanu	
și	Alina	Mangra,	ca	și	cele	de	teatru-dans	„7/7”	de	la	Teatrul	Maghiar	de	Stat	din	Timișoara	sau	„Macbeth	
Badya”	de	la	Compania	Kasba	Arghya	din	Calcutta	-		India.		

O	adevărată	explozie	de	tinerețe	și	vigoare,	de	dăruire,	talent	și	pasiune,	a	însemnat	prezența	la	această	
ediție	 în	cadrul	secțiunii	educativ	formative,	a	elevilor	de	 la	Liceul	„A.I.Cuza”	din	Capitală,	membrii	ai	
Companiei	Okaua,	care	au	prezentat	spectacolul	„Ultimele	douăsprezece	respirații”,	regizat	de	Gabriela	
Bobes	 și	 Ionuț	Popescu,	 dar	 și	 nenumărate	 alte	momente	 artistice	 speciale	 ,	 împreună	 cu	 alți	 artiști	
specializați	în	realizarea	de	evenimente	culturale	în	spații	neconvenționale.	Acestea	au	fost	prezentate	
seară	de	seară	atât	pe	platoul	din	Piața	„William	Shakespeare”,	în	foaierul	Teatrului	Național,	precum	și	
în	alte	spații	emblematice	ale	orașului,	creându-se	o	ambianță	de	sărbătoare	și	comuniune	care	a	făcut	
din	orașul	Craiova	o	gazdă	ospitalieră	și	atractivă	pentru	publicul	spectator	internațional	și	pentru	cei	
circa	1.000	de	invitați	și	participanți	la	evenimente,	din	lumea	întreagă.	

Foarte	așteptată	a	fost,	ca	de	fiecare	dată	la	ultimele	ediții,	deplasarea	la	Portul	Cultural	Cetate,	în	cadrul	
natural	excepțional	al	Dunării,	unde	grupul	de	muzicieni	„K’antu	Ensemble”	din	Marea	Britanie,	având-
o	drept	solistă	pe	Ruth	Hopkins,	a	prezentat	un	excepțional	concert	de	muzică	renascentistă.	

O	contribuție	deosebită	la	reușita	Festivalului	a	adus-o	Filarmonica		„Oltenia”	Craiova,	prin	programarea	
Concertului	extraordinar	avându-l	la	pupitru	pe	Chris	Petrie	din	Marea	Britanie.	



 Raport de activitate -2016- TnMS  
 

 

16 

Evenimentele	de	la	Craiova	au	fost	promovate	în	mod	specific	în	toată	regiunea	Oltenia,	iar	un	moment	
special	a	avut	loc	la	Turnu	Severin,	în	emblematicul	Palat	Cultural	„Teodor	Costescu”,	prin	programarea	
spectacolului	„Poveste	de	iarnă”	de	la	Teatrul	Laborator	Sfumato	din	Sofia.	

De	asemenea,	în	programul	Festivalului	Internațional	Shakespeare	de	la	Craiova	au	fost	incluse	o	serie	
de	spectacole	prezentate	în	Capitală	de	Teatrul	Național	București	cu	„Furtuna”	în	regia	lui	Alexander	
Morfov	și	Compania	„Gigi	Căciuleanu	Romania	Dance”	cu	„Folia	Shakespeare	&	Co”,	în	regia	și	coregrafia	
lui	Gigi	Căciuleanu.	

Dincolo	 de	 prezentarea	 de	 spectacole	 shakespearene	 majore	 care	 constituie	 principala	 rațiune	 a	
organizării	Festivalului,	o	componentă	importantă	a	programului	au	reprezentat-o	sesiunile	științifice	de	
comunicări.	

Acestea	au	debutat	cu	trei	zile	de	sesiuni	de	înalt	nivel	științific	în	Aula	Academiei	Române	din	București	
prin	 organizarea	 de	 către	 Festival	 împreuna	 cu	 Academia	 Română	 și	 Muzeul	 Literaturii	 Române,	 a	
Simpozionului	 Internațional	 „Shakespeare	 în	 România	 și	 în	 lume”.	 Au	 participat	 numeroși	
shakespeareologi	din	Europa	și	de	pe	alte	continente,	care	s-au	deplasat	apoi	la	Craiova,	unde	au	avut	
loc	alte	trei	zile	de	comunicări	științifice	dedicate	Conferinței	Internaționale	Shakespeare,	organizată	în	
colaborare	 cu	 „Shakespeare	 Institute”	 și	 Asociația	 Europeană	 de	 Cercetare	 Shakespeare	 din	 Marea	
Britanie.	

În	 ultimele	 zile	 ale	 Festivalului	 a	 avut	 loc	 Sesiunea	de	 shakespeareologie,	 aflată	 de	 câteva	 ediții	 sub	
Patronajul	Asociației	 Internaționale	 a	 Criticilor	 de	 Teatru	 (A.I.C.T.),	 prilej	 cu	 care	 au	 fost	 programate	
Reuniunea	 Comitetului	 Executiv	 al	 A.I.C.T.	 și	 Reuniunea	 Consiliului	 Redacțional	 al	 Revistei	 „Critical	
Stage”,	una	dintre	cele	mai	prestigioase	reviste	de	profil	din	lume.	

Tot	în	perioada	Festivalului	de	la	Craiova	a	fost	programată	și	Reuniunea	membrilor	Rețelei	Europene	a	
Festivalurilor	Shakespeare.	

Festivalul	Internațional	Shakespeare	de	la	Craiova,	fiind	parte	a	marilor	manifestări	culturale	europene	
dedicate	celebrării	a	400	de	ani	de	la	moartea	lui	William	Shakespeare,	în	ofertantul	foaier	al	Teatrului	
Național	 „Marin	 Sorescu”	 au	 fost	 organizate	 mai	 multe	 expoziții	 între	 care	 Expoziția	 de	 postere	
„Shakespeare	400-De	 la	 Stratford	 la	Craiova”,	 realizată	 în	 colaborare	 cu	 Institutul	 Shakespeare	de	 la	
Stratford	 și	Universitatea	din	Birmingham,	deschisă	 concomitent	 la	 Stratford	 și	 Craiova,	 Expoziția	de	
carte	 „Shakespeare	 -	Opera	 și	 exegeze”,	 Expoziția	de	picto-impulsuri	 „Shakespeare	 -	Ad	 infinitum”	a	
artistei	 Oana	 Maria	 Cajal	 din	 Montreal,	 Expoziția	 „Universul	 shakespearean”	 a	 artistei	 Miruna	
Budișteanu	din	București	și	Expoziția	„Costumul	elisabetan”,	realizată	de	studenții	de	la	Departamentul	
de	Scenografie	de	Teatru	de	la	Universitatea	Națională	de	Artă	Teatrală	și	Cinematografică	din	București.	

Între	 evenimentele	demne	de	menționat	din	Programul	 Festivalului	 s-au	 înscris	 și	 lansările	 de	 carte,	
decernarea	Titlului	de	Doctor	Honoris	Causa	al	Universității	din	Craiova	Profesorului	George	Banu	de	la	
Universitatea	pariziană	Sorbona,	Președinte	de	onoare	al	Asociației	Internaționale	a	Criticilor	de	Teatru	
(AICT)	 și	 președinte	 al	 juriului	 „Premiul	 Europa	 pentru	 Teatru”.	 De	 asemenea,	 decernarea	 Premiului	
Internațional	 Shakespeare,	 ediția	 a	 V-a,	 regizorului	 Thomas	 Ostermeier,	 realizator	 al	 mai	 multor	
spectacole	shakespeariene	excepționale,	printre	care	„Hamlet”	și	„Richard	III”,	prezentate	la	Craiova,	în	
cadrul	Festivalului	Internațional	Shakespeare.	

Numeroasele	aprecieri	sosite	din	țară	și	din	străinătate	de	la	spectatori	și	specialiști,	confirmă	reușita	
deplină	a	celei	de	a	X-a	ediții	a	Festivalului	Internațional	Shakespeare	de	la	Craiova,	putând	afirma	același	
lucru	 și	 despre	 desfășurarea	 pentru	 prima	 oară	 în	 România,	 a	marii	manifestări	 europene	 care	 este	
Premiul	Europa	pentru	Teatru,	acesta	din	urmă	reunind	la	Craiova	în	cadrul	unei	serii	dense	de	colocvii,	
conferințe	și	spectacole	circa	400	de	oameni	de	teatru,	jurnaliști	și	oameni	de	televiziune	din	întreaga	
lume.	

Premiul	 Europa	 pentru	 Teatru,	 manifestare	 aflată	 de	 la	 debutul	 său	 (1986)	 sub	 Înaltul	 Patronaj	 al	
Consiliului	Europei	și	Parlamentului	European,	s-a	desfășurat	de	această	dată	sub	Patronajul	Primăriei	și	
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Consiliului	Local	Municipal	Craiova,	finanțator	al	evenimentului,	cărora	li	s-a	alăturat	și	Institutul	Cultural	
Român.	

Premiul	Europa	pentru	Teatru,	acordat	de-a	 lungul	edițiilor	anterioare	unor	mari	 creatori,	 adevărate	
legende	 ale	 teatrului	mondial,	 a	 fost	 atribuit	 la	 ediția	 de	 la	 Craiova	 cunoscutului	 regizor	 și	 coregraf	
suedez	Mats	Ek,	iar	Premiile	Noua	Realitate	Teatrală,	destinate	spiritelor	novatoare,	lui	Joel	Pommerat	
din	Franța,	Andreas	Kriegenburg	din	Germania,	 Juan	Mayorga	din	Spania,	Victor	Bodo	din	Ungaria	 și	
Teatrului	Național	al	Scoției.	

Premiul	special,	acordat	până	acum	unor	mari	personalități	culturale,	printre	care	Melina	Mercouri,	fost	
Ministru	 al	 Culturii	 din	Grecia,	 inițiatoare	 a	 Proiectului	 Capitalelor	 Culturale	 Europene	 și	 a	 Premiului	
Europa	pentru	Teatru	în	anul	1986,	Jack	Lang,	fost	Ministru	al	Culturii	în	Franța,	dramaturgului	Vaclav	
Havel,	fost	președinte	al	Republicii	Cehe	și	legendarului	regizor	rus	Yuri	Liubimov,	creator	al	celebrului	
teatru	 Taganka	 din	 Moscova,	 a	 fost	 atribuit	 la	 această	 cea	 de	 XV-a	 ediție	 regizorului	 român	 Silviu	
Purcărete,	de	numele	căruia	se	leagă	marile	realizări	ale	Teatrului	Național	Craiova,	care	l-au	impus		în	
întreaga	lume.	

 C.	Principalele	spații	de	desfășurare:	

• Sala	mare,	sala	mică	și	Foyerul	Teatrului	Național	„Marin	Sorescu”;	

• Sala	Filarmonicii	de	Stat	Oltenia;	

• Sala	Buia	a	Universității	din	Craiova;	 	 	 	 	

• Sălile	și	foyerul	Teatrului	Național	București;	

• Holul	mare	al	Universității	din	Craiova	

• Sala	de	Ședințe	a	Consiliului	Județean	Dolj;	

• Sala	Albastră	a	Universității	din	Craiova;	

• Sala	mare	a	Teatrului	„Colibri”	din	Craiova	

• Piața	William	Shakespeare	–	Craiova	

• Piața	Frații	Buzești	-	Craiova	

• Portul	Cultural	Cetate;	

• Piața	Mihai	Viteazul	Craiova;	

• Sala	mare	a	Casei	Studenților	din	Craiova	

• Palatul	Culturii	„Teodor	Costescu”		-	Drobeta	Turnu	Severin	

	

 D.	Aspecte	cantitative.	Indicatori	de	performanță.	Promovarea	evenimentului	

Rezumând,	cea	de-a	X	-a	ediţie	a	Festivalului	Shakespeare	şi	premiul	Europa	pentru	Teatru	au	însemnat,	
în	cifre:	peste	60	de	evenimente,	cu	artişti	din	peste	20	de	ţări,	de	pe	4	continente,dintre	care:	

1. Japonia	-Teatrul	Saitama	-Tokio	
2. Marea	Britanie	-	Worcester	Repertory	Theatre	
3. 	Marea	Britanie	-	Compania	„Kantu	Ensemble”	-	Londra	
4. Rusia	-	Baltic	House	Festival	-	Sankt	Petersburg	
5. Israel	-Teatrul	Beer	-	Sheva	
6. Bulgaria	-Teatrul	Sfumato-Sofia	
7. Suedia	-	Compania	„Musik	Stokholm	Theatre”	
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8. Polonia	-	Piotr	Kondrat	-	One	man	show	-	Varşovia	
9. Africa	de	Sud	-	Compania	A&M	Production	-	Cape	Town	
10. Marea	Britanie	-	Compania	„Flute	Theatre”	-	Stratford	Upon	Avon	
11. Marea	Britanie	-	Compania		„Shakespeare	at	Tobacco		Factory”	-	Bristol	
12. Marea	Britanie	-	Chris	Petrie	-	Dirijor	
13. Germania	-	Teatrul	Schaubuhne	-	Berlin	
14. Italia	-	Societatea	Raffaello	Sanzio	-	Cesena	
15. India	-	Compania	„Kasba	Arghya”	-	Calcutta	
16. Germania	-	Deutches	Theatre	-	Berlin	
17. Scoţia	-	Teatrul	National	al	Scoţiei	-	Glasgow	
18. Spania	-	Entrecajas	Producciones	Teatrales	-	Madrid	

Invitați	din:	Argentina,	Armenia,	Austria,	Belarus,	Belgia,	Bosnia-	Herțegovina,	Belgrad,	Bulgaria,	Canada,	
Cehia,	Cipru,	Coreea,	Croația,	Elveția,	 	Finlanda,	Franța,	Georgia,	Germania,	Grecia,	 India,	 Iran,	 Israel,	
Italia,	 Japonia,	 Letonia,	 Lituania,	 Luxemburg,	 Macedonia,	 Marea	 Britanie,	 Mexic,	 Moldova,	 Nigeria,	
Norvegia,	 Olanda,	 Polonia,	 Portugalia,	 România,	 Rusia,	 Scoția,	 Serbia,	 Siria,	 Slovacia,	 Spania,	 Suedia,	
Statele	Unite	ale	Americii,		Taiwan,	Ungaria.	

Au	 avut	 loc	 30	 de	 expoziții,	 ateliere	 de	 teatrologie,	 colocvii,	 conferințe	 internaționale	 de	
shakespearologie,	lansări	de	carte,	decernări	de	premii	și	alte	activități	cu	specific	cultural.	

Festivalul	 Internațional	 Shakespeare	 și	 Premiul	 Europa	 pentru	 Teatru	 au	 inclus	 40	 de	 spectacole	 de	
teatru,	concerte	de	muzică	renascentistă	și	clasică,	dar	și	spectacole	de	teatru	comunitar,	spectacole	de	
stradă,	etc.		

În	 cifre,	 audiența	 directă	 a	 ediției	 din	 acest	 an	 a	 Festivalului	 și	 a	 Premiului	 Europa	 pentru	 Teatru	 a	
însemnat	 peste	 12.000	 de	 spectatori	 la	 spectacolele	 programate	 indoor,	 în	 sălile	 din	 Craiova,	 din	
regiunea	Oltenia	și	din	București,	și	peste	10.000	de	spectatori	la	evenimentele	desfășurate	în	aer	liber.	

Promovarea	 pentru	 Festivalul	 Internațional	 Shakespeare	 s-a	 realizat	 prin	 mijloace	 diverse,	 pe	 toate	
canalele	 de	 audiență	 și	 cu	 ajutorul	 partenerilor	 media	 locali	 și	 naționali.	 Strategia	 de	 promovare	 a	
festivalului	a	inclus:	

1. Crearea	identității	a	edițiilor	din	acest	an,	în	acord	cu	imaginea	deja	consacrată	pentru	Festival	
și	pentru	Premiul	Europa	pentru	Teatru,		

2. Abordarea	unor	publicuri	țintă	diverse,	de	la	cele	de	specialitate	–	critici,	mediul	pre-universitar,	
universitar,	artistic,	oameni	de	teatru,	specialiști,	personalități	culturale,	jurnaliști	de	specialitate	
și	până	 la	 spectatorii	din	Craiova,	din	 regiunea	Oltenia,	dar	 și	din	 țară,	prin	metode	precum:	
publicitate	 ATL	 (publicitate	 indoor	 și	 outdoor,	 publicitate	 online	 -	 social-media	 –	 site-uri,	
facebook,	youtube,	presă	online	etc.	-,	publicitate	audio-video	–	spoturi	la	posturi	de	radio	și	tv	
din	regiune	și	 în	media	naționale,	publicitate	video	 în	mijloacele	de	transport	 în	comun	etc.),	
publicitate	BTL	(direct	mailing,	distribuția	a	peste	15.000	flyere,	afișe,	pliante	etc.)	

3. Strategia	de	comunicare	–	prin	newslettere,	advertoriale,	comunicate	de	presă	

4. Campanii	–	concurs	

Printre	partenerii	media	care	au	promovat	ediția	din	acest	an	a	Festivalului,	putem	enumera:	

- Presă	scrisă	și	online:	Adevărul,	Evenimentul	Zilei,	Dilema	Veche,	Observator	cultural,	Gazeta	de	
Sud,	 Cotidianul,	 Agenția	 Națională	 de	 știri	 Agerpres,	 Jurnalul.ro,	 Jurnalul	 Olteniei,	 Cuvântul	
Libertății,	România	Liberă,	Yorick.ro,	Metropolis,	craiova.ro,	Ziarul	Financiar,	Revista	Teatrală,	
Agenția	 de	 știri	 Hotnews.ro,	 Lupa,	 Ora	 de	 știri,	 Jurnal	 românesc,	 Oltenia24.ro,	 Indiscret,	
craiovaforum.ro,	D’ale	Craiovei,	Micapi,	Zona	Zero	etc.	
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- Posturi	de	televiziune:	TVR,	TVR	Craiova,	Digi24,	Antena	3,	GTV,	Oltenia	3TV,	Alege	TV,	TeleU,	
Alto	Media,	Republica	Oltenia	

- Posturi	 radio:	 Europa	 FM,	 Magic	 FM,	 Kiss	 FM,	 Radio	 România	 Cultural,	 Radio	 România	
Actualități,	Radio	Oltenia	Craiova,	Rock	FM,	Radio	Sud,	Radio	Horion	etc.	

	
 E.	FINANȚATORI:	
v Primăria	și	Consiliul	Local	Craiova		
v Ministerul	Culturii	
v Consiliul	Județean	Dolj	
v Institutul	Cultural	Român	
v Uniunea	Teatrală	din	România	
v Guvernul	Japoniei	
v Ambasada	Israelului	în	România	
v British	Council	România	

	
 F.	SPONSORI:	
v C.E.Z.	DISTRIBUȚIE	
v B.C.R.	
v SC	ELPRECO	SRL	
v GARANTI	BANK	
v ROTARY	CLUB	CRAIOVA	
v AGRIFARM		
v BIROUL	DE	ARHITECTURĂ	METROPOLITANĂ	
v EXIMBANK	
v SC	DUMBRAFOX	
v SC	PROMOBILA	

	

 G.	PARTENERI:	
v Europe	For	Festivals,	Festivals	for	Europe	(EFFE)	
v Academia	Româna	
v Muzeul	Național	al	Literaturii	Romane	
v Convenția	Teatrală	Europeană	(CTE)	
v Rețeaua	Europeana	a	Festivalurilor	Shakespeare	(ESFN)	
v Stratford	Institute	
v Asociația	Europeana	de	Cercetare	Shakespeare	(ESRA)	
v Asociația	Internaționala	Criticilor	de	Teatru	(AICT)	
v Teatrul	Pentru	Copii	și	Tineret	„Colibri”	
v Casa	de	Cultură	a	Studenților	-	Craiova	
v Universitatea	din	Craiova	
v Filarmonica	„Oltenia”	
v Opera	Română	Craiova	
v Electroputere	Parc	Mall	
v Compania	„Teatrulescu”	Craiova	
v RAADPFL	Craiova	



 Raport de activitate -2016- TnMS  
 

 

20 

v Teatrul	„Anton	Pann”	-	Rm.	Vâlcea	
v Teatrul	Ariel	(Rm.	Vâlcea)	
v Palatul	„Teodor	Costescu”	-	Dr.	Tr.	Severin	
v Centrul	Cultural	„	Eugene	Ionesco”-	Slatina	

c. Rezultate	și	indici	de	performanță	

INDICATORI	 PLAN	 REALIZAT	
1.	PERSONAL	 126	 125	
a.	numărul	de	personal	conform	statului	de	functii	 126	 125	
-	personal	artistic	+	specialitate	 36	 36	
-	personal	tehnic	+	muncitori	 42	 41	
-	personal	administrativ	 48	 48	
b.	număr	de	personal	prevăzut	a	se	realiza	din	care:	 126	 125	
-	personal	artistic+	specialitate	 36	 36	
-	personal	tehnic	 42	 41	
-	personal	administrativ	 48	 48	
2.	NUMAR	DE	PREMIERE	 6	 8	
3.	NUMAR	DE	REFACERI	 -	 2	
4.	NUMAR	DE	SPECTACOLE	-	din	care:	 180	 185	
-	la	sediu	 166	 170	
-	în	turnee	în	tara	 10	 7	
-	în	turnee	în	străinătate	 4	 8	
5.	NUMAR	DE	SPECTATORI	-	din	care:	 32.200	 34.500	
-	la	sediu	 26.175	 31.200	
-	în	turnee	 6.025	 3.300	
6.	INDICE	DE	OCUPARE	A	SALII	LA	SEDIU	SALA	MARE	
																																																																										SALA	STUDIO	

50	%	
45%	

53	%	
48%	

7.	VENITURI	TOTALE	din	care:	 14.075.000	 14.008.757	
VENITURI	PROPRII	din	care	 5.031.000	 5.016.808	
-	din	bilete	de	spectacole	 416.000	 501.813	
-	din	chirii	 4.000	 5.260	
-	din	programe	 4.000	 4.108	
-	alte	venituri		 333.000	 232.127	
-	alte	venituri	atrase	(contribuție	PRIMARIA	CRAIOVA	-	Festivalul	
International	Shakespeare	-2016	+	Premiile	Europa	pentru	Teatru)	

3.825.000	 3.825.000	

-	sponsorizare	 49.000	 48.500	
-	sold	inițial	 10.000	 9.719	
-transferuri	voluntare	(contribuție	Consiliul	Județean	Dolj	-	Festivalul	
International	Shakespeare-2016)	

400.000	 400.000	

-	fonduri	UE	nerambursabile	 25.000	 17.672	
-sume	provenite	din	finanțarea	anilor	anteriori	 	 	
SUBVENTII	 9.009.000	 8.964.558	
8.	CHELTUIELI	EFECTIVE	TOTALE	din	care:	 14.075.000	 14.001.374	
-	cheltuieli	de	personal		 4.720.000	 4.714.063	
-	cheltuieli	de	întreținere	 1.296.000	 1.245.085	
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-	cheltuieli	pentru	montări	și	refaceri	 7.957.000	 7.955.466	
-	cheltuieli	pentru	reparații	capitale	 0	 	
-	cheltuieli	de	amortizare	 0	 	
-	cheltuieli	de	capital	 49.000	 48.960	
-	proiecte	cu	finanțare	UE	 53.000	 37.800	
9.	CHELTUIELI	PE	SPECTATOR	din	care:	 	 	
-	din	subvenție	 280		 260	
-	din	venituri	proprii	 156	 145	
10.	GRADUL	DE	ACOPERIRE	DIN	VENITURI	PROPRII	A	CHELTUIELILOR	
INSTITUȚIEI	

100%	 100%	

11.	PONDEREA	CHELTUIELILOR	DE	PERSONAL	DIN	TOTALUL	
CHELTUIELILOR	

34%	 34%	

12.	GRADUL	DE	ACOPERIRE	A	SALARIILOR	DIN	SUBVENTIE	 100	%	 100	%	
	

Conform	contractului	de	management,	art.	7	în	scopul	eficientizării	managementului	instituției,	ținând	
seama	 de	 caietul	 de	 obiective,	 de	 proiectul	 de	 management	 aprobat,	 precum	 și	 de	 recomandările	
comisiei	 de	 concurs	 de	 proiecte	 de	management,	managerul	 a	 avut	 următoarele	 sarcini	 specifice	 în	
2016	:	

	

Primul	an	de	mandat:	 Stadiul	realizării		 Observații	
a) să	elaboreze	și	să	înainteze	spre	

aprobarea	 autorității	 un	 nou	
Regulament	 de	 organizare	 și	
funcționare;	

Îndeplinit	 După	semnarea	contractului	din	luna	
iunie	 2016	 noul	 ROF	 a	 fost	 înaintat	
autorității	 în	 luna	 septembrie	 și	
aprobat	 prin	 O.M.C.	 nr.	 4068/	
30.12.2016	.	

b) să	elaboreze	și	să	aprobe	un	nou	
Regulament	Intern;	

Parțial	îndeplinit	 Există	o	formă	de	lucru,	dar	care	va	fi	
aprobată	 în	 anul	 2017,	 având	 în	
vedere	data	aprobării	ROF-ului.	

c) să	 elaboreze,	 să	 îl	 supună	
dezbaterii	 salariaților	 și	 să	
aprobe	un	nou	Cod	de	conduită	
și	etică	profesională;	

Îndeplinit	 Codul	este	operațional.	

d) să	 stabilească	 un	 program	 de	
dezvoltare	 a	 Sistemului	 de	
Control	 managerial	 intern	
precum	și	un	Plan	de	acțiune	în	
acest	sens.	Să	raporteze	stadiul	
de	 implementare	 a	
standardelor	 de	 control	
managerial	intern	prevăzute	de	
O.S.G.G.	 nr.	 400/2015	 pentru	
aprobarea	 Codului	 controlului	
intern/	managerial,	al	entităților	
publice;	

Îndeplinit				 Programul	de	dezvoltare	a	SCMI	este	
transmis	autorității.	

e) să	 desemneze	 membrii	 din	
Consiliul	 Artistic	 –	 din	 rândul	
unor	 personalități	 alese	 pe	
criterii	 de	 integritate,	 fără	
implicare	politică	și	din	domenii	

Îndeplinit		 A	avut	 loc	 în	data	de	05.12	o	prima	
ședință	 de	 Consiliului	 Artistic,	
componenta	 sa	 fiind	 anunțată	 mai	
jos	(vezi	p.	26).	
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diverse	 ale	 culturii,	 artei	 și	
științei	 (cu	 întâlniri	 cel	 puțin	
bianuale);	

f) identificarea	 de	 soluții	 pentru	
amenajarea	 unui	 spațiu	 în	
interiorul	 clădirii	 care	 să	 aibă	
destinația	de	cafenea.	

Îndeplinit	 Cafeneaua	este	instalată	în	foaierul	
teatrului.	

	
	
	

d. Cheltuieli	defalcate	pe	programe,	respectiv	pe	obiective;	

Conform	Programului	minimal	aprobat		

	

Nr.	
crt.	 PROGRAM	

Nr.	proiecte	
în	cadrul	

programului	

Denumire	
proiect	

Buget	
prevăzut	

pe	program	
(lei)	

Sume	cheltuite	pentru	
fiecare	proiect	realizat	

(lei)	

1.	

RO
-D
ra
m
at
ur
g	

2	

Noi	și	iar	noi		

80.000	

66.178	 	

Autorii	sunt	în	sală	

	
9.637	

total	 	 75.815	

2.	

Th
al
ia
	și
	

M
el
po

m
en

e	 1	 Comoediae	(sau)	

Tragediae/Dramae	

	

175.000	 167.667	

total	 	 167.667	

3.	

	

Pr
oI
nd

ep
en

de
nț
a	 2	 T&T		

60.000	

57.784	

Freelancer	

	
2.216	

total	 	 60.000	
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Nr.	
crt.	 PROGRAM	

Nr.	proiecte	
în	cadrul	

programului	

Denumire	
proiect	

Buget	
prevăzut	

pe	program	
(lei)	

Sume	cheltuite	pentru	
fiecare	proiect	realizat	

(lei)	

4.	
	

Po
ar
tă
	c
ăt
re
	lu

m
e	 	

	

6	

Întâlnirile	SpectActor	

20.000	

6.933	

Duminici	de	poezie	 2.700	

Ia	te	uită	la	…	(artistul	X)	 2.021	

Revista	SpectActor	 8.346	

total	 	 20.000	

5.	

	

N
eo

Te
at
ru
	 	

	

2	

Ateliere	de	creație	și	joc	
teatral	

10.000	

5.882	

Povești-Povestași	 2.684	

	

total	 	 8.566	

6.	

	

Ră
ga
zu
ri	

Te
at
ra
le
	 2	 Mixa(r)te	

30.000	
4.254	

A(r)telier	 24.556	

total	 	 28.810	

	 	 	 	 TOTAL	 375.000	(lei)	 360.858	(lei)	

	
	
	

e. Informații	despre	managementul	resurselor	umane;	

	

Sistemul	organizațional	al	instituției:		

Managementul	 TnMS	 este	 asigurat	 de	 prof.univ.dr.habil.	Alexandru	 BOUREANU,	 în	 urma	 câștigării	
concursului	 de	 proiecte	 de	 management	 organizat	 de	 Ministerul	 Culturii,	 în	 baza	 ordinului	 nr.	 64/	
10.06.2016,	pentru	o	perioadă	de	5	ani.	Tot	domnul	Alexandru	BOUREANU	a	fost	asigurat	prin	ordin	al	
Ministrului	 Culturii	 ca	 manager	 interimar	 la	 conducerea	 teatrului	 până	 la	 data	 intrării	 în	 vigoare	 a	
ordinului	menționat.	
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Personalul	 TnMS	 se	 structurează	 în	 personal	 artistic,	 tehnic	 și	 administrativ,	 de	 conducere	 sau	 de	
execuție,	angajat	în	condițiile	legii,	care	își	desfășoară	activitatea	de	regulă	în	baza	contractului	individual	
de	muncă	 încheiat	pe	durată	nedeterminată	 sau	determinată,	 inclusiv	pe	 stagiune	 sau	producție.	 La	
sfârșitul	anul	2016,	TnMS	avea	aprobat	un	număr	de	131	de	posturi	(15	de	conducere,	116	de	execuție,	
din	 care	o	 trupă	permanentă	de	33	de	actori,	un	 regizor	 și	un	 scenograf).	 Structura	organizatorică	e	
formată	din:	4	direcții,	7	servicii,	1	birou,	1	formație	muncitori,	18	compartimente.	

Managementul	TnMS	este	asigurat	de	un	manager,	desemnat,	potrivit	 legii,	 în	urma	concursului	de	
proiecte	de	management,	pe	baza	contractului	de	management	încheiat.	

Managerul	este	sprijinit	în	procesul	de	luare	a	deciziilor	de	două	organisme:	

a) Consiliul	Administrativ	–	cu	rol	deliberativ;	

b) Consiliul	Artistic	–	cu	rol	consultativ.	

Managerul	 conduce	 activitatea	 Consiliului	 administrativ	 și	 a	 Consiliului	 artistic,	 potrivit	 dispozițiilor	
legale	și	Regulamentului	de	Organizare	și	Funcționare	(ROF).	

Managerul	 își	 desfășoară	 activitatea	 ajutat	 de	 o	 echipă,	 aflată	 în	 directa	 sa	 subordine,	 după	 cum	
urmează:	

a) Directorul	General	Adjunct;	

b) Directorul	Direcției	Artistice;	

c) Directorul	Direcției	Economice	-	Marketing;	

d) Directorul	Direcției	Producție	-	Scenă;	

e) Directorul	Direcției	Tehnice.	

În	subordinea	directă	a	Managerului	se	află	următoarele	compartimente:	

a) Compartimentul	Juridic;	

b) Compartimentul	Resurse	Umane;	

c) Compartimentul	Audit	Public	Intern;	

d) Compartimentul	Achiziții	Publice.	

	

Activitatea	consiliului	administrativ	și	a	consiliului	artistic;		

Din	Consiliul	administrativ		fac	parte:	

1) Managerul/	Director	General	–	Președinte;	

2) Directorul	General	Adjunct	–	Membru;	

3) Directorul	Direcției	Artistice	–	Membru;	

4) Directorul	Direcției	Economice	–	Marketing	–	Membru;	

5) Directorul	Direcției	Producție	–	Scenă	–	Membru;	

6) Directorul	Direcției	Tehnice	–	Membru;	

7) Șeful	Serviciului	Marketing	și	Logistică	Spectacole	–	Membru;	

8) Reprezentantul	Compartimentului	Juridic	–	Resurse	Umane	cu	atribuții	juridice	–	Membru;	

9) Reprezentantul	ordonatorului	principal	de	credite,	desemnat	de	către	acesta	–		Membru;	

10) Delegatul	sindicatului	reprezentativ	(fără	drept	de	vot).		
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Pe	parcursul	anului	2016	Consiliul	Administrativ	 s-a	 întrunit	 în	9	ședințe,	după	cum	urmează:	05.01.,	
26.01.,	05.02.,	11.03.,	24.03.,	27.05.,	20.07.,	27.10.	și	07.12.		

Ședințele	Consiliului	Administrativ	au	avut	ca	teme:	

! intrarea	în	producție/repertoriu	a	unor	spectacole;	

! 	angajări,	prelungiri	de	contracte,	ocuparea	temporară	a	unor	funcții	de	conducere	etc.;	

! deplasări,	turnee	naționale	și	internaționale	(Slovenia,	Rusia,	Moldova	etc.)	și	alte	probleme	legate	
de	activitatea	artistică;	

! participarea	salariaților	TnMS	la	cursuri	de	formare	profesională;	

! reorganizarea	instituției	și	propunerea	spre	aprobare,	prin	ordin	de	ministru,	a	noului	ROF	al	TnMS;	

! aplicarea	reglementarilor	legale	nou	intrate	în	vigoare;	

! diverse	reparații,	amenajări	etc.	

Din	Consiliul	artistic,	înființat	prin	decizia	nr.	147/	15.09.2016,	fac	parte:	

 Alexandru	BOUREANU	–	Manager	-	Președinte	

 Membru	-	Vlad	DRĂGULESCU	-	Director	Artistice;	

 Membru	–	George	Albert	COSTEA,	actor	

 Membru	–	Cătălin	GHIȚĂ,	prof.univ.dr.	Universitatea	din	Craiova	

 Membru	–	Carmen	Vichi	STANCIU,	prorector	U.N.A.T.C.	

 Membru	–	Gabriel	PRICOP,	regizor	

 Membru	–	Cătălin	MICULEASA,	actor	și	student	master	actorie	anul	I	

 Membru	–	Simona	CHIRIȚĂ,	profesor	–	inspector	școlar	de	speciualitate	

 Membru	–	Cristina	CALANGIU,	medic	

 Membru	–	TUDOR	Gheorghe,	artist	(actor,	cantautor)	

 Membru	–	Adrian	ANDONE,	șef	serviciu	artistic	

 Membru	–	Nicolae	BOANGIU,	șef	serviciu	dramaturgie	

În	anului	2016	Consiliul	de	Artistic	s-a	întrunit	o	dată	în	data	de	05.12.	

Ședința	 și	 întâlnirea	 Consiliului	 Artistic	 (consultativ)	 au	 pregătit	 activitatea	 decizională	 a	 Consiliului	
Administrativ	privind	intrarea	în	producție	a	unor	spectacole,	scoaterea	din	repertoriu	a	unor	spectacole,	
deplasări,	turnee,	precum	și	vizionări	pentru	intrarea	în	repertoriu	a	spectacolelor	din	producție.	

Perfecționarea	 personalului	 (cursuri	 de	 perfecționare	 pentru	 conducere	 și	 restul	 personalului	 -	 cu	
menționarea	 duratei	 cursului	 și	 a	 tipului	 acestuia;	 sancțiuni	 aplicate	 personalului	 -	 cu	 menționarea	
tipului	acestor	sancțiuni	etc.);		

În	anul	2016	angajații	Teatrului	Național	Marin	Sorescu	au	participat	la	cursuri	de	formare	profesională	
în	domeniile:		

ý Curs:	Monitorizarea	sistemului	de	control	intern/managerial,	22-28.08	-	PILEA	Carmen	-	auditor	

ý Curs:	Buget,	 finanțe,	 contabilitate,	 07-14.08	 -	RABABOC	Doina,	MITRACHE	 Ioana	 și	 31.08-	07.08	 -	
AVRAMESCU	Dana	-	economist	

ý Curs:	Resurse	umane,	14-21.08	-	CÎȚU	Luminița-	analist	

ý Curs:	Acte,	contracte,	operațiuni	și	proceduri,	14-21.08	-	MITREANU	Hortensia	–	consilier	juridic	



 Raport de activitate -2016- TnMS  
 

 

26 

ý Curs:	Achiziții	publice,	7-14	-	IANCU	Florin	-	șef	serviciu	tehnic	

ý Curs:	Gestiunea	documentelor	instituției	publice,	16-23.10	-	CONSTANTIN	Silvia	–	secretar	dactilograf	

Toate	acestea	au	condus	la	perfecționarea	angajaților	și	la	o	mai	bună	administrare	a	teatrului.	

Totodată	 în	anul	2016	a	 fost	 realizate	o	 serie	de	workshop-uri	pentru	 formare	profesională	 la	 sediul	
instituției	pentru	actorii	TnMS:	Mihai	MĂNIUȚIU,	Radu	AFRIM,	Alexander	HAUSVATER,	Alina	MANGRA.	

În	cursul	anului	2016	au	fost	aplicate	următoarele	sancțiuni	personalului:	

! TOPALĂ	Jeni	–	penalizare	10%	din	salariu	pentru	3	luni;	

! COLȚAN	Marian	–	penalizare	10%	din	salariu	pentru	3	luni;	

! NEGRESCU	Constantin	–	desfacerea	contractului	de	muncă	pentru	abateri	grave;	

! GLODEANU	Dumitru	-		desfacerea	contractului	de	muncă	pentru	abateri	grave.	

	

Măsuri	luate	în	urma	controalelor,	verificării/auditării	din	partea	autorității	sau	ale	altor	organisme	
de	control.		

În	perioada	raportată	au	avut	loc	inspecții	și	controale	din	partea:	

- Camera	de	Conturi	Dolj	–	12.02.	

- Camera	de	Conturi	Dolj	–	16.12.	

Au	fost	semnalate	deficiențe	minore,	care	au	fost	remediate	la	termenele	asumate.	

- I.S.U.	Oltenia-	08.12.:	

A	fost	efectuat	un	control	de	la	ISU	Oltenia	DOLJ	privind	apărarea	împotriva	incendiilor	și	protecție	civilă,	
executat	potrivit	prevederilor	Legii	nr.307/2006	privind	apărarea	împotriva	incendiilor,	cu	modificările	
ulterioare,	ale	legii	481/2004	privind	protecția	civilă,	republicată,	cu	modificările	ulterioare,	ale	O.U.G.	
nr.21/2004	privind	Sistemul	Național	de	Management	al	Situațiilor	de	Urgență,	aprobată	cu	modificări	
și	 completări	 prin	 Legea	 nr.15/2005,	 și	 ale	 H.G.	 nr.	 1492/2004	 privind	 principiile	 de	 organizare,	
funcționare	și	atribuțiile	serviciilor	de	urgență	profesioniste.	

În	urma	acestui	control	au	fost	sesizate	anumite	deficiențe,	atât	pe	linia	apărării	împotriva	incendiilor	
cât	și	în	ceea	ce		privește		protecția	civilă,	consemnate	într-un	proces	verbal.	Pe	baza	acestuia	s-a	întocmit	
un	 plan	 de	 măsuri	 care	 să	 ducă	 la	 eliminarea	 deficiențelor	 constatate.	 Unele	 măsuri	 au	 fost	
implementate	încă	de	la	sfârșitul	anului	2016,	urmând	ca	celelalte	sa	fie	rezolvate	în	cursul	anului	2017,	
după	aprobarea	bugetului	pentru	noul	an.	

	

f. Lucrul	cu	voluntari;	

În	anul	2016,	TnMS	a	implicat	în	activitățile	sale	un	număr	de	78	de	voluntari.	Majoritatea	acestora	au	
fost	 prezenți	 în	 echipe	 pentru	 pregătirea	 și	 desfășurarea	 Festivalului	 Internațional	 Shakespeare	 și	 a	
Premiului	 Europa	 pentru	 Teatru	 (ETP).	 Un	 număr	 semnificativ	 de	 voluntari	 au	 asigurat	 interpretare	
tehnică	 la	scenă	din	 limbile	 japoneză,	engleză,	rusă,	 italiană	și	germană	 în	 limba	română	și	din	 limba	
română	în	limbile	străine	anterior	menționate.	
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O	 altă	 parte	 a	 voluntarilor	 au	 asigurat	 logistica	 necesară,	 alături	 de	 personalul	 tehnic	 și	 artistic	 al	
partenerilor	noștri	străini,	ghidându-i	la	locurile	de	masă,	la	cumpărături,	în	activitățile	de	petrecere	a	
timpului	 liber,	 și	 au	 asistat	 personalul	 tehnic	 al	 Naționalului	 craiovean	 la	 montarea/demontarea	
echipamentelor	tehnice	la	scenă	pentru	spectacole.	

În	cadrul	Galei	TnMS	din	data	de	17.12,	patru	voluntare	tinere	plus	două	senioare	au	ajutat	personalul	
teatrului	la	amenajarea	foaierului	și	primirea	invitaților	Galei,	precum	și	la	promovarea	activităților	din	
foaier.	

Voluntarii	au	vârste	cuprinse	între	16	și	63	de	ani.	Doi	voluntari	au	vârste	sub	18	ani,	șase	voluntari	sunt	
absolvenți,	iar	restul	voluntarilor	sunt	studenți,	cu	excepția	celor	două	senioare,	pensionare	care	asigură	
și	distribuirea	caietelor	program	pe	timpul	spectacolelor.		

Pentru	a	vedea	o	listă	nominală	a	voluntarilor,	se	poate	consulta	fișierul	atașat.	

	
	

g. Parteneriate	cu	alte	instituții	publice,	mediu	de	afaceri,	participări	în	asociații	internaționale;	

Din	perspectiva	anului	2016,	Partenerii	strategici	ai	TnMS	au	fost:	

 Primăria	și	Consiliul	Local	al	Municipiului	Craiova	–	www.primariacraiova.ro		

 Consiliul	Județean	Dolj	–		www.cjdolj.ro		

 Institutul	Cultural	Român	(ICR)	–	www.icr.ro		

 Institutul	Național	pentru	Cercetare	și	Formare	Culturală	–	www.culturadata.ro		

 Universitatea	din	Craiova	–	www.ucv.ro		

 British	Council	România	-	www.britishcouncil.ro		

 UNITER,	ONG	care	reunește	majoritatea	profesioniștilor	de	teatru	din	România,	cu	care	s-au	
realizat	și	se	vor	realiza	numeroase	proiecte	comune	–	www.uniter.ro		

Ați	parteneri	la	nivel	local	și	național	sunt	(în	ordine	alfabetică,	nu	a	importanței):	

! Academia	Româna	

! AIESEC	Craiova	

! Ansamblul	Folcloric		„Maria	Tănase”	-	Craiova	

! Asociația	Bloggerilor	Olteni	

! Asociația	Europeană	de	Cercetare	Shakespeare	

! Asociația	Internaționala	Criticilor	de	Teatru	

! Asociația	Vasiliada	-	Craiova	

! Asociația	Window,	Craiova,	România	

! Biblioteca	Județeană		„Alexandru	și	Aristia	Aman”	-	Craiova	
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! Casa	de	Cultură	„Traian	Demetrescu”	-	Craiova	

! Casa	de	Cultură	a	Studenților	-	Craiova	

! Centrul	Cultural	„Eugène	Ionesco”-	Slatina	

! Centrul	Cultural	al	Romilor	Dolj	

! Centrul	de	Limbă	și	Cultură	Poloneză	Craiova	

! Centrul	Județean	pentru	Conservarea	și	Promovarea	Culturii	Tradiționale	Dolj	

! Colegiul	Național	„Carol	I”	–	Craiova	

! Compania	„Teatrulescu”	-	Craiova	

! Electroputere	Parc	Mall	

! Filarmonica	„Oltenia”	

! Fundația	Shakespeare	

! Inspectoratul	Școlar	Județean	Dolj	

! Liceul	de	Artă	„Marin	Sorescu”	Craiova	

! Liceul	Tehnologic	Special	Beethoven	

! Muzeul	Național	al	Literaturii	Romane	

! Muzeul	Olteniei	-	Craiova	

! Opera	Română	Craiova	

! Palatul	„Teodor	Costescu”	-	Dr.	Tr.	Severin	

! PEN	Club	România	

! R.A.A.D.P.F.L.-	Craiova	

! Rețeaua	Europeană	a	Festivalurilor	Shakespeare	(ESFN)	

! Școala	Populară	de	Arte	și	Meserii		„Cornetti”	-	Craiova	

! Teatrul	„Anton	Pann”	-	Rm.	Vâlcea	

! Teatrul	Municipal	„Ariel”	din	Rm.	Vâlcea	

! Teatrul	Național	„I.L.Caragiale”	-	București	

! Teatrul	Național	„Radu	Stanca”	-	Sibiu	

! Teatrul	Pentru	Copii	și	Tineret	„Colibri”	

! Uniunea	Scriitorilor	–	Filiala	Craiova	

! Universitatea	Națională	de	Artă	Teatrală	și	Cinematografică	„I.L.Caragiale”	

	

	

	

	

La	nivel	internațional:	

 Convenția	Teatrală	Europeană	(CTE),	fondată	în	1988	,	este	o	rețea	de	teatre	de	stat	din	Europa,	în	
care	TnMS	este	membru	activ	încă	din	1996,	rețea	ce	sprijinină	mobilitatea	artiștilor	
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și	dezvoltă	schimburile	artistice	în	toată	Europa	și	în	afara	ei.	Cu	proiecte	de	teatru	
creativ	și	inovator	de	înaltă	calitate,	CTE	urmărește	să	reafirme	rolul	teatrului,	forța	
sa	intrinsecă	subversiv	pentru	a	modela	un	spațiu	public	european,	oferind	acces	la	
cultură	 pentru	 toate	 generațiile.	 	 ETC	 reprezintă	 membre	 teatrele	 europene	 și	
participă	la	schimbul	de	bune	practici	și	idei	bune	între	instituțiile	europene,	statele	
membre	și	societatea	civilă.	 	ETC	a	devenit	cea	mai	mare	rețea	pan-europeană	de	
acest	 gen,	 reprezentând	 peste	 40	 de	 teatre	 membre	 din	 25	 de	 țări,	 8.000.000	
spectatori	 de	 teatru,	mai	mult	 de	 11.000	 de	 persoane	 angajate,	mii	 de	 artiști	 din	
peste	20	de	țări	și	16.000	de	spectacole	și	evenimente	publice	pe	an.		

 Rețeaua	Europeană	a	Festivalurilor	Shakespeare	(ESFN),	membru	din	2010,	o	rețea	de	12	festivaluri	
shakespeariene	 din	 Marea	 Britanie,	 Armenia,	 Republica	 Cehă,	 Danemarca,	
Germania,	Ungaria,	Polonia	și	Spania.	

 Asociația	Teatru	Solar	Bear	din	Glasgow	(The	Old	Sherrif	Court,	105	Brunswick	Street,	Glasgow	G1	
1TF)	partener	în	Proiectul	European	”Career	Development	of	Deaf	Young	People	in	
Drama”	 (Numar	 proiect:	 2014-2-UK01-KA205-01200).	 Proiectul	 este	 finanțat	 din	
fondurile	programul	Erasmus	+	și	se	desfășoară	pe	o	perioadă	de	2	ani,	până	în	2017.	
„Dezvoltarea	carierei	tinerilor	cu	deficiențe	de	auz	în	domeniul	artelor	teatrale”	vine	
în	 ajutorul	 a	 30	 de	 elevi	 cu	 deficiențe	 de	 auz:	 15	 de	 la	 Liceul	 Tehnologic	 Special	
Beethoven	din	Craiova	și	15	de	la	Asociația	Solar	Bear	din	Glasgow,	Scoția	și	cu	toții	
vor	beneficia	de	workshop-uri,	 cursuri	de	pantomimă	 și	 au	 fost	 instruiți	 în	 atelele	
spectacolului.	

 Teatrul	Național	„Mihai	Eminescu”	din	Chișinău	-	Republica	Moldova,	unde	TnMS	a	participat	la	cea	
de	a	doua	ediție	a	evenimentului	„Reuniunea	teatrelor	naționale”,	organizat	de	și	
susținut	de	Institutul	Cultural	Român	și	Ministerul	Culturii	din	România,	cu	un	grup	
de	50	de	artiști	și	tehnicieni	prin	trei	spectacole:		

 „Pescărușul”	de	A.P.	Cehov,	Regia:	Yiannis	Paraskevopoulos	(20.09,	19.00,	Sala	Mare	a	TNME);	

 	„Profu’	de	religie”	de	Mihaela	Michailov,	Regia:	Bobi	Pricop	(20.09,	17.00,	Sala	Studio	a	TNME);		

 „Occident	Express”	de	Matei	Vișniec,	regie	Alexandru	Boureanu	(la	 închiderea	manifestării	 în	
data	de	21.09,	17.00,	Gara	feroviară	din	Chișinău).	

 Théâtre	de	Liège	-	Belgia,	partener	al	proiectul	intitulat:	European	Theatre	Lab:	Drama	Goes	Digital	
(finanțat	 de	 către	 Uniunea	 Europeană	 prin	 Programul	 Europa	 Creativă),	 ce	 se	
desfășoară	cu	6	teatre	partenere	și	Convenția	Teatrală	Europeană,	în	perioada	2016-
2018.	

 Compania	Le	balagan’	retrouvé,	coproducător	al	spectacolului	„Mâine	totul	se	va	sfârși	(I)”,	inspirat	
din	romanul	Jucătorul,	de	Dostoievski,	creată	de	actorii	Gina	Călinoiu	(TnMS)	și	Lionel	
González,	actori	titulari	în	spectacol.	

 Europe	For	Festivals,	Festivals	for	Europe	–	partener	în	cadrul	Festivalului	Internațional	Shakespeare	

 Stratford	Institute,	UK	–	partener	în	cadrul	Festivalului	Internațional	Shakespeare	
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h. Informații	legate	de	procesul	de	achiziții	publice,	achizițiile	sectoriale	și	concesiunile	de	lucrări	și	servicii;	

În	cursul	anului	2016	activitatea	de	achiziții	publice	s-a	desfășurat	în	cadrul	Compartimentului	de	Achiziții	
Publice	.	

S-au		efectuat	achiziții	în	valoare	de	3.644.412,35	lei,	sumă	care	include	atât	cheltuielile	efectuate	pentru	
activitatea	proprie	a	teatrului	cât	și	cheltuielile	efectuate	în	cadrul	Festivalului	Internațional	Shakespeare	
și	al	Premiilor	Europa	pentru	Teatru,	din	care	:	

! Achiziții	de	lucrări	778.175,29	lei.	Suma	cuprinde	în	principal	lucrări	de	realizare	decor	pentru	
producțiile	artistice	ale	TnMS,	lucrări	de	renovare,	igienizare	ș.a.	

! Achiziții	 de	 servicii	 1.803.253,99	 lei.	 Suma	 cuprinde	 servicii	 curente	 administrative,	 utilități	
(energie	 electrică,	 gaze),	 traduceri,	 organizare	 festivaluri,	 suport	 tehnic	 și	 logistic	 pentru	
producții	artistice,	pază,	protecție,	mentenanță	etc.	

! Procurări	 de	 materiale	 și	 produse	 1.062.983,07	 lei.	 Suma	 cuprinde	 materiale	 și	 produse	
necesare	activității	administrative,	recuzită	și	consumabile	spectacole,	obiecte	de	inventar,	etc.	

Procesul	de	achiziții	publice	derulat	 în	cadrul	 instituției	respectă	prevederile	 legislației	de	specialitate	
aplicabilă	instituțiilor	publice.	

i. Informații	despre	litigiile	în	care	este	implicată	instituția;	

Nu	au	existat	astfel	de	cazuri.	

j. Nerealizări,	cu	menționarea	cauzelor	acestora;	

Nu	au	existat	astfel	de	cazuri.	

	

k. Propuneri	pentru	remedierea	deficientelor	(acolo	unde	este	cazul);	

Nu	este	cazul.	
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l. Organigrama	(în	format	date	deschise:	xlsx,	.ods,	.xml	sau	.csv)	

Organigrama	în	forma	.xlsx	în	Anexa	O.1.	

 

	

m. Date	contact;	

TEATRUL	NAȚIONAL	„MARIN	SORESCU”	DIN	CRAIOVA	
	 .....................................................................................	
	 CUI:	4417168	

Adresa:	strada	A.I.Cuza,	nr.11,		

Craiova,	Dolj,	cod	200585,	ROMÂNIA	

	 Tel.:	+	40.251.416.942					 Fax:	+40251.414.150	

	 E-mail:	secretariat@tncms.ro		 Web:	www.tncms.ro										
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n. 		Bugetul	(ca	anexă	la	Raportul	de	activitate	a	instituției);	

	

	

Legendă:	
Venituri:	

1.a.1			 Venituri	din	activitatea	de	bază	=	Venituri	obținute	din	vânzarea	de	bilete	și	programe	
1.a.3			 Alte	venituri	proprii=	Venituri	din	prestări	de	servicii	
1.c				 Alte	venituri	=		Venituri	obținute	din	închirieri	
	
Bugetul	în	format	.pdf	în	Anexa	B.2.	

Manager,	

Alexandru	BOUREANU	

Nr.	crt.	 Categorii	 Anul		
2016		

(mii	lei)	
(1)	 (2)	 (3)	
1. 	 TOTAL	VENITURI,		

din	care	
14.009	

1.a.	 Venituri	proprii,	
din	care	

5.017	

1.a.1	 Venituri	din	activitatea	de	bază	 506	

1.a.2	 Surse	atrase	 449	

1.a.3	 Alte	venituri	proprii	 4.062	

1.b.	 Subvenții	/	alocații	 8.965	

1.c.	 Alte	venituri	 27	

(1)	 (2)	 (3)	
2.	 TOTAL	CHELTUIELI,		

din	care	
14.001	

2.a.	 Cheltuieli	de	personal,	
																																						din	care	

4.714	

2.a.1.	 Cheltuieli	cu	salariile	 4.694	

2.a.2.	 Alte	cheltuieli	de	personal	 20	

2.b.	 Cheltuieli	cu	bunuri	și	servicii,	
din	care	

9.201	

2.b.1.	 Cheltuieli	pentru	proiecte	 7.574	

2.b.2.	 Cheltuieli	cu	colaboratorii	 289	

2.b.3.	 Cheltuieli	pentru	reparații	curente	 21	

2.b.4.	 Cheltuieli	de	întreținere	 516	

2.b.5.	 Alte	cheltuieli	cu	bunuri	și	servicii	 801	

2.c.	 Cheltuieli	de	capital	 37	

Alexandru_Boureanu
Ştampilă nouă


