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Culturii, denumit în continuare autoritatea, pentru Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova,
denumit în continuare TnMS, aflat în subordinea sa. A fost redactat în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale regulamentului
de evaluare.
În calitate de Manager, subsemnatul Alexandru BOUREANU, am alcătuit prezentul raport în conformitate
cu anexa 4 din O.M.C. nr. 2799/10.12.2015, raportarea făcându-se pe baza următoarelor criterii de
evaluare:
1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul
instituțional existent;
2. îmbunătățirea activității instituției;
3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;
4. situația economico-financiară a instituției;
5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice
instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu
menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport
sunt aferente perioadei, de la 01.01.2019 la 31.12.2019 reprezentând a patra evaluare.
Manager, Alexandru BOUREANU
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PARTEA I:
A)

În conformitate cu proiectul de management, doresc să subliniez o realitate:
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este amplasat în Oltenia.
Conform regulamentului de organizare și funcționare, TnMS este o instituție de importanță
națională așadar, afirmăm, încă de la început, intenția managementului ca această instituție de
cultură și artă să își mențină și consolideze statutul de scenă națională ce trebuie să deservească,
în principal, toate tipurile de public din Regiunea Oltenia reprezentând, totodată, și un reper
profesional pentru întreaga mișcare teatrală românească.
Populația Olteniei număra, în 2011 (data ultimului recensământ) un total de 2.225.108 locuitori,
dintre care 48% plasați în mediul urban și 52% în mediul rural. Din această perspectivă,
instituțiile de spectacol care se adresează comunității sunt foarte puține. La o simplă enumerare
rezultă că există numai șase teatre dramatice la toată această populație: Teatrul Național „Marin
Sorescu”, Teatrul pentru Copiii și Tineret „Colibri” din Craiova, Teatrul Dramatic „Elvira
Godeanu” din Târgu Jiu, Teatrul „Anton Pann” și Teatrul Municipal „Ariel” din Râmnicu Vâlcea.
Deși între aceste instituțiii publice de cultură finanațate din surse diferite există mai multe
parteneriate care să permită aceesul publicului potențial la cât mai multe evenimente, acestea au
o frecvență redusă și ocazională.
O altă categorie de colaborarea în vederea diversificării produselor culturale destinate
comunității se realizează prin protocoale și convenții cu alte infrastructuri culturale din Oltenia
(fără trupe permante):


la Caracal – Teatrul Național (înființat în 1901 și renovat în 2008);



la Slatina – sala teatrului din cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu”;



la Drobeta Turnu Severin – sala de teatru de la Palatul Cultural „Theodor Costescu”
(renovat și redeschis în 2015);



alte așezăminte de cultură din orașele și comunele Olteniei (exemplu: Căminul cultural
din Osica de Sus, renovat în 2015, Casa de Cultură din Drăgășani, renovată în 2015).
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Insităm asupra acestor date pentru a sublinia ideea că județul Dolj este unul dintre cele mai mari
din România (suprafață totală de 7.414 kilometri pătrați) și o populație de circa 700.000 de
locuitori în 111 unități administrativ-teritoriale: 3 municipii (Craiova, Calafat, Băilești), 4 orașe
(Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni) și 104 comune (cu 364 de sate). Prin urmare, ne propunem
o mai bună exploatare a infrastructurii prin dezvoltarea de proiecte care să ajungă la un număr
cât mai mare de spectatori. Atuurile de care ținem cont pentru conturarea viitoarelor proiecte
sunt:


un aeroport internațional care asigură legătura, prin curse directe, cu importante
metropole europene;



o infrastructură rutieră generoasă, măsurând peste 2.400 de kilometri, dintre care
aproape jumătate reprezintă drumuri județene;



o rețea feroviară cu 225 de kilometri de cale ferată, și cea mai mare gară din regiune, la
Craiova, situată pe magistrala națională electrificată București - Timișoara;



acces la rețeaua europeană de transport, Doljul fiind străbătut de două coridoare (Rin Dunăre și Orient / Est-Mediteraneean);



o rețea de unități educaționale extinsă și diversificată, care include două universități de
stat cu tradiție și o universitate privată;



un număr mare de monumente istorice și un bogat patrimoniu cultural imaterial.
(Sursa: Broșură Consiliul Județean Dolj, editată în 2016 –ultimul realizat)

În ceea ce privește raporturile instituției cu mediul cultural la nivel local și național, în anul 2019
TnMS a derulat proiecte alături de:
Partenerii strategici:
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
Parteneri la nivel local și național (în ordine alfabetică, nu a importanței)
Academia Română
A.I.E.S.E.C. - Craiova
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” - Craiova
Asociația Bloggerilor Olteni
Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială (A.C.C.E.S) Oltenia
Asociația Europeană de Cercetare Shakespeare
Asociația Internațională Criticilor de Teatru (AICT)
Asociația „Vasiliada” - Craiova
Asociația Window, Craiova
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” - Craiova
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” - Craiova
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Casa de Cultură a Studenților - Craiova
Centrul Cultural „Eugen Ionescu”- Slatina
Centrul Cultural al Romilor Dolj
Centrul de Limbă și Cultură Poloneză - Craiova
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj
Centrul Național al Dansului (CNDB) - București
Colegiul Național „Carol I” – Craiova
Compania „Teatrulescu” - Craiova
Electroputere Parc Mall
Filarmonica „Oltenia” - Craiova
Fundația Shakespeare - Craiova
Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Liceul de Artă „Marin Sorescu” - Craiova
Liceul Tehnologic Special Beethoven - Craiova
Muzeul Național al Literaturii Române
Muzeul „Olteniei” - Craiova
Opera Română Craiova
Palatul „Teodor Costescu” - Dr. Tr. Severin
PEN Club România
R.A.A.D.P.F.L. - Craiova
Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” - Craiova
Teatrul „Anton Pann” - Rm. Vâlcea
Teatrul Municipal „Ariel” - 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”

Parteneri 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 sprijină mobilitatea
artiștilor 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 paneuropeană 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.
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău - Republica Moldova, unde TnMS a
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participat la cea de-a treia ediție a evenimentului „Reuniunea teatrelor naționale”,
organizat și susținut de Institutul Cultural Român și de Ministerul Culturii din
România, cu un grup de 51 de artiști și tehnicieni prin două spectacole: „Miroase a
pradă” de Michele Lowe, regia Alexandru Boureanu (22.09), „Retroelectro” de scenariul
și regia Bogdan Georgescu (23.09);
Théâtre de Liège, Belgia, partener al proiectului 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 20162018.
Compania „Le balagan’ retrouvé”, FR, co-producător 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.
Primăria Veliko Tarnovo, BG, FairDeal – platformă de aprovizionare pentru produse de
artizanat din zona transfrontalieră Romania-Bulgaria - programul Interreg VA RomaniaBulgaria, program finanțat de Uniunea Europeană (din Fondul European de Dezvoltare
Regionala -FEDR). Scopul programului este de a dezvolta zona de graniță dintre cele
două țări prin finanțarea unor proiecte comune (2017-2019).
TnMS are un statut recunoscut de excelență pe care dorim să-l păstrăm și să-l dezvoltăm și în
viitoarea perioadă de management în următorele direcții: dezvoltarea parteneriatelor deja
existente și identificarea altor parteneri noi (nu numai instituții de profil și ONG-urilor active din
zona culturală ci și companii private).
Pentru a susține programele teatrului se impune o colaborare permanentă cu companiile private
instalate în regiune: uzine, fabrici, bănci, societăți comerciale, pe care ne dorim să le cooptăm în
programe de educație prin și pentru artă, susținerea evenimentelor culturale și artistice,
producția spectacolelor proprii sau a celor realizate în parteneriat cu terți, sprijinul artiștilor
(atât tineri cât și vârstnici).
Nu în ultimul rând, trebuie precizat că există numeroși alți factori de concurență pentru publicul
potențial în ceea ce privește segmentul „timp liber”, factori care nu reprezintă neapărat entități
organizaționale, dar care, printr-o abordare eficientă, se pot constitui în prieteni/ parteneri ai
TnMS în acțiuni și proiecte care să îi implice, deopotrivă. Este vorba despre: internet, televiziuni,
stadioane, parcuri și grădini publice din cartiere, piețe publice - Centrul vechi din Craiova (12,5
ha), Teatrul de Vară și Velodromul din Parcul „Nicolae Romanescu” (90 ha), Grădina Botanică
(17 ha), Parcul Tineretului (60 ha) sunt tot atâtea locuri în care TnMS poate realiza spectacole
neconvenționale pentru publicul nostru, al tuturor.
Prin produsele sale culturale de excelență TnMS își poate întări colaborarea cu reprezentanțele
culturale ale ambasadelor din orice țară, iar aceasta va constitui o prioritate a managementului
TnMS în următorii ani.
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Tradiția TnMS în istoria culturală din
România, de 169 de ani; premiile și
distincțiile
obținute,
turneele
internaționale
realizate,
prestigiul
artiștilor ce au jucat pe scena din Craiova



Existența unei echipe artistice, tehnice și
administrative
consolidate:
trupă
permanentă (33 actori), tehnicieni de
înalt profesionalism (41 personal
tehnic), aparat administrativ dedicat (56
posturi)





Prestigiul unor creatori (angajați sau
colaboratori) în rândul publicului și al
specialiștilor
Gestionarea proprie, ca unic utilizator,
a unei clădiri cu o suprafață
considerabilă și cu multiple posibilități
de organizare de evenimente diverse



Susținerea financiară constantă de la
bugetul de stat al Ministerului Culturii



Amplasarea centrală în mun. Craiova
(cu o populație recenzată de 269.506
persoane), totodată și capitala Regiunii
de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (cu public
potențial de 2.246.033 persoane)



Vizibilitatea și recunoașterea oferite
de parteneriate strategice (membru al
European Theatre Convention și al
European
Shakespeare
Festivals
Network); Cele trei ediții ale Festivalului
pentru tineri regizori – Theater
Networking Talents(T.N.T.)



Dotarea TnMS cu spații generoase de
spectacole, foaiere de expoziție, ateliere
de producție proprii, echipamente și
logistică de eveniment



Vizibilitatea și recunoașterea obținute
prin organizarea celor 11 ediții ale
Festivalului Internațional Shakespeare,
dar și a altor evenimente internaționale



Degradarea fizică a spațiilor destinate
publicului (foaiere, săli de spectacol,
toalete, garderobă), a instalațiilor de
tehnică de scenă (ștăngi, instalație de
scripeți, cortine, platou scene ș.a.m.d.),
echipamentele depășite tehnic ale
atelierelor de producție



Costurile ridicate de întreținere (uși și
ferestre fără geamuri termoizolante,
instalație de încălzire cu țevi și calorifere
din anul 1972 – deși centrala termică a
fost modernizată în anul 2010)



Structura organizatorică neadaptată
noilor
reglementări
privind
implementarea standardelor de control
managerial intern
(remediat prin
modificarea R.O.F. în 2019)



Numărul insuficient de posturi pentru
activitățile administrative și tehnice
(remediat, în mică măsură, începând cu
anul 2016 și continuând în anii 2017,
2019)



Lipsa finanțării pentru reabilitarea
clădirii și a instalațiilor tehnice de scenă,
ceea ce poate duce la îngreunarea sau
chiar suspendarea activității



Confuziile numeroase din legislația
domeniului public, cu impact direct în
activitatea instituțiilor de cultură



Salarizarea instabilă, inechitabilă și
lipsa legislației sau a actelor normative
pentru
motivarea
și
stimularea
personalului performant și plata orelor
suplimentare
(riscul
pierderii
personalului calificat)
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(ex. Premiul Europa pentru Teatru în
2016)


Existența de parteneri: instituții și
creatori de renume național și
internațional, ce oferă posibilitatea
implicării în proiecte de anvergură



Co-interesarea
autorităților
locale
(Consiliul Județean Dolj și Consiliul Local
Craiova) în activitatea TnMS



Participarea la programe cu finanțare
europeană derulate sau în curs de
derulare



Contextul național și european, care
pune accent pe proiecte interdisciplinare
și mobilitatea artiștilor, dar și pe
specificul național în diversitatea
culturală europeană



Deschiderea actuală a managerilor către
parteneriate naționale și internaționale



Diversificarea nevoilor culturale ale
publicului, ce vor deschide orizonturi noi
pentru evenimente cultural-artistice



Perspectiva
regionalizării
administrative a României la care TnMS
poate juca un rol principal



Existența Departamentului de Arte al
Universității din Craiova, ca pepinieră de
talente pentru TnMS



Prevederile legii nr. 227/2015 privind
codul fiscal (interzicerea convențiilor
civile) și ale O.U.G. 98/2016 (neadaptată
achizițiilor specifice proceselor de creație
din instituțiile de spectacole)



Lipsa bugetelor multianuale, ce face
aproape imposibilă contractarea de artiști
în anii următori și programarea unor
stagiuni clare și complete



Inexistența
unor
programe
de
școlarizare (licee și școli profesionale,
programe de licență universitare) care să
asigure formarea de specialiști în
domeniul artelor spectacolului din zona
tehnicii și producției de scenă (butafor,
machior, peruchier, regizor scenă, lightdesigner, sound-designer, producător de
spectacol ș.a.m.d.)



Absența unor reglementări specifice
privind remunerarea tinerilor stagiari în
instituțiile publice



Instabilitatea politică și legislativă



Dezechilibrul infrastructurii rutiere,
ceea ce face dificilă deplasarea
producțiilor artistice și a publicului
potențial, înspre și dinspre Craiova, în
regiune și în țară

Cu o istorie de apropape de 170 de ani, numeroase premii obținute, de-a lungul timpului la
prestigioase festivaluri internaționale, cronici de teatru elogioase la adresa trupei, coorganizator, în ultimii 22 de ani, al unuia dintre cele mai mari festivaluri de teatru din lume,
astăzi instituția de cultură fanion a regiunii Oltenia nu beneficiază de imaginea pe care tezaurul
său material și imaterial ar justifica-o.
Politica repertorială neadaptată, poate, gusturilor publicului, instabilitatea social-economică,
schimbarea reperelor de valoare și educație ale societății, lipsa unei viziuni novatoare la nivelul
managementului din ultimul deceniu, dar și lipsa unor strategii de promovare și marketing au
avut drept consecință la nivelul imaginii instituției, amprenta unui teatru care trăiește mai
curând prin prisma trecutului, a gloriei din deceniile de la sfârșitul secolului trecut. Pentru
spectatorul captiv, TnMS este locul unde poate urmări o piesă de teatru și… atât; pentru restul
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cetățenilor este numai clădirea în jurul căreia te poți plimba vara cu copiii. E un diagnostic dur,
dar adevărat.
Îmbunătățirea imaginii teatrului a fost și rămâne o prioritate pentru managementul actual. De
aceea s-au implementat următoarele măsuri: adaptarea politicii repertoriale la cerințele
publicului, diversificarea ofertei cultural (inclusiv prin proiecte interdisciplinare dedicate unor
grupuri-țintă), renovări ale interiorului clădirii vizând estitica și confortul, conceperea și
implemetarea unei strategii de comunicare, promovare și marketing (demarată în 2016 și
continuată, cu preseverență, în următorii 3 ani.)
În anul 2019 s-au derulat numeroase inițiative de promovare a activității TnMS, printre care:
refacerea paginii web, a paginii de Facebook și a celei de Instagram, realizarea de teasere la
producțiile din repertoriul curent al teatrului, conceperea și editarea de materiale promoționale,
crearea unor parteneriate active cu mass-media (la nivel local și național). Acest plan a fost
implementat prin reorganizarea (în 2017), agenției teatrale în serviciu de PR și Boxoffice, ceea ce
a permis utilizarea unor instrumente moderne de informare a publicului asupra programului de
spectacole și evenimente al teatrului.
Concret, în 2019 strategia de promovare s-a evidențiat prin următoarele acțiuni:
Happening-ul - acțiune de promovare țintită în puncte și momente cheie, adaptată la specificul
spectacolului.
 Editarea programului de spectacole și evenimente al stagiunii 2019-2020, sub forma
unei reviste, realizare unică în teatrul românesc. Distribuirea ei prin canalele de
informare media (internet, facebook, presa online) cât și în fomat tipărit, în rețeaua ICR,
la nivelul ambasadelor României și cu ocazia deplasarii delegatiilor noastre la ETC
(Europe Theatre Convention) contribuie la creșterea capitalului de imagine al instituției
noastre atât pe plan local și regional cât și la nivel național și internațional, facilitând
diseminarea informației privind repertoriul. Lansarea revistei stagiunii în format bilingv
(alt element de noutate) s-a realizat în prezența publicului craiovean, a reprezentanților
instituțiilor culturale locale (Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Casa de
cultură Traian Demetrescu, Casa de cultură a Studenților Craiova, Uniunea Scriitorilorfiliala Craiova) și de învățământ (Universitatea Craiova - Facultatea de Litere), a
artiștilor, studenților și voluntarilor teatrului.
 Flyere cu programul lunar - distribuite în puncte cheie ale centrului orașului, la începutul
fiecărui spectacol, în incinta teatrului precum și în cadrul unor parteneriate cu operatori
economici locali (pizzerii cu livrare la domiciliu, cabinete stomatologice, terase și
cafenele, mall-uri, hypermarket-uri etc.).
 Realizarea de materiale video (teasere, colaje, live streaming) pentru premiere și
evenimente; metoda s-a dovedit a fi foarte eficientă și va fi continuată pe viitor.
 În 2019 a continuat crearea de pagini individuale de Facebook dedicate spectacolelor și
evenimentelor culturale organizate de teatru (o inițiativă de la începutul mandatului).
 Concursuri radio/tv.
 Programarea spectacolelor pentru întreaga stagiune chiar de la începutul acesteia a
oferit posibilitatea de a promova și vinde în avans, inclusiv sub formă de abonamente.
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 Familiarizarea elevilor cu mediul teatral prin programul Școala Altfel
 Promovarea spectacolelor din repertoriu cu ajutorul tabletelor în restaurantele și
cafenele craiovene.
 Crearea unui spațiu de interacțiune cu publicul în foaierul teatrului.

Pentru îmbunătățirea modului de comunicare și transmitere a informației către cei interesați
există anexată site-ului www.tncms.ro o fereastră de abonare la newsletter, ce oferă informații
constante cu privire la programul spectacolelor și evenimentelor. Succesul acestui demers este
dovedit prin faptul că, în primul an de implementare (2017) s-au abonat apoximativ 2.600 de
utilizatori iar numărul acestora a continuat să crească ajungând în 2019 la peste 3.700 de
utilizatori unici.
Promovarea activității teatrului s-a realizat of-line prin intermediul materialelor de informare și
promovare la sediu (mesh-uri pentru fiecare spectacol și mesh-uri cu programul lunar). La
debutul stagiunii s-a dezvoltat prin utilizarea plasmelor mobile poziționate în cele două foyere și
la sediul agenției de bilete cu transmiterea în permanență a materialelor video de promovare a
spectacolelor din repertoriu și cu distribuirea prin intermediul panourilor de promovare
stradale (în zone de trafic intens ale orașului) ale programului de spectacole.
În noiembrie 2019 am avut ocazia să promovăm activitatea teatrului publicului prezent la Gala
Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerț a Județului Dolj, prin plasarea de flyere și
roll up. Totodată, prezentarea TnMS a fost inclusă în catalogul evenimenteului cu această ocazie
asigurându-ne vizibilitatea în mediul de business.
Participarea, la finele anului, la Conferința Buzztalks din cadrul Buzzcamp - eveniment dedicat
dezvoltării personale, recrutării specializate și orientării în carieră pentru studenți și absolvenți,
cu focus pe workshop-uri de recrutare ale marilor companii in zona în care se desfășoară
evenimentul, conferințe interactive și premii, desfășurat la sediul INCESA- Universitatea din
Craiova. Reprezentantul teatrului a prezentat tinerilor participanți repertoriul de spectacole din
stagiunea teatrală curentă, asigurând, astfel, diseminarea informației privind activitatea
institutiei, în fața unui posibil public nou.
Anul 2019 a însemnat și debutul proiectului „Teatru (în) Obiectiv”, ce constă în realizarea de
foto-reportaje și interviuri cu artiștii teatrului în ipostaze necunoscute publicului până acum (în
timpul repetițiilor, în timpul pregatirii pentru spectacol, în momentele de pauză), cu staff-ul
tehnic și de producție, cu regizori și scenografi colaboratori.
Luna decembrie 2019 a adus la TnMS pe lângă reprezentanții mediului cultural și academic din
Bănie și invitați din țară (jurnaliști culturali, critici teatrali, artiști, cadre didactice de la UNATC,
realizatori de emisiuni radio-tv, bloggeri) cu ocazia desfășurării a două evenimente importante:
Conferința „Tendințe repertoriale pentru un public nou” și Conferința „Politici de marketing și
management cultural racordate la cerințele publicului contemporan”. Coroborate cu vizionarea
premierei spectacolului Radio în regia lui Bobi Pricop, angajat al TnMS, cele două evenimente au
atras în jurul teatrului reprezentanții breslei și au promovat activitatea instituției noastre, în
presa națională, scrisă și online precum și valorile artistice ale acesteia asigurând astfel
premisele, repoziționării actului teatral, realizat aici, în topul celor mai valoroase realizări de
gen, din țară și de peste hotare.
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În vacanța dintre stagiuni au fost realizate și difuzate la TVR Craiova portofolii individuale ale
colectivului artistic. Promovarea acestora a continuat și în cadrul emisiunii Stand-up Poetry la
Radio Guerrilla.
Promovarea activității instituției noastre, s-a făcut și prin suplimentul internațional al revistei
Scena.ro intitulat „30 de ani după. Scena românească la trei decenii după căderea zidului”,
ediție bilingvă engleză –franceză, lansat în luna octombrie la BOZAR - Palatul artelor din
Bruxelles, în deschiderea Festivalului Europalia România, TnMS fiind singurul operator cultural
care a prezentat proiectele stagiunii 2019-2020 în cadrul acestei importante publicații de artele
spectacolului.
O prezentare documentată despre clădirea teatrului, apărută în revista „Zeppelin”, a facilitat
accesul la informațiile privind instituția noastră în rândul specialiștilor din domeniile
arhitectură și design.
Dintre partenerii media care au prezentat și promovat evenimentele TnMS în 2019 enumerăm:
 Presă scrisă și online: Adevărul, Evenimentul Zilei, Dilema veche, Observator cultural,
Gazeta de Sud, Cotidianul, Agenția Națională de știri Agerpres, Agenția de carte.ro,
Jurnalul.ro, Jurnalul Olteniei, Cuvântul Libertății, România Liberă, Yorick.ro, Metropolis,
Revista Teatrală Radio, Agenția de știri Hotnews.ro, Lupa, Oltenia24.ro, D’ale Craiovei,
urban.ro, Harper’s Bazaar, Cotidianul, www.ziarelive.ro, scena.ro, www.revistacultura.ro,
reporter24.info, leviathan.ro, credidam.ro, advertising4u.ro, teatrolog.ro, urbanthings.ro,
dindragostepentruteatru.ro, www.b-critic.ro, amfiteatru.com, www.zilesinopti.ro,
vivatstudentia.ro,
metropotam.ro,
noi3life.ro,
alternativ.ro,
bookhub.ro,
cochiliaandei.wordpress.com
 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, Radio Guerilla, RFi
România etc.

În limba română, acceptarea pluralului noțiunii de public (publicuri) arată necesitatea
specialiștilor de a sublinia segmentarea publicului în ziua de astăzi. Astfel, găsim studii în care
stratificarea publicului de teatru este realizată pe cinci profiluri de spectator: „consumator
(consumă artă în mod constant și fără diferențe între formele culturale), fan (consumul este
influențat de atracția față de anumiți artiști sau programe), sectant (specializat în consumul de
artă asociată cu alte activități sociale), entuziasmat (interes serios față de toate activitățile
artistice în formă structurată), producător amator (interesul față de artă merge mai departe,
implicând participarea activă din postura de producător).” 1

1

Apud, Ciceo Andreea, Barometrului de consum cultural, INCFC 2018, p. 98
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Completând aceste profiluri, am identificat și o altă „rudă” (deloc săracă) a spectatorului „fan”,
profil pe care îl putem numi snob. Acesta este interesat de reprezentația care propune „nume de
afiș”, vedete de televiziune sau chiar VIP-uri (a căror valoare artistică nu face obiectul acestei
discuții), fiind dispus să plătească tariful biletului fără a fi interesat de regie, scenografie și nici
măcar de textul spectacolului.
Din păcate, așa precum notează autorii Barometrului de consum cultural 2016 lansat de Institutul
Național de Cercetare și Formare în Cultură, „numărul biletelor vândute a început să fie principala
unitate de măsură pentru justificarea economică a activității instituțiilor culturale, ignorându-se
profilul spectatorilor. Unii manageri culturali consideră că transformarea spectatorului în client și
plasarea sa în centrul activității transformă produsul cultural într-un obiect populist influențat de
mecanismele economice, de aceea preferă să se concentreze pe vânzarea biletelor și să nu realizeze
acțiuni care ar putea afecta produsul cultural.” (p.61).

Este din ce în ce mai evidentă o modificare a comportamentului consumatorului în funcție de
nivelul de educație, venitul individului, vârsta, poziționarea geografică, timpul liber și
apartenența sa la activități cultural-creative. Tendința actuală a publicului este de implicare
activ-creativă la evenimentele artelor performative, și mai puțin afectiv-expectativă
caracteristică publicului de teatru clasic.
Conform Barometrului de consum cultural 2018, „frecvenţa participării la activităţi cu caracter
cultural este redusă (Tabelul 2). Astfel, peste jumătate dintre respondenţi nu au întreprins, în
ultimul an, niciuna dintre activităţile cu caracter cultural avute în vedere pe parcursul studiului.”
(p.54)
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Totuși, este îmbucurătoare creșterea, în ultimii ani, a consumului de spectacole de teatru la nivel
național. Date statistice prezentate în Barometrul Cultural realizat de Institutul Național de
Cercetare și Formare în Domeniul Culturii (sursa: culturadata.ro) pe anul 2018 prezintă
următoarele date:

Pentru anul 2018, analiza participării la spectacole cel puțin o dată pe an evidențiază, din bazinul
general al consumatorilor de spectacol, o preferință a populației pentru spectacolele de teatru,
urmate de spectacolele de varietăți și de cele de stand-up comedy și dans, conform Graficului 3.
Motivațiile acestor preferințele pot fi legate de oferta crescută de spectacole, calitatea lor,
barierele de acces sau scopul petrecerii timpului liber (educativ, relaxare sau distracție).

Analiza cantitativă și calitativă a programelor instituției noastre a fost realizată în anul 2019
prin chestionare adresate publicului, pe categorii de vârstă, prin discuții directe purtate între
voluntari și spectatori, prin parteneriatele menționate mai sus și prin menținerea contactului
permanent pe pagina de Facebook. Pagina oficială a TnMS a primit mii de „îmi place” (peste
18.000 Like-uri).
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Analizând pagina oficială de Facebook a TnMS, dintr-un total de 18.687 de persoane care au
apreciat pagina, 69% sunt femei si 31% bărbați. Cea mai mare pondere este reprezentată de
femeile cu vârsta cuprinsă între 25-34 ani (24%), urmată de femei cu vârsta cuprinsă între 3544 ani (19%). Persoanele de sex masculin sunt cel mai bine reprezentate în publicul TnMS de
categoria de vârstă 25-34 ani (9%). Persoanele cu vârste de peste 55 de ani sunt cele mai slab
reprezentate în acest tip de analiză întrucât este bine cunoscut faptul că vârstnicii nu accesează
informația prin intermediul tehnologiei moderne. Astfel, această categorie a fost cuprinsă în
analiza realizată cu ajutorul chestionarului implementat pentru studiul de publicuri.

Pe langă administrarea paginilor de Facebook, spre finele anului 2019 s-a revitalizat contul de
Instagram care a înregistrat un număr crescut de followeri, pentru o perioadă atât de scurtă. Așa
cum reiese și din screen shot-urile de mai jos, pagina are 951 de urmăritori (followeri) după
doar 159 de postări.
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Revitalizarea paginii de Instagram prin întreținerea și menținerea postărilor la intervale egale și
cu o frecvență calculată, are rezultate vizibile, numărul tinerilor utilizatori fiind în creștere și
resimțindu-se atât în mediul online, cât și în sala de spectacole.
#teatrulnationalcraiova, #hailateatru, #tnc sunt doar câteva dintre hashtag-urile folosite pentru
fotografiile postate de tineri la teatru.
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După patru ani de mandat ne menținem orientarea activității spre grupurile țintă determinate
(pe categorii profesionale și socio-demografice):
1. Beneficiari direcți (per stagiune):
GRUP A:

- 40 artiști - contractuali (actori, regizor, scenograf, secretar literar, sufleur
scenă, pictor, machiori), 39 tehnicieni de scenă (regizor scenă, maestru
lumini, maestru sunet, operator imagine, manipulanți decor, recuziteri,
referenți).

GRUP B:

- cel puțin 50 artiști colaboratori (actori – pensionari și tineri; regizori
artistici colaboratori; scenografi, dramaturgi, light-designeri, video artiști,
graficieni, compozitori, designer de costume, sound-designer, teatrologi).

GRUP C:

- cel puțin 50 studenți/ masteranzi ai programelor de studii: Artele
spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși și Marionete, Coregrafie); Teatrologie
(Management cultural; Jurnalism teatral), Scenografie și ai programelor de
studii de master emergente.
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GRUP D:

- cel puțin 20 % artiști reprezentanți ai companiilor independente de teatru,
prezenți în proiectele TnMS.

GRUP E:

- cel puțin 3 % - persoane cu risc de excluziune socială în proiectele TnMS:

SUBGRUPA E.1. persoane cu dizabilități;
SUBGRUPA E.2. persoane vârstnice;
SUBGRUPA E.3. copii cu autism;
SUBGRUPA E.4. copii cu deficiențe psihice;
SUBGRUPA E.5. tineri cu vârste între 18-30 ani resortisanți ai sistemului de protecție
socială).
GRUP F:

- cel puțin 25 personalități ale lumii culturale, științifice și medicale (în cadrul
proiectului Întâlnirile SpectActor).

GRUP G:

- parteneri media (presa scrisă, audio, video, online).

2. Beneficiari indirecți (pe an/ stagiune):
GRUP A:

- public spectator participant, astfel:

SUBGRUPA A.1. cel puțin 200 abonați/ stagiune;
SUBGRUPA A.2. cel puțin 30.000 spectatori unici (tradiționali) / an - la sediu;
SUBGRUPA A.3. cel puțin 10.000 spectatori noi - la sediu / an;
SUBGRUPA A.4. cel puțin 1.500 beneficiari ai Grupei E de mai sus / an;
SUBGRUPA A.5. cel puțin 4.500 spectatori în turnee naționale vizate / an;
SUBGRUPA A.6. cel puțin 1.000 spectatori în turnee internațional vizate / an;
GRUP B:

- cel puțin 3.000 copii (Sg.B1: 5 - 8 ani; Sg.B2: 9 - 13 ani) din grădinițele și
școlile amplasate în regiunea Oltenia;

GRUP C:

- cel puțin 7.000 adolescenți (colegii, licee amplasate în regiunea Oltenia);

GRUP D:

- cel puțin 4.000 studenți (universități amplasate în regiunea Oltenia);

GRUP E:

- cel puțin 20 ONG-uri culturale și cele ale minorităților;

GRUP F:

- cel puțin 1.000 cititori / an ai Revistei de cultură, informație și atitudine
editată de Teatrul Național „Marin Sorescu”, SpectActor, cel puțin 4.000 de
cititori ai revistei stagiunii 2019 - 2020, cel puțin 18.000 accesări anuale ale
noului website (site trilingv română/ engleză/ franceză) și numeroase
aprecieri ale paginii oficiale de Facebook.

GRUP G:

- autoritățile locale și județene ale celor 5 județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt,
Vâlcea) componente ale regiunii Oltenia.

În concluzie,
acest obiectiv țintă a fost îndeplinit în proporție de peste 100% în anul 2019.
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În ce privește profilul beneficiarului actual al TnMS, acesta poate fi conturat astfel: este
predominant din Craiova și poate fi segmentat pe categorii, în funcție de opțiuni repertoriale,
categorii de vârstă/gen sau alte categorii speciale, astfel:
1. Categoria Copii: (subgrupa A. 4-9 ani, subgrupa B. - 10-13 ani).
2. Categoria Adolescenți: între 14-18 ani (Categorie neglijată în general de producția de
spectacole destinată acestora).
3. Categoria Tineri: (subgrupa A. 18-25 ani; subgrupa B. 24-26 ani).
4. Categoria Adulți: toate grupurile sociale de persoane peste 35 ani.
5. Categoria Specială: persoane încadrate în grupuri vulnerabile, situații de risc, dizabilități (ce
reprezintă 2,93% din populația României).
6. Categoria Fortuită: public al Festivalului Shakespeare (teatrologi, specialiști, critici, artiști,
oameni de teatru și de presă), participanți la manifestări științifice și turiști aflați în vizită în
Craiova.
Societatea actuală este marcată pe de o parte de atracția irezistibilă oferită consumatorilor de
noile tehnologii informaționale, dar și de nevoia de dezvoltare a spiritului comunitar.
Raportându-ne la aceste condiții sociale ne-am impus aplicarea unei strategii de atragere a
publicului către proiecte specifice nevoilor sale, gândit o ofertă culturală novatoare, adaptată
profilului beneficiarului actual reprezentativ pentru întreaga regiune Oltenia.

Prin oferta culturală și activitățile desfășurate în anul 2019 TnMS a urmărit îndeplinirea
sarcinilor și obiectivelor generale și specifice prevăzute de legislația în vigoare, proiectul de
Strategie pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020, proiectul de management asumat
(anexă la Contractul de management) precum și pe baza Caietului de sarcini întocmit de
ordonatorul principal de credite, astfel:

„Cântecul vârstelor”, scenariul Emil Boroghină, regia Alina Hiristea / data premierei 22
februarie
„De la Ovidiu la Eminescu”, scenariul Emil Boroghină, regia Alina Hiristea / data
premierei 17 martie
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„Ciuf și ciuf în spațiu” de Vlad Drăgulescu, Alina Mangra, Ștefan Cepoi, regia Vlad
Drăgulescu / data premierei 15 aprilie
„Caragiale best of” după texte de I.L.Caragiale, regia Vlad Drăgulescu / data premierei
15 aprilie
„Under(re)Construction”, de Marco Tesei, traducerea Raluca Niță, regia Alex
Teodorescu / data premierei 19 aprilie
„Casa cu suricate” de David Drábek, regia Radu Afrim / data premierei 20 aprilie
„Bang” de Marius von Mayenburg, regia Theodor-Cristian Popescu / data premierei 5
iunie
„1, 2, 3...Bébé de André Roussin, regia Raluca Păun și Alexandru Boureanu / data
premierei 8 iunie
„Adio, Europa!” după Ion D. Sîrbu, dramatizare de Nicolae Coande, regia Bogdan-Cristian
Drăgan / data premierei 27 iunie
„Obsesii” de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia Yiannis Paraskevopoluos / data premierei 15
septembrie
„Operațiunea Marte” de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu / data premierei
18 septembrie
„Vești bune. Final” de Davide Carnevali, regia Alexandru Dabija / data premierei 10
noiembrie
„Playground” de Raul Coldea, regia Raul Coldea / data premierei 6 decembrie /
spectacol câștigător al Concursului de Proiecte pentru Tineri Regizori și Scenografi
Români, 2018
„Radio” de Eric Bogosian, regia Bobi Pricop, scenografia Nikola Toromanov / data
premierei 14 decembrie

 Eminescu în 15 poeme – un recital susținut de actori ai Naționalului craiovean –
Constantin Cicort, Angel Rababoc, Nicolae Vicol – 15 ianuarie
 „Pluta Meduzei” de Marin Sorescu, spectacol-lectură, regia Bogdan Cristian Drăgan, cu
actorii Anca Dinu, Constantin Cicort, Eugen Titu, Geni Macsim, Petronela Zurba și Liviu
Topuzu, 26 februarie
 „În căutarea lui Ionescu sau Nimeni nu e ceva“ – spectacol-lectură dedicat împlinirii a
110 ani de la nașterea lui Eugène Ionesco. Cu o distribuție importantă, actorii Angel
Rababoc, Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Ștefan Cepoi, Marian Politic, textul reprezintă o
adaptare de Nicolae Coande după volumul „Căutarea intermitentă” (trad. Barbu
Cioculescu), cu inserții din cărțile „Elegii pentru ființele mici”, „Jurnal în fărâme”, „Alb și
negru” și pasaje din jurnalul lui Mihail Sebastian – 21 noiembrie
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Turneu Sala Dalles București/ „Miroase a pradă” de Michele Lowe, regia Alexandru
Boureanu, 7 mai
Summer Street Festival, Pitești/ „Caragiale best of”, regia Vlad Drăgulescu, 2 iunie
Festivalul Internațional de Teatru de la Turda / „De la Ovidiu la Eminescu”, recital de
poezie cu Emil Boroghină – 1 iulie
Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru tineret „FesTin”, ediția a XI-a,
2019 / „Salvatorii melcilor” de Bogdan-Cristian Drăgan, regia Bogdan-Cristian Drăgan –
30 august
Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Miroase a pradă”, de Michele Lowe, regia
Alexandru Boureanu – 22 septembrie
Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Retroelectro”, regia Bogdan Georgescu –
23 septembrie



Premiul „Aristizza Romanescu”, acordat de Academia Română a premiilor pentru
cele mai reprezentative creaţii ştiinţifice şi culturale realizate în anul 2017, pentru
spectacolul „Dacă am gândi cu voce tare" de Adnan Lugonic, regia Radu Afrim,
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova (premieră 2017) – 10 decembrie



Premiul „Mihai Eminescu”, acordat de Academia Română la Categoria Filologie și
Literatură pentru volumul de poezii Plagiator.1962 de Nicolae Coande – Șeful
Serviciului Dramaturgie – 10 decembrie

Concursul se adresează echipelor formate din tineri regizori și scenografi, absolvenți în ultimii
cinci ani, care prezintă un proiect comun (concepție regizoral-scenografică) bazat pe un text
inedit scris de un autor român. Câștigătorii sunt invitați să monteze proiectul propus pe scena
studio a TnMS.
Câștigătorii ediției 2019 au fost regizorul Raul Coldea și scenografa Alexandra Budianu, cu
proiectul Playground de Raul Coldea.
„Muncă, relații romantice și ceva muncă în plus. Playground vorbește despre o lume
populată de obiecte inutile și despre relații interumane degradate. O lume a acumulării și a
excesului în care ne jucăm de-a oamenii mari. Ce facem când simțim că nu mai putem, când
avem senzația că suntem aproape de a nu mai putea suporta presiunea pe care ceilalți o pun
asupra noastră?
Hai să luăm masa acolo. Ce facem? Cât ne costă? Ce mâncăm? Ne uităm la un film? Ne
trebuie planuri pe termen lung. Ne trebuie planuri pe termen lung. Ne trebuie planuri pe
termen lung.”(Raul Coldea)
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Din distribuția spectacolului fac parte: Alex Calangiu, George Albert Costea, Corina Druc, Raluca
Păun, Costinela Ungureanu

Evenimentul a fost inițiat în anul 2009 și își propune să pună în dialog publicul craiovean cu
personalități ale lumii culturale și științifice românești din diferite domenii de activitate, în
cadrul unor conferințe pe teme de interes general (moderator Nicolae Coande).
Printre personalitățile invitate la aceste întâlniri se numără: 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,
Dumitru Prunariu ș.a.
În anul 2019 au conferențiat pe scena „Ion D. Sîrbu” următoarele nume:
 Dumitru Prunariu, atronaut, primul român care a zburat în Cosmos, personalitate
marcantă a lumii științifice spațiale, a conferențiat pe tema „Cosmosul – o aventură
umană” / 9 martie
 Marius Oprea, istoric, întemeietor al arheologiei victimelor comunismului în România, a
susținut conferința „În căutarea poporului pierdut. Arheologia victimelor comunismului
în România” / 27 octombrie
 Bogdan Murgescu, istoric, a susținut conferința „Acum 100 de ani, România Mare a
votat. Alegerile parlamentare din noiembrie 1919” / 17 noiembrie

Eveniment inițiat în noiembrie 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 din străinătate. Moderator: Nicolae Coande.
În anul 2019, invitați la Adunarea Poeților au fost următorii:
 Ana Blandiana, poetă și eseistă, a susținut conferința „Nu sunt scriitor, sunt numai
poet”, dedicată Zilei Internaționale a Poeziei (21 martie). Conferința a fost urmată de
spectacolul-lectură de poezie „O iubire continuă”, susținut de actrițele Tamara Popescu,
Ioana Manciu, Petronela Zurba, Anca Dinu, pe adaptarea semnată de Nicolae Coande
după cel mai recent volum al poetei, „Variațiuni pe o temă dată” (Ed. Humanitas, 2018) –
22 martie
 Claudiu Komartin, poet și editor, a susținut conferința „Poză de veac. Poeți ai
generației războiului”, urmată de lansarea antologiei de poezie Sârmă ghimpată. Când
focurile se vor stinge printre ruine (Ed. Cartier, 2019), o selecție personală a poeților
români care au debutat în perioada 1939-1947 – 10 mai
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 Romulus Bucur, critic literar, publicist și traducător român, unul dintre cei mai
importanți poeți români contemporani a susținut conferința Mantrele poeziei – 15
noiembrie

Reputatul regizor Andriy Zholdak a susținut două conferințe la Teatrul Național „Marin Sorescu”
din Craiova – „Arta actorului în teatrul actual din perspectiva Zholdak” – 17. decembrie, și
„Context internațional teatral pe scenele românești” – 18 decembrie. La cele două conferințe au
participat numeroși actori și studenți la actorie, sala de conferință devenind neîncăpătoare.
Andryi Zholdak este un regizor ucrainean născut în 1962. A studiat regia la Studioul Anatolii
Vasyliev din Moscova. Având un interes constant, de durată, pentru cinematografie (Fellini,
Bergman, Paradzhanov, Tarkovskyi) și artele plastice, acestea se dovedesc a-i fi impregnat în
mod semnificativ stilul de regizor. Câțiva ani a fost Președintele Teatrului Academic din Harkov,
unde a montat cinci spectacole, care, în afară de Ucraina, au fost prezentate în multe țări
europene în cadrul unor festivaluri de prestigiu. În 2005, după ce autoritățile din Harkov i-au
interzis montarea piesei „Romeo și Julieta. Un fragment”, Zholdak a fost obligat să părăsească
teatrul. De atunci, locuiește la Berlin și lucrează în mari teatre din Germania, Rusia, România,
Finlanda, Suedia și Elveția. Conduce numeroase masterate în diverse țări europene.

În anul 2019, peste 90 de voluntari s-au implicat în activitățile TnMS la care se adaugă 400 de
voluntari, grație parteneriatului cu ONG-ul A.C.C.E.S Oltenia. Majoritatea au fost prezenți în
echipa de organizare a Festivalului TNT ca: PR pentru trupele străine, traduceri (din limba
engleză), activități specifice desfășurate în procesul de montare/demontare, protocol ș.a.
Voluntarii au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.
Pentru a consulta lista nominală a voluntarilor se poate accesa fișierul din Anexă.

Datorită administrării judicioase a bugetului existent au fost inițiate și finalizate, în 2019, mai
multe schimbări și renovări interioare. Au fost renovate/reabilitate/igienieniezate următoarele:
muzeul, holul de regrupare, holul intrării spectatorilor, o porțiune din sala de spectacole,
atelierul pictură și alte spații administrative (vezi detalii în cap. C, pct. 5 și Fotografiile din
Anexă).
Abordarea profesionistă a comunicării și implementarea unei strategii de marketing care să
repoziționeze credibil instituția pentru a genera, în final, excelență artistică dar și venituri, au
fost obiective importante ale anului 2019.
Astfel, au fost corelate toate elementele specifice activității de marketing: produs, preț, plasare,
promovare și oameni într-o strategie adecvată nevoilor instituției, concentrată pe realizarea
unor acțiuni de comunicare moderne, diferențiate pe fiecare dintre segmentele publicului țintă.
Pentru a îmbunătăți imaginea instituției am pornit de la diversificarea ofertei de servicii
culturale pentru a construi o strategie de marketing care să ne permită să „vindem” actorii și
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producțiile prin mijloace moderne, adaptate tendințelor în domeniu, nu doar publicului local dar
și celui național și internațional.
În anul 2019 s-a continuat realizarea, producerea și prezentarea unor genuri noi, în concordanșă
cu cerințele publicului. Printre acestea se numără și spectacolele de teatru independent și de
spectacolele de dans contemporan cuprinse în 11+1 independent/contemporan, proiect început
în anul 2017 și continuat și în anul raportat.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Titlul spectacolului
ADIO, EUROPA! de Ion D. Sîrbu
AIAS. ESEU DESPRE DEMENȚĂ după „Aias” de Sofocle
AUTORUL de Tim Crouch
BANG de Marius von Mayenburg
BĂTRÂNUL ȘI EUTANASIERUL de Ionel Bușe
1,2,3…BÉBÉ de André Roussin
CARAGIALE BEST OF
CASA CU SURICATE de David Drábek
CÂNTECUL VÂRSTELOR, scenariul Emil Boroghină
CEALALTĂ ȚARĂ după Herta Müller
CIUF ȘI CIUF ÎN SPAȚIU de Vlad Drăgulescu, Alina Mangra,
Ștefan Cepoi
DACĂ AM GÂNDI CU VOCE TARE de Adnan Lugonić
DE LA OVIDIU LA EMINESCU
DIMINEAȚA DE DUPĂ de Peter Quilter
DOUĂ LOTURI după I.L. Caragiale
EXPLOZIV de Elise Wilk
ELEFANTUL DIN CAMERĂ SAU THE VIBRATOR PLAY de
Sarah Ruhl
FATA MOȘULUI ȘI FATA MOAȘEI de Ion Creangă
FȆTE după Molière
GAIȚELE de Alexandru Kirițescu
GEORGES DANDIN de Molière
ILUZII de Ivan Vîrîpaev
IONA de Marin Sorescu
IULIUS CAESAR de W. Shakespeare
MIROASE A PRADĂ de Michele Lowe
MONSTRUL NISIPURILOR de Csaba Székely
NĂPASTA de I.L. Caragiale
NOAPTE BUNĂ, MAMĂ! de Marsha Norman
NOPȚI ATENIENE după W. Shakespeare
NORII de Aristofan
NUNTA ÎNSÂNGERATĂ de F.G. Lorca
O FURTUNĂ după W. Shakespeare
O LUNĂ LA ȚARĂ de I. S. Turgheniev
OCCIDENT EXPRESS de Matei Vișniec
OBSESII de Claudiu Sfirschi-Lăudat
OPERAȚIUNEA MARTE de Alexa Băcanu

An
Nr.
premieră reprezentații
În 2019
2019
3
2018
1
2017
2
2019
8
2018
1
2019
7
2019
11
2019
6
2019
2
2016
4
2019
11
2017
2019
2015
2018
2016
2017

1
1

2016
2018
2017
2016
2015
2016
2016
2018
2017
2017
2015
2018
2016
2017
2012
2016
2009
2019
2019

4
5
1
6
5
5
2
1
3
5
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

PESCĂRUȘUL, de A.P. Cehov
PLAYGROUND de Raul Coldea
PROFU’ DE RELIGIE de Mihaela Michailov
PROIECTUL ORESTE după Euripide
RADIO de Eric Bogosian
RETROELECTRO de Bogdan Georgescu
RINOCERII de Eugène Ionesco
SALVATORII MELCILOR de Bogda-Cristian Drăgan
SFÂRȘIT de Florin Lăzărescu
SPARGEREA după Răzvan Petrescu
SUNT SUFLET ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU. LIMBA
ROMÂNĂ E PATRIA MEA, scenariul Emil Boroghină
TREPTELE UNIRII
TRISTELE ȘI PONTICELE – OVIDIU
UNDER(RE)CONSTRUCTION
VEȘTI BUNE. FINAL de Davide Carnevali
WHITE ROOM de Alexandra Badea

2015
2019
2013
2016
2019
2018
2014
2018
2015
2014
2018

2
4
2
5
7
4
-

2017
2017
2018
2019
2018

3
2
11

Diversificarea ofertei culturale a instituției - una dintre măsurile importante pe care le-am
adoptat pentru îmbunătățirea imaginii Teatrului Național „Marin Sorescu” - a ținut cont de
diferențierea segmentelor grupului țintă, de oportunitățile regionale, dar și de preferințele
beneficiarilor – public și colaboratori, deopotrivă. Noile proiecte implementate pe parcursul
anului 2019 au fost:

Open foayer - holul central, unul dintre cele mai generoase spații ale instituției, pentru diverse
expoziții (pictură, sculptură, fotografie, instalații de artă etc.) și happening-uri cultural-artistice
(momente tip statui vivante etc.).

Conceput ca un eveniment deosebit, Gala TNC are scopul de a reuni toți iubitorii de teatru care
au fost alături de instituție de-a lungul anului, pentru a petrece o seară împreună.
Cea de-a patra ediție a Galei TNC, și prima cu scop caritabil, a fost organizată de Teatrul Național
„Marin Sorescu" din Craiova și Asociația „Life is better with friends".
Artiștii, spectatorii și prietenii teatrului s-au întâlnit în foaierul TnMS pentru a petrece o seară în
care s-au amintit cele mai importante evenimente din anul 2019, împreună cu invitații speciali ai
acestei ediții: trupa No Antidote, Dj Giuliano, Rozalia Pataki(harpă) și Perfectly Simple.
Donațiile strânse de asociația parteneră au mers la Ovidiu (9 ani) și la Lucian (5 ani), doi frați
care în mai puțin de două luni au rămas fără părinți. Mama a decedat după o operație pe creier,
iar tatăl, nefăcând față tragediei, a ales să-și pună capăt zilelor. Astăzi cei doi băieți sunt crescuți
de bunica din partea mamei. Trauma a fost resimțită din plin de către cei mici, având
repercusiuni majore psihice, dar și fizice. Copiii au nevoie de psihoterapie și interveții
chirurgicale pe care bunica nu și le permite.
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În cadrul galei au fost premiați actorii Raluca Păun și Alex Calangiu, pentru cele mai multe
apariții în spectacolele stagiunii 2018-2019. De asemenea, au fost acordate premii speciale, după
cum urmează: Nicolae Poghic – premiul „Amza Pellea”, Geroge Banu și Florica Ichim – Premiul
de excelență pentru teatru.

Instrumentele de marketing utilizate pentru promovarea instituției, a repertoriului său și a
noilor proiecte implementate în 2019, au fost atât dintre cele care se adresează publicului larg
(printuri indoor și outdoor, spoturi audio și tv, promovare online – prin site-ul www.tncms.ro.
Facebook și Instagram), dar și dintre cele cu adresare directă (newslettere, direct mailing,
materiale promoționale, participări la diverse evenimente ale unor parteneri TnMS).
Componentă importantă a planului de îmbunătățire a imaginii TnMS în 2019, comunicarea s-a
realizat integrat, pe toate planurile, fiind adaptată scopului propus: creșterea accesului
publicului la actul de cultură, stimularea inovării de forme noi în artă și valorificarea talentului
artistic și concentrată în jurul mesajului asumat în cadrul proiectului de management „Se mișcă
teatrul”.
Direcții de acțiune:
 S-au stabilit mesajele de transmis diferitelor tipuri de public ale TnMS și au fost
selecționate canalele de comunicare pentru acestea: presa scrisă, radio, tv, online, socialmedia. Pe parcursul anului 2019, au fost încheiate parteneriate media cu presa locală,
regională și națională (vezi pagina http://tncms.ro/parteneri.php).
 S-au organizat conferințe de presă în preajma fiecărui eveniment important al TnMS
(pentru fiecare eveniment sau premieră).
 A fost concepută și implementată imaginea TnMS per ansamblu, dar și separat pentru
tipurile de proiecte implementate în 2019, acestea fiind ulterior transmise prin diferite
tipuri de materiale promoționale (afișe, pliante, flyere, panouri, meshuri, totemuri
digitale etc.), în concordanță cu conceptul de imagine al TnMS stabilit pentru 2019.
Alte acțiuni întreprinse cu scopul în scopul îmbunătățirii imaginii TnMS:










promovarea prin concursuri, cu ajutorul instituțiilor media partenere;
editarea revistei SpectActor (vezi: http://tncms.ro/spectactor.php);
editarea revistei stagiunii 2019-2020
dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ locale și județene (preuniversitar
și universitar);
abordarea de noi parteneri regionali și naționali (alte instituții de cultură; persoane
juridice ș.a.);
atragerea, în calitate de invitați în cadrul unor conferințe, spectacole, expoziții, a unor
personalități care au calitatea de lideri de opinie și pot, astfel, promova imaginea
teatrului (proiectele: Adunarea Poeților, Întâlnirile SpectActor, Clubul Dramaturgilor ș.a.);
susținerea participării teatrului la festivaluri naționale și internaționale de prestigiu
(vezi pagina http://tncms.ro/turnee.php)
distribuirea materialelor publicitare în spații publice de interes general – librării,
cafenele, pub-uri, restaurante, spații comerciale etc.
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Succesul, concretizat la finalul anului în cifre prezentate și analizate în capitolul C. s-a bazat pe
externalizarea acțiunilor de comunicare și de marketing sub coordonarea unor specialiști în
domeniu.

26.02 - 01.03  Eveniment: Târgul de carte GAUDEAMUS, ed. a XVII-a (foaierul TnMS).
24.05 – C’est bon • E ok • Rendben • This is just a story de Julien Daillère (în cadrul Sezonului
România- Franța)
20-22.09 – Turneu CENTRUL NAȚIONAL AL DANSULUI BUCUREȘTI
11 plus 1 (spectacole de teatru și dans din zona independentă)

Conform proiectului de management și a sarcinilor prevăzute în contactul de management
pentru al patrulea an, au fost luate următoarele măsuri:
 s-a realizat o analiză a structurilor funcționale din cadrul TnMS și o reorganizare care să
țină cont și de H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu
modificările și completările ulterioare;
 s-a realizat o evaluare a funcțiilor și a fișelor de post ale angajaților TnMS și o repoziționare
în funcție de R.O.F., Organigramă și Stat de funcțiuni;
 s-a elaborat un nou Regulament de Ordine Interioară armonizat cu prevederile Legii
53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OG 21/2007 cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit noilor modificări ale R.O.F.-ului, 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 Scenă;
e) Directorul Direcției Tehnice.
În subordinea directă a Managerului se află următoarele structuri:
-

Biroul Juridic - Resurse Umane;
Compartimentul Audit Public Intern;
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Comunicarea internă și eficientizarea decizională:
 În fiecare săptămână de lucru, miercuri, la 14:00, au loc reuniuni în Biblioteca teatrului;
intitulate Minute de informare și de lucru, acestea sunt în fapt ședințe de analiză a
activității săptămânii anterioare și proiectarea activităților ulterioare. Din experiența
personală anterioară, prin implementarea unui astfel de sistem de lucru am constatat o
eficientizare a muncii și o creștere a relațiilor inter-personale de muncă din instituție,
precum și o eficacitate a delegării.
 Ținem să precizăm că cele 5 persoane care conduc direcțiile din TnMS (artistic,
economic, tehnic, producție) au o foarte mare libertate de decizie în cadrul structurilor
din subordine iar, prin simetrie, la fel și cei 11 șefii ai serviciilor/birourilor în cadrul
structurilor funcționale.
 De asemenea, pentru o mai bună comunicare internă s-a creat un grup de comunicare
online între cei 15 ocupanți ai funcțiilor de conducere, prin care sunt transmise toate
informațiile și documentele instituției.
 Cel puțin o dată la 3 luni au loc, în sala mare, întâlniri de lucru cu întregul colectiv al
TnMS; în cadrul acestora sunt discutate deschis aspecte ale organizării și funcționării
instituției.
Alte măsuri:
 S-au monitorizat comisii specializate organizate la nivel de instituție prin decizia
managerului.
 Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului
de control intern/managerial;
 Comisia pentru situații de urgență care urmărește prevenirea și, după caz, diminuarea
efectelor unor situații de urgență (incendii, cutremure etc.);
 Comisia pentru securitatea și sănătatea muncii care coordonează în principal activitatea
de evaluare și diminuare a riscurilor privind sănătatea și securitatea muncii, precum și
de asigurare a condițiilor de lucru, în conformitate cu legislația în vigoare;
 Comisia privind implementarea planului de integritate potrivit Strategiei Naționale
Anticorupție.

În conformitate cu sarcinile managementului pentru perioada raportată s-au constatat și decis:
se impune aprobarea unui nou Contract colectiv de muncă la nivel de instituție, conform Legii
53/2003 cu modificările și completările ulterioare precum și Legii 62/2011 privind
Dialogul social cu modificările și completările ulterioare începând cu luna decembrie 2020;
 a posteriori, se va analiza oportunitatea unui nou R.O.I. versus POS;
 implementarea tuturor standardelor de control managerial intern prevăzute de O.S.G.G. nr.
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, al entităților publice.
Pentru realizarea obiectivelor trebuie să se asigure un echilibru între sarcini, competență
(autoritate decizională conferită prin delegare) și responsabilități (obligația de a realiza
obiectivele) și să se definească proceduri clare. Procedurile reprezintă pașii ce trebuie urmați
(algoritmul) în realizarea sarcinilor, exercitarea competențelor și angajarea responsabilităților.


Etapele de dezvoltare și implementare a SCI în cadrul instituției
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În cadrul TnMS controlul intern s-a realizat în baza mai multor principii precum:
Principiul organizării care implică organizarea TnMS, elaborându-se:



organigrama instituției care descrie toate structurile;
proceduri care definesc:
- responsabilități;
- delegări de competență;
- sarcinile;
- modul de transmitere a informațiilor
Organizarea separată în cadrul TnMS a patru funcțiuni fundamentale realizate de persoane
diferite, aceste funcțiuni fundamentale fiind separate:




funcția de decizie care implică angajarea TnMS fată de parteneri, salariați;
funcția de deținere de bunuri fizice sau valori monetare(gestionarii);
funcția de contabilizare, exercitată de orice persoană care prelucrează informații
contabile;
 funcția de control care implică verificarea operațiunilor de decizie, deținere de bunuri,
contabilizare
Principiul universalității care presupune control intern:
 pentru toate persoanele din instituție;
 pentru toate activele și pasivele deținute;
Principiul informării presupune ca informația rezultată ca urmare a procedurilor de control
intern să îndeplinească două calități: să fie verificabilă și să fie utilă.
Acest lucru este asigurat printr-o conservare adecvată a informației care implică:
 numerotarea , sortarea , arhivarea documentelor contabile
 păstrarea corespunzătoare pe perioada prevăzută de lege
Controlul intern este un proces efectuat de către conducere și întreg personalul instituției menit
să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor instituției , având în
vedere:
- eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- realitatea rapoartelor financiare;
- conformarea cu legile și cu regulamentele aplicabile
Obiectivele generale ale controlului intern sunt:
- răspundere(raportare)
- conformitate (cu legile și reglementările)
- operațiuni
- protejarea resurselor
Între obiectivele generale (ceea ce își propune să realizeze instituția) și componentele
controlului intern există o relație directă.
Componentele controlului intern sunt reprezentate de :
- monitorizare
- informare și comunicare
- activitate de control
- evaluarea riscurilor
Procesul de gestionare a riscului a implicat:
1. Identificarea riscurilor aferente obiectivelor instituției, inclusiv cele datorate factorilor interni
și externi , la nivel de instituție și activitate
2. Evaluarea riscurilor ce presupune:
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- estimarea semnificației riscurilor;
- evaluarea probabilității procedurii riscurilor
Activitatea de control se desfășoară în întreaga instituție, la toate nivelurile și funcțiile acesteia.
Activitățile de control sunt de depistare și prevenire cum ar fi de exemplu:
- separarea îndatoririlor;
- controale privind accesul la resurse și înregistrări
- verificări
- analize ale performanței
Informarea și comunicarea sunt esențiale pentru realizarea tuturor obiectivelor controlului
intern
Monitorizarea
Sistemul de control intern al TnMS este monitorizat pentru a evalua calitatea performanței
sistemului în timp.
Monitorizarea continuă a controlului intern este incorporată în activitățile normale ,obișnuite,
de funcționare a instituției. Acest tip de monitorizare include activități de conducere și
supervizare regulate, precum și alte măsuri luate de personal în procesul de atribuire a
sarcinilor.
Monitorizarea asigură rezolvarea adecvată a constatărilor și recomandărilor efectuate de către
auditul intern al TnMS.
În concluzie, pentru anul 2019, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din O.G. nr. 119/1999
privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, raportăm că TnMS dispune de
un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și
consiliului administrativ să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în
scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.
Această concluzie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere
asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării
acestuia.
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menționăm următoarele:
 Comisia de monitorizare este actualizată;
 Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
 Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a
riscurilor este actualizat;
 Procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 100% din totalul
activităților procedurabile inventariate 40 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, r. 7;
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde
în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere,
execuție și a auditorului intern în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;

 În cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional,
nefiind compus din minim două persoane.
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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).
Conform legii, membrii celor două consilii ale TnMS nu sunt remunerați.
Din Consiliul administrativ fac parte:
1) Managerul– 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 Promovare și Marketing– Membru;
8) Șeful Biroului Juridic – Resurse Umane– Membru;
9) Reprezentantul ordonatorului principal de credite, desemnat de către acesta – Membru;
10) Reprezentantul salariaților (fără drept de vot).
Pe parcursul anului 2019 Consiliul Administrativ s-a întrunit de patru ori:
- 23 ianuarie
- 18 aprilie
- 22 iulie
- 13 decembrie
Ședințele Consiliului Administrativ au avut ca teme:
 intrarea în producție/repertoriu a unor spectacole;
 proiectul privind creșterea eficienței energetice a clădirii instituției;
 deplasări, turnee naționale și internaționale și alte probleme legate de activitatea artistică și
de producție;
 participarea salariaților TnMS la cursuri de formare profesională;
 reorganizarea instituției și propunerea spre aprobare, prin ordin de ministru, a noului ROF
și stat de funcții al TnMS;
 aplicarea reglementarilor legale nou intrate în vigoare;
 diverse reparații, amenajări etc.
Din Consiliul artistic, înființat prin decizia nr. 186/ 08.10.2018, fac parte:
Președinte – Alexandru BOUREANU, Manager.
Membru – George Albert COSTEA, actor
Membru – Cătălin GHIȚĂ, prof.univ.dr. Universitatea din Craiova
Membru – Vichi-Carmen STANCIU, teatrolog, prorector UNATC
Membru – Gabriel PRICOP, regizor
Membru – Mihail Valentin VIȚĂ, student actorie
Membru – Simona CHIȚAN, profesor – inspector școlar
Membru – Cristina CALANGIU, medic
Membru – Mirela CIOABĂ, actor
Membru – Vlad DRĂGULESCU, Director Artistic
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Membru – Andreea CRIȘU, șef serviciu artistic

În anului 2019 Consiliul Artistic s-a întrunit în data de 5 februarie.
Ședința și întâlnirea Consiliului Artistic (consultativ) a pregătit activitatea decizională a
Consiliului Administrativ privind producția a unor spectacole, intrarea sau ieșirea din repertoriu
a unor spectacole, deplasări, turnee, precum și vizionări pentru intrarea în repertoriu a
spectacolelor din producție.

Managementul TnMS este asigurat pentru o perioadă de 5 ani în urma câștigării concursului de
proiecte de management organizat de Ministerul Culturii în baza ordinului nr. 64/10.06.2016 de
prof.univ.dr.habil. Alexandru BOUREANU. Tot el a asigurat, prin ordin al Ministrului Culturii,
conducerea teatrului, până la data intrării în vigoare a ordinului menționat, ca manager
interimar.
Personalul TnMS, structurat în personal artistic, tehnic și administrativ, de conducere sau de
execuție și angajat în condițiile legii, își desfășoară activitatea, de regulă, în baza unui contract
individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată sau determinată, inclusiv pe stagiune sau
producție. Încă de la sfârșitul anul 2017 TnMS avea aprobat un număr de 131 de posturi (15 de
conducere, 116 de execuție, din care o trupă permanentă de 33 de actori, doi regizori și un
scenograf). Structura organizatorică e formată din: 4 direcții, 6 servicii, 2 birouri, 1 șef formație
muncitori, 6 compartimente.
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 2019 angajații TnMS a participat la activități de formare profesională, după cum
urmează:
 Curs: Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice, 15-21.07,
Doina Rababoc (economist)
 Curs: Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice, 15-21.07,
Denisa Delițoiu (economist)
 Curs: Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și controlul de
gestiune, 22-28.07, Daniela Avramescu (economist)
 Curs: Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice, 29.07.-04.08,
Ioana Mitrache (economist)
 Curs: Aspecte de actualitate privind contabilitatea instituțiilor publice și salarizarea
personalului, 08-12.08, Luminița Cîțu (referent de specialitate)
 Curs: Tehnici și strategii în managementul proiectelor, 12-18.08, Mona Eliza Brandt (șef
serviciu)
 Curs: Auditul intern în sectorul public, 12-18.08, Carmen Pilea (auditor)
 Curs: Comunicarea în sectorul public. Abordări practice, tehnici de documentare și
redactarea documentelor, 26.08-01.09, Hortensia Mitreanu (șef birou)
 Curs: Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale personalului
din sectorul public, 26.08-01.09, Constantin Trană Pîslaru (șef birou)
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 Curs Sudor, 01-31 decembrie 2019, Daniel Marian Duda (m.a.s.i.s.c.)
În cursul anului 2019 au fost aplicate următoarele sancțiuni personalului:

ANDONE Adrian – avertisment scris;

În 2019 s-au efectuat lucrări de reparații, de renovare (zugrăvit în var lavabil, reparații, vopsire):
IANUARIE:
Lucrări de renovare muzeu, spatiu aflat în foaierul sălii „Amza Pellea”
MARTIE
Lucrări în regie proprie – igenizare Atelier Pictură
OCTOMBRIE
Lucrări de renovare zonă administrativă :
 birou Achiziții – aflat etajul 2 al cladirii
 birou Director Scena
 birou Director Economic
NOIEMBRIE
Lucrări de amenajare și igenizare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități
Lucrare de mochetare hol regrupare actori
DECEMBRIE
Lucrare de mochetare scări laterale și lojele 1, 2, și loja oficială din sala „Amza Pellea”
Lucrări în regie propie – mochetarea celor 4 holuri de la intrările în sala „Amza Pellea”
Lucrări de renovare birou arhivare
Lucrări de reparații și mochetare Atelier sonorizare
(A se vedea imagini Anexă)

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

I.S.U. Oltenia – 09.05.2019:

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, Nr 9216/09.05.2019, au fost sesizate anumite deficiente 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
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deficiențelor constatate. Unele măsuri au fost implementate încă de la sfârșitul anului 2019,
urmând ca celelalte să fie rezolvate în cursul anului 2020, după aprobarea bugetului pentru noul
an.
-

A.J.P.I.S DOLJ – 21.11.2019

A fost efectuat control din partea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj, cu
rumătorul obiectiv: „Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu
accesibilizat de către: primării, săli de spectacole, muzee, bilioteci, săli de sport, complexe
comerciale.”
Ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței
sociale s-au dispus următoarele măsuri:
1. Efectuarea demersurilor în vederea montării mâinii curente la romapa existentă(A4),
conform NP 051/2012 aprobat prin Ordinul nr.189/2013 (M.0 nr. 121 bis)
2. Efectuarea demersurilor în vederea realizării rebordului lateral corespunzător la rampa
existentă(A5), conform NP 051/2012 aprobat prin Ordinul nr. 189/2013 (M0 nr.121
bis)
3. Efectuarea demersurilor în vederea prevederii unui grup sanitar adaptat și echipat
corespunzător, destinat persoanelor cu dizabilități (A19), conform NP 051/2012
aprobat prin Ordinul nr. 189/2013 (M.0 nr.121 bis)
4. Efectuarea demersurilor în vederea dotării cu echipamente și tehnologii asistivesisteme de avertizare vizuale și sonore pentru persoanele cu deficiență de vedere și auz
(A22), conform NP 051/2012 aprobat prin Ordinul nr. 189/2013 (M.0 nr 121 bis)
Termenul de realizare pentru cele enumerate mai sus este 30.06.2020.
În urma acestor măsuri dispuse de organul de control, s-au demarat lucrările necesare pentru
punctul 1 și 2, iar punctul 3 este realizat în totalitate (a se vedea cap. anterior, pag.32). Punctul 4
este cuprins în planul de reabilitare al clădirii.

INDICATORI
1. PERSONAL
a. numărul de personal conform statului de funcții
- personal artistic + specialitate
- personal tehnic + muncitori
- personal administrativ
b. număr de personal prevăzut a se realiza din care:
- personal artistic + specialitate
- personal tehnic
- personal administrativ
2. NUMĂR DE PREMIERE
3. NUMĂR DE REFACERI
4. NUMĂR DE SPECTACOLE – din care:
- la sediu
- în turnee în țară

PLAN
131
131
38
39
54
131
38
39
54
6
170
160
7

REALIZAT
131
131
38
39
54
131
38
39
54
14
176
169
5
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- în turnee în străinătate
5. NUMĂR DE SPECTATORI - din care:
- la sediu
- în turnee
6. INDICE DE OCUPARE A SĂLII LA SEDIU
- SALA MARE
- SALA Studio
- SALA Pictură
7. VENITURI TOTALE din care:
VENITURI PROPRII din care
- din bilete de spectacole
- din programe
- alte venituri
- închirieri
- sponsorizare
- alte venituri – Contribuție proprie proiect finanțare externa
-transferuri voluntare (contribuție Consiliul Județean Dolj,
Primăria Craiova, A.F.C.N)
- fonduri UE nerambursabile (sume primite aferente plăților
efectuate în anii anteriori)
-sume utilizate din excedentul anilor precedenți
SUBVENȚII
8. CHELTUIELI EFECTIVE TOTALE din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de întreținere
- cheltuieli pentru montări și refaceri
- cheltuieli pentru reparații
- cheltuieli privind investițiile
- cheltuieli persoane cu handicap neincadrate
- proiecte cu finanțare UE
9. CHELTUIELI PE SPECTATOR din care:
- din subvenție
- din venituri proprii
10. GRADUL DE ACOPERIRE DIN VENITURI PROPRII A
CHELTUIELILOR INSTITUȚIEI
11. PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN
TOTALUL CHELTUIELILOR
12. GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN
SUBVENȚIE

2
33.200
29.200
1.000

2
34.493
32.993
1.500
83%
98%
95%

17.131.000
1.290.000
670.000
5.000
553.000
5.000
14.000
0
43.000

16.664.287
1.041.549
590.197
2.260
411.097
995
14.000
0
23.000

112.000

111.916

0
15.729.000
17.131.000
12.229.000
1.923.000
2.424.000
140.000
169.000
131.000
115.000

0
15.510.822
16.664.287
12.096.436
1.888.951
2.418.671
107.235
9.000
130.705
13.289

474
39
100%

450
30
100%

71%

73%

100 %

100 %

Analiza evoluției indicatorilor de performanță pe parcursul anului 2019 relevă depășirea
acestora față de nivelul propus (numărul de premiere, numărul de spectacole, numărul de
spectatori), rezultat al gestionării eficiente a activității instituției și al asumării responsabile a
misiunii acesteia.
Calitatea spectacolelor realizate și eficiența activității de informare și promovare a acestora a
condus la creșterea numărului spectacolelor în cadrul turneelor față de nivelul estimat.
Spectacolele din cadrul turneelor în țară au depășit nivelul propus (nouă spectacole realizate
față de opt programate) iar în străinătate au avut loc trei spectacole față de două programate.
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Deși TnMS a înregistrat o activitatea intensă, resursele judicios utilizate au permis înregistrarea
unui nivel al cheltuielilor de întreținere și cu montări și refaceri mai scăzut decât cel estimat.
Efortul de promovare a programului artistic, la un nivel înalt de profesionalism a generat
încasarea de sponsorizări, acestea fiind utilizate în scopul desfășurării activității curente a
instituției.
Cheltuielile pe spectator realizate în anul 2019 relevă efortul depus de conducerea instituției în
direcția minimizării resurselor utilizate în activitatea artistică, acestea situându-se sub nivelul
prognozat.

Nr.
crt.

Indicatori de performanță

Perioada
Evaluată

1.

471

2.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital)/
nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.
4.

Număr de activități educaționale
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)2

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de reprezentații/ Frecvența medie zilnică3
Număr de proiecte/acțiuni culturale 4
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități5

111.916
80
97
7.282
25.711
176/ 157
187
592.457
449.092

Anul 2019 a adunat un număr impresionant de evenimente culturale precum spectacolele din
repertoriul curent, premierele teatrale de o înaltă ținută artistică, turnee în țară și străinătate,
Festivalul Internațional pentru Tineri Regizori „Theater Networking Talents”, ediția a III-a,
expoziții de artă, concerte muzicale, seri de poezii, lansări de carte, întâlnirile cu personalități ale
vieții culturale, științifice, academice, proiecte europene derulate și depuneri de aplicații pentru
finanțări de proiecte noi, proiecte dedicate tinerilor creatori (regizori, scenografi etc.).

Sunt incluse aparițiile și interviurile conducerii și personalului artistic al teatrului, cronici de specialitate, materiale
apărute pe toate canalele media despre noile proiecte, campaniile pre și post-premiere, Festivalul Internațional
Shakespeare, Festivalul Internațional al Tinerilor Regizori Theater Networking Talents, Gala TNC
3 Formula de calcul utilizată: ∭
2

În aceasta categorie sunt incluse: Premierele TnMS, , expoziții în foyer, Târgul hand –made, Întâlnirile SpectActor,
Duminici de Poezie, Adunarea Poeților, Gala Teatrului Național etc.
5 Venituri proprii din alte activități : venituri din contracte de prestări servicii, parteneriate și colaborări.
4
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Creativity is intelligence having fun – Albert Einstein

Pentru a putea contura viziunea, ne-am raportat la un „viitor ideal” cu privire la posibila și
dezirabila dezvoltare a TnMS. Fundamental, viziunea se bazează pe implementarea unui sistem
de management pro-activ, pe o gândire dinamică, capabilă să evalueze și să identifice pe
termen mediu și lung vectorii de acțiune pentru repoziționarea pe piața culturală a TnMS.
Credem că acest tip de management se impune cu celeritate pentru a crea o punte de transfer
dinspre valorile incontestabile ale trecutului spre nevoile tot mai diversificate ale publicului de
mâine, și spre limbajul tot mai sofisticat al artei contemporane.
Este de notorietate faptul că TnMS „este unul dintre teatrele de elită ale Europei” (vezi p. 7 Caiet de obiective). Colectivul teatrului, alături de regizorii și scenografii invitați de-a lungul
timpului – prin creații memorabile, care au cucerit spectatorii de pe toate meridianele globului și
au fost recompensate cu valoroase distincții și premiile – au ridicat ștacheta la un nivel artistic
de performanță. Noul management are datoria de onoare de a depăși realizările trecutului. Or,
această țintă poate fi atinsă doar dacă, mândri de trecut, privim spre viitor. Doar dacă TnMS se
afirmă ca un organism dinamic, un spațiu deschis creativității, experimentului sub semnul noilor
tendințe din artele spectacolului.
Nu doar în ceea ce privește strategia artistică, ci și din punctul de vedere al relaționării
managementului cu mediul intern (echipa de angajați artistici, tehnici și de specialitate
administrativă și cultura organizațională specifică) și cel extern (context socio-politic și
economic, parteneri tradiționali naționali și internaționali, publicuri), trebuie reiterată ideea
potrivit căreia TnMS este un organism viu, care suportă transformări și actualizări.
În consecință, considerăm că tipul de management care poate asigura implementarea acestei
strategii este Leadership-ului. Așa cum se știe, acest tip de management permite antrenarea cât
mai corectă a atuurilor perseverente și consecvente, stimulând creativ factorii de decizie și
generând o creștere gradului de responsabilizare și operativitate a celorlalte persoane implicate
în activitatea teatrului. În ce privește producția evenimentelor emblematice, se vor structura ca
niște subgrupe organizaționale în care ierarhiile obișnuite vor fi sacrificate în favoarea actului
artistic, aducând ca argument urătorul citat:
Organizațiile din sectorul de producție de evenimente sunt, de obicei non ierarhice. Cu alte
cuvinte, șeful ierarhiei nu există.6

Ținând cont de proiectul de management, direcțiile specifice din R.O.F. și legile speciale, am
formulat misiunea teatrului:
6

Katri Halonen, CULTURAL MANAGER 2020, The Changing Networks of Cultural Events, p.18
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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.

Obiectiv
(OG)

general

Obiective specifice

Valorificarea creației contemporane în domeniul artelor spectacolului, a
patrimoniului material și imaterial al teatrului, prin promovarea
valorilor cultural-artistice autohtone și universale, pe plan regional,
național și internațional.


Producerea și prezentarea de spectacole, proprii sau în colaborare cu
alte autorități și instituții de stat sau private, destinate tuturor
categoriilor de public;



Stimularea inovației și talentului artiștilor din domeniul artelor
spectacolului (actori, regizori, scenografi, coregrafi, dramaturgi,
compozitori ș.a.), precum și sprijinirea debutului și afirmării tinerilor
creatori;



Oferirea accesului liber la cultură cetățenilor, drept garantat prin
articolului 33 din Constituția României, precum și diversificarea ofertei
culturale;



Stabilirea și dezvoltarea de rețele parteneriale care să faciliteze
mobilitatea creațiilor și artiștilor profesioniști craioveni în circuitul
cultural european/internațional;



Identificarea, susținerea și promovarea valorilor artistice zonale pentru
evidențierea spiritualității oltenești și dezvoltarea de noi publicuri în
regiunea Olteniei.

Specific

Obiectivele sunt clare și bine definite, ajutând echipa de management să
monitorizeze și evalueze performanța vs. obiective.

M

Măsurabil

Progresul în atingerea obiectivelor este monitorizat permanent pe
parcursul proiectului de management, prin implicarea întregii echipe,
oferind posibilitatea cunoașterii stadiului de atingere a acestora,
utilizând ca instrumente Raportul anual de management și Controlul
managerial intern.

A

Realizabil

Există resurse logistice, umane, financiare, materiale și informaționale,
precum și parteneriate încheiate în vederea atingerii obiectivelor.

S
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R

T

Relevant

Obiectivele sunt conforme cu valorile și strategiile naționale și europene
în domeniul culturii, existând stakeholeri și publicuri interesate de
programele și proiectele TnMS.

Încadrat în timp

Proiectele prevăzute au un calendar de implementare precis. Sunt
prevăzute: programarea anticipată a producțiilor și evenimentelor
culturale, cu termene realiste pentru fiecare activitate și fiecare obiectiv
(premiere, turneele, dezbateri cu publicul, întâlniri cu personalități
etc.). Diseminarea activității artistice e prevăzută prin intermediul
revistei SpectActor, a website-ului și a altor canale media.

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este o instituție de creație artistică de spectacole
cu o trupă permanentă de 33 de actori. Obiectivul strategic major al managementului este
punerea în valoare a resursei umane artistice. De aceea, intenționăm să implicăm în producțiile
teatrului alături de trupa angajată și actorii care au adus notorietate TnMS, pensionari acum, dar
încă doriți și apreciați de regizori și public deopotrivă. Mai mult, în măsura disponibilități lor, am
fi onorați să îi avem alături la evenimente și în activități de lobby. De aceea TnMS le-a oferit
titluri următorilor:
Societari de onoare: Silviu Purcărete, Emil Boroghină, Ilie Gheorghe, Leni Pințea Homeag,
Tudor Gheorghe, Valer Dellakeza, Mircea Cornișteanu, Valeriu Dogaru, Mirela Cioabă, Tamara
Popescu, Ion Colan și Valentin Mihali.
Societarii: Georgeta Luchian-Tudor, Smaragda Olteanu, Remus Mărgineanu, Vasile Buz, Viorel
Penișoară Stegaru, Lucian Albanezu, Adrian Andone, Gabriela Baciu, Constantin Cicort, Anca
Dinu, Corina Druc, Geni Macsim, Tudorel Petrescu, Angel Rababoc și Natașa Raab și Nicoale
Poghirc
În acest sens, trupa urmează să fie pusă în valoare de o Strategia repertorială realizată de
management împreună de un Consiliu Artistic. Pentru orice instituție de spectacole, eficientă și
modernă, politica repertorială este o condiție sine qua non de existență și funcționare. Ne
propunem ca și în Stagiunea teatrală 2019-2020, TnMS să continue programarea completă a
reprezentațiilor stagiunii. Sarcina respectării acestei planificări a fost delegată serviciului
Dramaturgie, Comunicare și Relații publice.
Al doilea concept de importanță majoră pentru proiectul de management este acela de
eveniment7. Refuzând sintagme ca: acțiune cultural-artistică, manifestare cultural-artistică,
spectacol curent, sau serbare, ne-am propus în schimb ca fiecare activitate să aibă statut de
EVENIMNET. Și asta pentru că, în accepțiunea noastră, conceptul de eveniment exprimă cel mai
bine relația biunivocă între instituția de cultură și mediul social. Evenimentul cultural reprezintă
o intersecție pentru un geosistem8 mai mare și joacă un rol esențial în dezvoltarea culturală și
socială a unei națiuni. Evenimentul cultural funcționează ca un instrument în observarea

Termenul provine din englezescul Event, care are mai multe accepțiuni = Ceremony, Convention (meeting), Festival,
Happening, Media Event, Party, Sporting Event, Show, Performance
8 GEOSISTÉM, geosisteme, s.f 1. Sistem geografic complex realizat printr-o evoluție a relațiilor dintre relief, apă, aer,
sol, viețuitoare și om, și caracterizat prin deschidere, unitarietate, organizare, funcționalitate, ierarhizare și
autoreglare.
7
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dinamicii socioculturale și are forța de a redescoperi și dinamiza mecanismele societale, de a remodela un oraș, o regiune, o țară, un continent, întreaga lume.
Strategia noastră vizează programarea de evenimente artistice într-o simbioză specifică de
„geosistem cultural”. Astfel, pentru perioada 2017-2021, principalele obiective strategice pe
care ni le propunem sunt :
i. Impunerea sintagmei „Eveniment: SE MIȘCĂ TEATRUL!” ca mesaj al managementului
cultural asumat.
ii. Cunoașterea nevoilor, preferințelor, așteptărilor publicului, precum și a practicilor de
consum specifice diverselor segmente ale acestuia (realizarea de anchete socio-culturale);
iii. Proiectarea ofertei culturale în funcție de indicatori de consum identificați în sprijinul
creșterii prestigiului TnMS.
iv. Promovarea și valorificarea creativității tinerilor artiști și integrarea acestora în producțiile
trupei, cu scopul stimulării performanțelor colectivului.
v. Montarea și includerea în repertoriul teatrului a unui număr de minimum 7 premiere pe
stagiune, dintre care, obligatoriu, un spectacol în colaborare cu sectorul independent și
două producții în care să fie implicați tinerii interpreți. Promovarea dramaturgiei
românești, prin montarea a cel puțin un titlu pe stagiune.
vi. Identificarea și utilizarea celor mai adecvate și eficiente căi de promovare a programelor/
proiectelor și acțiunilor culturale și artistice, precum și a serviciilor culturale ale TnMS.
vii. Stimularea comunicării între artiștii creatori și publicul TnMS.
viii. Apropierea actului cultural de comunitățile umane, urbane și rurale, mai ales cele din zonele
defavorizate ale Olteniei.
ix. Axarea repertoriului de producții pentru publicul tânăr, nu doar pe Curricula școlară, și cu
accent deosebit pentru atragerea grupelor de vârstă 13-18 ani.
x. Implementarea tuturor sarcinilor precizate în Caietul de obiective.

Măsurile concrete de marketing, prezentate în capitolul B, au avut la bază principiile expuse în
proiectul de management conform planului de mai jos.

Strategie de marketing:
Mesajul și ideologia prezentului proiect de management dorește poziționarea TnMS ca model de
bună practică în managementului cultural, fapt ce va impune formularea unei strategii de
marketing complementară strategiei manageriale. Aceasta va asigura, pe termen lung,
îndeplinirea misiunii instituției.
Depășind barierele create de sensul pur etimologic al termenului, marketingul este cadrul
propice de dezvoltare a ofertei culturale în sensul satisfacerii dorințelor consumatorilor și
atragerii unor segmente noi de public. Este un proces continuu care poate contribui la creșterea
calității actului cultural, dar și la intensificarea receptării sale. Managementul TnMS își propune
să valorifice știința marketingului cultural, atât de avansată la nivel internațional și prea puțin
aprofundată în România.
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În activitatea TnMS, marketingul se conturează ca o funcție suport ce va avea ca scop principal
facilitarea și creșterea accesului la cultură prin raportarea permanentă la nevoile interne ale
instituției și acordând o atenție deosebită fiecărei categorii de beneficiari.
Motorul strategiei de marketing se identifică cu una dintre prioritățile transversale ale acestui
proiect:

Alături de „ecuația” de mai sus, putem enunța două principii definitorii pentru activitatea de
marketing:


Calitatea evenimentelor TnMS este cel mai important factor în atragerea unor categorii
noi de public, dar și în fidelizarea spectatorilor.



Aportul cultural-artistic al instituției și deschiderea acesteia către comunitate atrag
maximizarea veniturilor.

Obiective de marketing
Obiective generale:
1. Creșterea și diversificarea categoriilor actuale de public redefinite în grupe și subgrupe,
cu o componență clară pentru următoarea perioadă de management.
2. Maximizarea veniturilor prin creșterea numărului de bilete vândute cu cel puțin 10% în
primul an de la implementarea planului de marketing.
3. Crearea unei identități de brand TnMS ca unică scenă națională în regiunea Oltenia și
promotor al valorilor din domeniul artelor spectacolului și a patrimoniului imaterial
teatral atât în România, cât și la nivel internațional.
Obiective specifice:
1. Creșterea cu 20% a cotei TnMS în venitul discreționar al publicului țintă actual
(obiectivul de creștere intensivă).
2. Câștigarea cel puțin a unui segment nou, care să constituie minimum 10% din veniturile
din bilete ale TnMS (obiectivul de creștere extensivă).
3. Crearea unor asocieri a mărcii unice, puternice și favorabile TnMS prin evenimentele
culturale oferite, serviciile conexe și prezența activă în comunitate (obiectivul de brand
knowledge și brand saliency).
4. Identificarea și utilizarea canalelor de comunicare adecvate fiecărui eveniment TnMS în
vederea promovării directe către beneficiarii vizați.
Strategia de brand TnMS
Și în următorii ani, TnMS se va poziționa ca un brand cultural unic și dinamic al cărui mesaj va fi
„Eveniment: SE MIȘCĂ TEATRUL!”. Prin evenimente culturale de calitate, brandul TnMS va
inspira încredere și deschidere și va îndemna consumatorii culturali la participare.
Elementele vizuale definitorii pentru instituție sunt esențiale pentru identitatea brandului.
Acestea reprezintă calitățile și valorile instituției, inspiră loialitate și oferă vizibilitate și atenție.
Suntem conștienți, însă, de faptul că puterea brandului constă în capacitatea acestuia de a fi
recunoscut și de a inspira sentimente pozitive în rândul publicului țintă.
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În concordanță cu misiunea declarată a managementului, valorile brandului TnMS care îi oferă
avantajul competitiv, sunt:
-

Poziționarea în peisajul teatral ca unica scenă națională din regiunea Oltenia;

-

Calitatea de formator de opinie și educație culturală;

-

Deschiderea către valorile autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

-

Accesibilizarea ofertei culturale prin adresarea diferențiată către segmentele de public;

-

Caracterul inovator al ofertei culturale.

Mixul de marketing este cadrul clar și sistematic de la care trebuie să înceapă planificarea
activităților de marketing. În artele spectacolului există cinci elemente recunoscute ca fiind cele
mai relevante pentru construcția mixului de marketing: produsul, plasarea, prețul, promovarea
și oamenii. Abordarea holistică a acestora va conduce la îndeplinirea obiectivelor TnMS și,
implicit, la succesul instituției. Pe întreaga durată a implementării strategiei de marketing,
componentele mixului vor fi abordate interdependent.
este cel mai important element al mixului de marketing cultural
reprezentat în cazul TnMS de evenimentele culturale. Scopul principal al acestui element
este influențarea comportamentului de consum printr-o ofertă atractivă. Produsele TnMS
vor fi realizate în conformitate cu proiectul de management și deciziile Consiliului Artistic
și Consiliului Administrativ.
Direcții de acțiune:
-

Dezvoltarea unor evenimente complexe ca răspuns la profilul beneficiarilor care vor
deveni experiențe culturale memorabile.

-

Furnizarea de informații echipei de management cu privire la nevoile, preferințele,
așteptările, precum și a practicilor de consum specifice publicului țintă.

-

Planificarea clară a adresabilității fiecărui eveniment cultural realizat.

-

Identificarea activităților conexe care pot îmbunătăți experiența culturală.

-

Monitorizarea permanentă a ofertei competiției.

Pentru instituțiile teatrale, prețul este un aspect delicat. În majoritatea industriilor, prețurile
sunt determinate, în linii mari, de costuri, pentru asigurarea profitului. În instituțiile culturale,
costul este doar unul dintre factorii care influențează deciziile legate de preț, deoarece
generarea veniturilor este doar un mijloc de îndeplinire a misiunii organizației, nu scopul final.
În termeni de marketing, „prețul” nu reprezintă doar un aspect financiar, ci include toate
costurile percepute de consumator, ca de exemplu: lipsa timpului, lipsa locurilor de parcare în
împrejurimile clădirii, lipsa confortului, toalete necorespunzătoare, spații de socializare
inadecvate. Datoria TnMS este să prevadă orice cost perceput de consumator și să faciliteze o
experiență culturală cu o valoare ridicată, care va reprezenta factorul principal în diferențierea
față de competiție. Elementul preț este decisiv în îndeplinirea obiectivelor financiare ale
strategiei de marketing.
Direcții de acțiune:
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-

Aplicarea reducerilor de tarife pentru segmentele elevi, studenți și pensionari.

-

Aplicarea reducerilor de tarife pentru persoane cu dizabilități și grupuri defavorizate.

-

Negocierea tarifelor pentru segmentul grupuri în limitele unor intervale prestabilite
impuse negociatorilor (marje de negociere nu mai mari de 15%).

-

Aplicarea tarifelor standard pentru segmentul instituții publice/ școli/ universități.

-

Promovarea și susținerea achiziționării de abonamente prin oferirea unor beneficii
suplimentare.

-

Identificarea oportunităților de promovare a vânzărilor prin intermediul
parteneriatelor: concursuri, invitații, bilete la prețuri promoționale pe o perioadă
definită de timp.

-

Oferirea contra-cost a unor produse conexe participării la evenimente: caiete program,
broșuri, cărți, albume și alte materiale promoționale sub formă de suvenir.

-

Realizarea unor trasee turistice de tip „Weekend Break” care vor include evenimentele
TnMS; Realizarea unor pachete turistice pentru evenimentele anuale; Diversificarea
pachetelor turistice pe segmente de public, în funcție de variabilele „stil de viață” și
„venit”.

Plasarea, echivalentă cu distribuția din marketingul produselor comerciale, reprezintă procesul
prin care este livrată oferta culturală și mijloacele care le permit consumatorilor să beneficieze
de ea. Deciziile referitoare la plasare influențează profund reacția consumatorilor. Ele se referă
și la elementele de atmosferă din jurul procesului indiferent că este vorba de un loc fizic – sala
de spectacol, un site Web sau o convorbire telefonică. Privite din perspectiva consumatorilor,
deciziile instituției determină costul pe care ei îl vor plăti – sau nu! – sub forma timpului,
efortului și a plăcerii. O abordare de marketing a distribuției culturii înseamnă a face cultura
disponibilă tuturor. Instituțiile culturale se confruntă acum nu cu distanța fizică, ci distanța
psihologică a publicului față de oferta culturală. Publicul identifică, în general, TnMS cu clădirea
în care teatrul își desfășoară activitatea, factor important în construirea unei identități de marcă
puternice și a unui public fidel.
Toți oamenii au nevoie de un al treilea loc diferit față de casă sau locul de muncă. TnMS poate
deveni un al treilea loc pentru că permite socializarea informală. Până acum în categoria celui
de-al treilea loc intrau cafenelele, barurile, librăriile, centrele de înfrumusețare sau sălile de
sport. Oamenii din ziua de azi călătoresc din ce în ce mai mult, iar acest lucru îi determină să se
recreeze mereu acasă. Comunitatea craioveană are nevoie de un loc pentru socializare, unde
oameni cu aceleași pasiuni se pot întâlni și petrece timp liber de calitate.
În contextul prezentului proiect, plasarea are trei semnificații posibile evidențiate în rândurile
de mai jos.

TnMS ca instituție publică de cultură există pentru a realiza și a facilita comunicarea dintre
evenimentul cultural și public. Spectacolele, conferințele, expozițiile, festivalurile, programul,
serviciile, prețurile, pachetele oferite, mesajele vorbesc despre întreaga experiență oferită de
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instituție. De cele mai multe ori, activitatea de marketing este confundată, în domeniul cultural,
cu activitatea de promovare. În realitate, promovarea este pasul final al procesului de marketing,
în nici un caz primul. TnMS urmărește implementarea unei strategii de promovare integrată,
care va îmbina potențialul oferit de particularitățile fiecărui eveniment cultural cu nevoile,
atitudinile și obiceiurile de consum ale publicului. TnMS își propune să comunice direct și
deschis cu beneficiarii săi prin intermediul canalelor de comunicare adecvate diverselor
segmente de public.
Direcțiile strategiei de promovare sunt conturate în întregul mix de marketing. Regândirea
produselor și serviciilor culturale ale instituției pe mai multe axe oferă numeroase elemente de
comunicare. Venind în completarea activităților descrise în prezentul proiect, mixul promoțional
al TnMS va aborda următoarele mijloace: promovare indoor/outdoor, relații publice,
merchandising/ materiale promoționale, promovare online. Strategia de promovare și
mijloacele de comunicare specifice sunt prezentate pe larg în Anexa 2.

Evenimentele culturale TnMS sunt indisolubil legate de oamenii care le creează. Din punctul de
vedere al marketingului, membrii echipei artistice reprezintă vectori de imagine pentru
promovarea organizației. În acest sens, TnMS va realiza programe dedicate apropierii dintre
public și artiști, recunoscuți în comunitate.
Deși actul artistic este creat de actori, regizori, scenografi ș.a., abordarea de marketing a acestuia
presupune considerarea beneficiilor secundare ale serviciului oferit. Orice angajat care intră în
contact cu consumatorii va avea un impact asupra satisfacției percepute de aceștia. Reputația
TnMS este hotărâtă de angajații ei. De aceea, ei trebuie să fie adevărați profesioniști, să aibă
atitudinea potrivită, iar managementul se va asigura că sunt suficient de motivați pentru a-și
desfășura activitatea. Printre angajații care au impact asupra experienței culturale se numără:
vânzătorul de bilete, persoana de la punctul de informare, personalul pentru curățenie, paznicii,
plasatoarele, comitetul de întâmpinare, dar și alții. În acest sens, mesajul și ideologia
managementului, precum și viziunea și misiunea TnMS vor deveni sursă de motivație pentru
angajați. De asemenea, aceștia vor avea responsabilitatea de a comunica orice neînțelegeri sau
inconveniențe apărute.
Ținând cont de toate aceste considerente teoretice și de obiectivele propuse de managementul
instituției, în anul 2019 activitatea de marketing a instituției s-a dezvoltat prin introducerea
unor instrumente de marketing moderne, menite să vină în întâmpinarea nevoilor publicului
captiv între rutina zilnică și dorința de cunoaștere și emancipare.
Astfel, am pus la dispoziția acestuia, sistemul mobil de vânzare de bilete constând în emiterea
biletelor de spectacol cu ajutorul unei tablete și a unei mini imprimante mobile, facilitând astfel
achiziția de bilete în afara sediului și familiarizând publicul cu mijloace moderne și eficiente de
acces la actul cultural.
Tot în anul 2019 s-a emis Cardul cadou de teatru care permite posesorului său achiziția de bilete
la 3 spectacole (la alegere) din repertoriul Naționalului, pentru două persoane.

43

-

Strategia artistică a TnMS poate fi rezumată în fraza emblematică „România este o Europă în
miniatură”. Arta interpretativă și teatrul românesc și-au câștigat un loc de excepție în percepția
consumatorului de cultură, atât pe plan național, cât și european.
Imaginea publică demonstrează că această artă deține un loc privilegiat în mentalitatea
principalelor segmente de public (copii, adolescenți, tineret, maturi și vârstnici). Premiile
obținute de creatorii și interpreții români sunt un argument puternic în axarea strategiei spre
susținerea creativității și afirmarea statutului social al artistului. Nu trebuie să uităm că
spiritualitatea artei este o componentă determinantă a vieții umane.
Conform proiectului de management viziunea managerială se coagulează într-un număr de șapte
programe cu caracter multianual structurate organic:

Programul este destinat exclusiv încurajării și promovării dramaturgiei românești. Anual, teatrul
va realiza o montare a unui text românesc la propunerea secretariatului literar și cu avizul
Consiliului artistic. Ca strategie suplimentară, ne vom orienta către personalitățile omagiate în
anul respectiv sau către punerea în valoare a unor repere culturale majore din patrimoniul
național sau din viața spirituală românească. De asemenea, în cadrul acestui program, vor fi
prezentate sub formă de spectacole lectură (mise-en-espace/ semi-staged play) piese din
dramaturgia ultimului deceniu selectate de un comitet de lectură.
În anul 2019 s-au realizat ambele proiecte cuprinse în acest program.
Primul proiect, Noi și iar noi, a adus premiera spectacolelor: Operațiunea Marte de Alexa
Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu; Adio Europa de Ion D. Sîrbu, dramatizarea Nicolae
Coande, regia Bogdan-Cristian Drăgan

Programul va fi implementat pe scena mare a teatrului, ce poartă numele marelui actor Amza
Pellea. Aici vor fi invitați să monteze, cu actorii trupei permanente, creatori de renume
internațional care și-au consolidat în timp statutul de „magicieni ai teatrului”. Îi avem în vedere,
în continuare, pe Silviu Purcărete, Declan Donnellan, Tompa Gábor, Mihai Măniuțiu, Robert
Wilson, László Bocsárdi, Radu Afrim, Alexandru Dabija, Adriy Zholdak. Există deja acordul de
principiu al unor regizori de a monta pe scena „Amza Pellea” în anul 2019 sau anii următori.
Trebuie să menționăm că toate aceste nume se regăsesc și în preferințele actorilor trupei, așa
cum rezultă dintr-un sondaj efectuat în luna martie 2018. Desigur, propunerile repertoriale
făcute de creatorii respectivi și programarea producției urmează să fie aprobate de Consiliul
Artistic.
În 2019 magician al teatrului a fost Radu Afrim care a pus în scenă spectacolul Casa cu
suricate de David Drábek.
Tot din programul Prospero face parte și proiectul O vedetă la teatru, care a avut-o ca
protagonistă pe cunoscuta creatoare de modă – Natalia Vasiliev, care a realizat conceptul
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costumelor spectacolului 1, 2, 3... Bébé de André Roussin, regia Raluca Păun și Alexandru
Boureanu.

Programul este axat pe valorificarea celor mai importante titluri de comedie (Thalia) și
tragedie/dramă (Melpomene) din dramaturgia universală clasică și contemporană. Producțiile
din cadrul programului vor fi create pentru scena mare a teatrului, iar opțiunea repertorială va
ține cont de punerea în valoare a vedetelor din trupa teatrului, de propunerile regizorilor cu care
colaborăm și, totodată, de calendarul și tematica celor mai importante festivaluri de teatru
(există festivaluri ale genului: teatru clasic, teatru de comedie, dramaturgie românească, dar și
comedie românească). Cel puțin o dată la doi ani intenționăm să montăm un text din
dramaturgia shakespeariană pentru a putea onora parteneriatul cu Rețeaua Festivalurilor
Shakespeare. O altă țintă a montărilor din program este prezența în cadrul manifestărilor
organizate de Convenția Teatrală Europeană.
Proiectul Comoediae sau Tragoediae/ Dramae sau a adus premiera spectacolului Vești bune.
Final de Davide Carnevali, regia Alexandru Dabija, și Bang de Marius von Mayenburg, regia
Theodor Cristian Popescu.

Programul vizează și susține inițiativa independentă în artă, în vederea diversificării formelor de
expresie prin teatru și a atragerii de noi publicuri. Evenimentele din cadrul acestui program vor
fi concepute și realizate în cooperare cu societatea civilă: ONG-uri, asociații profesionale, școli de
teatru, artiști independenți ș.a. Beneficiarii direcți sunt tinerii creatori până în 35 de ani,
studenții departamentului de Arte ai Universității din Craiova, U.N.A.T.C. – București, iar publicul
țintă este format din segmentul dinamic al spectatorilor: adolescenți, tineri și public ocazional
(prin această sintagmă îi definim pe cei peste 25.000 de studenți craioveni). Nu întâmplător,
programul se va desfășura în spațiul sălii studio „Ion D. Sîrbu” – pentru că marele om de cultură
și secretar literar al teatrului, Ion Dezideriu Sîrbu, și-a dedicat existența, între altele, promovării
tinerelor talente.
În 2019 în programul ProIndependența s-a încadrat proiectul T&T, proiect care constă într-un
concurs de idei și intenții, prin prezentarea scrisă a unei concepții regizoral-scenografice în
vederea montării unui spectacol la TnMS. Proiectul câștigător a fost Playground – textul și regia
Raul Coldea, scenografia Alexandra Budianu.
Tot în ProIndependența regăsim și spectacolele de teatru independent din cadrul proiectului
11plus1indepeandent/contemporan. În 2019 au fost invitate paisprezece spectacole:
Călătorie către mine însumi, concept Cosmin Manolescu, Fapte vitejești de/cu Ruxandra
Coman, Paul Dunca, Selma Dragoș, Smaranda Găbudeanu, Cristina Lilienfeld și Răzvan Rotaru,
De Fapt, suport text emil Vasilache, coregrafia Simona Dabija, Body of Defiance de Ana CucuPopescu, regia Raul Coldea, Fragile.Handle with care de Adrian Ionescu, coregrafia Mariana
Gavriciuc, Heterocromia de Oana Mureșan și cătălin Mardale, coregrafia Oana Mureșan, Noi nu,
niciodată de Petro Ionescu, o producție REACTOR de creație și experiment Cluj-Napoca, Nu toți
sunt eroi, spectacold ce dans de/cu Lilienfeld și Găbudeanu, Eat me, dramaturgia Alexandra
Felseghi, regia Adina Lazăr, Inside my side, concept și coregrafie Alina Radu, O femeie singură
de Dario Fo și Franca Rame, regia Daniel Grigore-Simion, Sexodrom, concept și regie Bogdan
Georgescu, Farida, coregrafia Blanka Macaveiu, 153 de secunde, regia Ioana Păun, Ea e băiat
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bun, textul și regia Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar „Rodica e băiat bun”,
realizat de Marian Ilea şi Gheorghe Dinu)
Un alt proiect care se regăsește în acest program este Under(re)Construction, regia MariusAlexandru Teodorescu.

Programul este cel mai important din strategia de diversificare a ofertei culturale. L-am gândit
ca pe un program multianual, care regrupează câteva proiecte de alt gen decât spectacole,
implementate cu real succes în perioadele anterioare. Este vorba de întâlniri interactive între
actorii teatrului, personalități ale culturii și vieții sociale și publicul larg. Dialogul dintre aceștia
poate fi prilejuit de conferințe, recitaluri de poezie, portrete ale artiștilor îndrăgiți găzduite în
noua cafenea a teatrului, „Ia te uită!”. În cadrul acestui program, continuă și editarea revistei
SpectActor – publicație trimestrială ce reunește cronici teatrale, interviuri, eseuri despre teatru,
cronici de carte, informații din actualitatea instituției noastre, dar și ale altor instituții de
spectacol din țară.
În 2019 au prezentat conferințe la Craiova, în cadrul Întâlnirilor SpectActor personalități
culturale precum: Dumitru Prunariu, Marius Oprea și Bogdan Murgescu.

La Adunarea Poeților (spectacole de poezie și lansări de carte), în 2019 au participat:
 Poetul și editorul Claudiu Komartin a susținut conferința Poză de veac. Poeți ai
generației războiului, urmată de lansarea antologiei de poezie Sârmă ghimpată. Când
focurile se vor stinge printre ruine (Ed. Cartier, 2019), o selecție personală a poeților
români care au debutat în perioada 1939-1947.
 Poeta Ana Blandiana a susținut conferința Nu sunt scriitor, sunt numai poet, dedicată
Zilei Internaționale a Poeziei (21 martie). Conferința a fost urmată de spectacolul-lectură
de poezie O iubire continuă, susținut de actrițele Tamara Popescu, Ioana Manciu,
Petronela Zurba, Anca Dinu, pe adaptarea semnată de Nicolae Coande după cel mai
recent volum al poetei, „Variațiuni pe o temă dată” (Ed. Humanitas, 2018).
 Poetul Romulus Bucur, unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani a
susținut conferința Mantrele poeziei.

Programul va cuprinde evenimente concepute pentru publicul tânăr și foarte tânăr (jeune
public/ new audience). Proiectele vor fi orientate cu prioritate în două direcții: spectacole care să
atragă spre teatru publicul din grupele de vârstă 8-12, 13-18 și ateliere de dezvoltare a
aptitudinilor artistice și de comunicare. În ceea ce privește spectacolele, strategia implică pe de o
parte descoperirea unor texte care să exprime preocupările copiilor și adolescenților iar pe de
altă parte, ne propunem să combatem prejudecata existentă în rândul creatorilor de teatru că
aceste spectacolele aparțin unui gen minor. Regizorul Cornel Todea obișnuia să îl citeze din
Stanislavski: „Teatrul pentru copii este teatrul pentru toată lumea, dar făcut mai bine”. A două
direcție a programului, atelierele de teatru, își dovedesc tot mai mult necesitatea într-o societate
dominată de noile medii digitale. Utilizarea lor excesivă de către copiii și tineri provoacă deseori
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alienare socială. Or, ca artă eminamente marcată de prezența viului, teatrul poate deveni cea mai
benefică variantă pentru reintegrarea în societate a copiilor noștri. Poate că nu toți participanții
vor deveni artiști, însă, cu siguranță vor dobândi competențe de comunicare, adaptabilitate și
creativitate. Avem certitudinea că astfel de activități dezvoltate în parteneriat cu inspectorate
școlare, ONG-uri în domeniu, psihologi ș.a. pot să impună teatrul ca vehicul societal.
În 2019 programul a cuprins proiectele Reacție Urbană și Povești – Povestași.
REACȚIE URBANĂ este proiectul de teatru comunitar inițiat de Teatrul Național „Marin Sorescu”
din Craiova în anul 2018, și continuat și în anul 2019, iar meritul acestui proiect este acela de a
aduce în ipostază de actori peste 50 de persoane din comunitatea craioveană, care timp de
câteva luni au făcut repetiții, au învățat roluri și au participat creativ la spectacolele acestui
proiect: „Etichetează-mă”, regia Laurențiu Tudor.
Povești – Povestași în anul 2019 au fost Ciuf și ciuf în spațiu și Best of Caragiale, două
spectacole pentru copii, mai mici și mai mari, ambele în regia lui Vlad Drăgulescu. În timp ce Ciuf
și Ciuf explorează spațiul cosmic, Lache și Mache învață the Best of Caragiale pentru corigență.

Nr.
crt.

PROGRAM

Denumire
Proiect

1.

RO-Dramaturg

Noi și iar noi

Autorii sunt în sală

Scurtă descriere
Montarea unui text din dramaturgia românească
clasică, proiect destinat exclusiv încurajării și
promovării dramaturgiei românești. A avut loc
montarea spectacolului Operațiunea Marte de Alexa
Băcanu, în regia lui Dragoș Alexandru Mușoiu,
scenografia Iuliana Vîlsa – În 2013, o companie
europeană a lansat un apel pentru potențiali
colonizatori ai planetei Marte, a selectat 100 de
candidați și a început să îi testeze și să îi pregătească
pentru misiunea care e programată pentru anul 2024.
Spectacolul se concentrează pe etapele finale ale
acestui proces de selecție, începând din punctul în care
ultimii 12 candidați își dispută câte unul dintre cele
patru locuri disponibile în această călătorie fără retur.
Totul ia forma unui reality show în cadrul căruia
astronauții aspiranți devin staruri atipice, iar fiecare
detaliu al vieților lor ajunge sub microscopul
interesului public.
În același proiect s-a încadrat și spectacolul Adio
Europa de Ion D. Sîrbu, dramatizarea Nicolae Coande,
regia Bogdan Cristian Drăgan.
Proiect destinat exclusiv încurajării și promovării
dramaturgiei românești, în 2019 a adus două spectacole
lectură:
1. Tura de noapte cine-apocalipsă de Octavian
Soviany
2. Profețiile zeului electric” de Florin Ghețău

47

-

Nr.
crt.

Denumire
Proiect

PROGRAM

2.

PROSPERO

Magicieni ai scenei

O vedetă la teatru

Thalia și Melpomene

3.

Comoediae
sau
Tragoediae/Dramae

4.
ProIndependența

T&T
(Tineri și Talentați)

Freelancer

Scurtă descriere
Programul va fi implementat pe scena mare a teatrului,
ce poartă numele marelui actor Amza Pellea. Aici vor fi
invitați să monteze, cu actorii trupei permanente,
creatori de renume internațional care și-au consolidat
în timp statutul de „magicieni ai teatrului”.
În 2019 În 2019 magician al teatrului a fost Radu
Afrim care a pus în scenă spectacolul Casa cu suricate
de David Drábek.
„Dacă în alte spectacole ale regizorului existau doar
tuşe de acest fel care amprentau limbajul, ca elemente
afrimiene de construcţie spectaculară, aici se creează,
practic, o nouă limbă, asta susținând claustrarea
surorilor care îşi delimitează teritoriul nu doar fizic, ci
şi prin limbaj… Are you dreaming? întreabă regizorul la
începutul spectacolului şi dă drumul acestui vis absurd,
romantic, comic şi coşmaresc deopotrivă. Este universul
lui Afrim, cu personaje reale şi ireale („foste“ personaje,
vorba Groparului din Hamlet) care coexistă într-un
spaţiu la marginea imaginarului, o lume care se sufocă
în propriile frici şi fantasme.” (Oana Stoica, Trei
suricate, Dilema veche, nr. 794, 9-15 mai 2019)
Proiectul a avut-o ca protagonistă pe cunoscuta
creatoare de modă – Natalia Vasiliev, care a realizat
conceptul costumelor spectacolului 1, 2, 3... Bébé de
André Roussin, regia Raluca Păun și Alexandru
Boureanu.
Proiectul a adus premiera spectacolului Vești bune.
Final de Davide Carnevali, regia Alexandru Dabija. Vești
bune. Final este o piesă despre problema integrării
sociale, despre posibilitatea și abilitatea de a-l accepta
pe „străin”, pe „celălalt”.
Bang de Marius von Mayenburg, regia Theodor Cristian
Popescu, este cel de-al doile spectacol din cadrul
aceluiași proiect.
„Bang este o piesă despre sentimente politice, despre
dorința irațională de explozii și senzații în sfera politică,
o satiră mușcătoare despre dorința de a fi macho,
pentru liderii care oferă soluții simple problemelor
complexe”. (Marius von Mayenburg)
Proiectul constă într-un concurs de idei și intenții, prin
prezentarea scrisă a unei concepții regizorale și
scenografice în vederea montării unui spectacol la
TnMS.
În 2019, proiectul câștigător a fost Playground – textul
și regia Raul Coldea, scenografia Alexandra Budianu.
11plus1independent/contemporan
De aproape 20 de ani se vorbește despre „teatru
alternativ”, „teatru altfel” sau „teatru independent” dar
confuzia în ceea ce priveşte sistemul de producţie
independent există încă, la fel şi mentalitatea conform
căreia aceste spectacole nu merită la fel de multă
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Nr.
crt.

PROGRAM

Denumire
Proiect

5.

Poartă către lume

Întâlnirile SpectActor

Adunarea poeților

Scurtă descriere
consideraţie precum acelea de pe scenele teatrelor de
stat. De multe ori însă, aceste spectacole sunt inovative,
curajoase şi originale.
Proiectul 11plus1independent/contemporan are ca
scop susținerea și încurajarea segmentul producțiilor
de teatru independent și de dans contemporan.
În 2019 au fost invitate paisprezece spectacole:
Călătorie către mine însumi, concept Cosmin
Manolescu, Fapte vitejești de/cu Ruxandra Coman,
Paul Dunca, Selma Dragoș, Smaranda Găbudeanu,
Cristina Lilienfeld și Răzvan Rotaru, De Fapt, suport
text emil Vasilache, coregrafia Simona Dabija, Body of
Defiance de Ana Cucu-Popescu, regia Raul Coldea,
Fragile.Handle with care de Adrian Ionescu, coregrafia
Mariana Gavriciuc, Heterocromia de Oana Mureșan și
cătălin Mardale, coregrafia Oana Mureșan, Noi nu,
niciodată de Petro Ionescu, o producție REACTOR de
creație și experiment Cluj-Napoca, Nu toți sunt eroi,
spectacold ce dans de/cu Lilienfeld și Găbudeanu, Eat
me, dramaturgia Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr,
Inside my side, concept și coregrafie Alina Radu, O
femeie singură de Dario Fo și Franca Rame, regia
Daniel Grigore-Simion, Sexodrom, concept și regie
Bogdan Georgescu, Farida, coregrafia Blanka Macaveiu,
153 de secunde, regia Ioana Păun, Ea e băiat bun,
textul și regia Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul
documentar „Rodica e băiat bun”, realizat de Marian
Ilea şi Gheorghe Dinu)
Proiect existent din 2009, născut în ambianța de
efervescența intelectuală și creativă a revistei
SpectActor – a reușit să aducă la Craiova personalități
ale culturii și societății românești. În această atmosferă
de emulație intelectuală și culturală, proiectul a
continuat în 2019 prin invitarea unor personalități de
marcă din lumea culturală, științifică și socială în fața
publicului cu conferințe pe teme de interes major,
precedate de dezbateri cu publicul: Dumitru Prunariu,
istoricul Marius Oprea și Bogdan Murgescu.
Proiect existent, inițiat în 2010, ajuns deja la cea de-a
șaptea ediție, la care vor participa și recita mari poeți
din România sau de peste hotare. La finalul întâlnirii,
evenimentul se încheie cu dezbateri.
În 2019 au avut loc trei adunări semnificative:
 Poetul și editorul Claudiu Komartin a susținut
conferința „Poză de veac. Poeți ai generației
războiului”, urmată de lansarea antologiei de
poezie Sârmă ghimpată. Când focurile se vor
stinge printre ruine (Ed. Cartier, 2019), o
selecție personală a poeților români care au
debutat în perioada 1939-1947.
 Poeta Ana Blandiana a susținut conferința „Nu
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Nr.
crt.

PROGRAM

Denumire
Proiect

Duminici de poezie

Revista SpectActor

6.

NeoTeatru

Reacție urbană Atelier de creație și
joc teatral

Povești – Povestași

Scurtă descriere
sunt scriitor, sunt numai poet”, dedicată Zilei
Internaționale a Poeziei (21 martie). Conferința
a fost urmată de spectacolul-lectură de poezie
„O iubire continuă”, susținut de actrițele
Tamara Popescu, Ioana Manciu, Petronela
Zurba, Anca Dinu, pe adaptarea semnată de
Nicolae Coande după cel mai recent volum al
poetei, „Variațiuni pe o temă dată” (Ed.
Humanitas, 2018).
 Poetul Romulus Bucur, unul dintre cei mai
importanți poeți români contemporani a
susținut conferința Mantrele poeziei.
Membri Clubului Dramaturgilor Craioveni s-a întâlnit
de 8 ori în anul 2019:
 Februarie – 10, 17
 Martie – 3, 17, 24
 Mai – 12, 19
 Iunie – 16
Revista de cultură, informație și atitudine teatrală.
Primul număr al revistei SpectActor a fost lansat pe 23
septembrie 2006, odată cu deschiderea stagiunii 20062007 a TnMS, în cadrul manifestării omagiale dedicate
scriitorului Ion D. Sîrbu, „Ce mai taci, Gary?”. Încă de la
apariție, SpectActor și-a propus să reflecte activitatea
artistică a teatrului craiovean prin cronici de teatru,
interviuri cu actori și regizori, informații despre
turneele și festivalurile la care teatrul a participat, dar
să fie atentă și la noutățile și evenimentelor teatrale
naționale și europene. Revista, ajunsă la nr. 40 , a intrat
astfel în rândul publicațiilor specializate pe teatru,
puține la număr și atunci și acum, dovedind o
continuitate remarcabilă, aproape unică în branșă.
REACȚIE URBANĂ este proiectul de teatru comunitar
inițiat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova
în anul 2018, și continuat și în anul 2019, iar meritul
acestui proiect este acela de a aduce în ipostază de
actori peste 50 de persoane din comunitatea
craioveană, care timp de câteva luni au făcut repetiții,
au învățat roluri și au participat creativ la spectacolele
acestui proiect: „Etichetează-mă”, regia Laurențiu
Tudor.
Povești – Povestași a adus două proiecte pentru copii:
1. Ciuf si Ciuf în spațiu”este un spectacol interactiveducativ, dedicat copiilor preșcolari și elevilor din
școala primară.
Ciuf își pierde dintele și împreuna cu fratele Ciuf, pleacă
în spațiu pentru a-l căuta. Mercur, Venus, Marte, Jupiter,
Saturn, Uranus și Neptun pot părea îndepărtate și greu
de explorat, dar nimic nu este imposibil pentru cei doi.
Muzica și dansul îi vor scoate din încurcătură pe Ciuf și
Ciuf și vor afla informații prețioase despre sistemul
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Nr.
crt.

PROGRAM

Denumire
Proiect

Scurtă descriere
nostru solar.
2. Caragiale Best Of este un spectacol dedicat elevilor
de clasele V-XII și cuprinde o serie de scene din operele
studiate în școală.
Lache și Mache rămân corigenți și realizează că singura
șansă de promovare este să învețe materia. Convinși că
măcar unul dintre subiecte o să fie de I.L. Caragiale, se
apucă să repete împreună operele scriitorului incluse în
programa școlară. „O scrisoare pierdută”, „Dl. Goe”,
„Vizită”, „În vreme de război”, „Boul și vițelul” nu mai par
așa greu de reținut atunci când ai companie la învățat.

A. Raport privind activitățile culturale desfășurate în cadrul evenimentului
Ajuns la cea de-a III-a ediție,THEATER NETWORKING TALENTS (T.N.T) – Festivalul
Internațional al Tinerilor Regizori / INTERNATIONAL YOUNG THEATER DIRECTOR
SHOWCASE, s-a desfășurat în perioada 28 -30 iunie 2019.
Descriere
Festivalul Theater Networking Talents (TNT) este o platformă de întâlnire și dialog destinată
tuturor creatorilor din domeniul artelor spectacolului, axându-se în primul rând în jurul
regizorilor de teatru absolvenți în anul trecut. Proaspeții absolvenți ai programelor universitare
de regie din România și străinătate sunt invitați la Craiova pentru a prezenta spectacolele de
licență/disertație și a lua contact cu mediul teatrului profestionist. TNT este un loc de întâlnire al
tinerilor regizori nu doar cu viitori colegi și colaboratori, ci și cu manageri de teatre, directori
artistici, producători independenți și programatori de festivaluri.

Scopul activității
THEATER NETWORKING TALENTS (T.N.T) are scop educațional, cultural și social, fiind un
festival dedicat tinerilor regizori de teatru, ale căror producții de licență sau disertație pot fi
vizionate de comunitatea studențească și nu numai.
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei platforme de întâlnire și dialog destinată
tinerilor creatori din domeniul artelor spectacolului, axându-se în primul rând în jurul
regizorilor de teatru absolvenți în anul curent, prin conceperea şi realizarea unei platforme
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multimedia online şi organizarea unui festival de teatru dedicat regizorilor promoției anului în
care se desfășoară festivalul, regizori atât din România, cât şi din alte țări europene. Toate
acestea au scopul de a descoperi tineri regizori de teatru care pot aborda noi forme de expresie
artistică bazate pe inovație și originalitate, în pas cu cerințele și tendințele societății moderne,
precum și crearea unui mediu prielnic pentru lansarea către public, dar mai ales către
profesioniștii din teatrul public și din cel independent (manageri de instituții teatrale, critici,
teatrologi, studenți-artiști), a tinerilor absolvenți ai specializării Regie, pentru o mai bună
integrare a lor pe piața muncii.
Cea de-a treia ediție a festivalului l-a avut ca director de festival pe regizorul Bobi Pricop, care
alături de echipa de lucru, pe lângă TNT showcase, a introdus secțiunile TNTeammates, TNTalks
şi Informal Meetings. (vezi https://tncms.ro/festivalul-international-al-tinerilor-regizori/)
În cele trei zile de festival au existat peste 200 de participanți, dintre care regizori, actori,
scenografi, compozitori, directori de teatre, teatrologi și critici de teatru.
Ca urmare a celei de-a treia ediții a Theater Networking Talents (TNT), doi tineri regizori vor
avea ocazia să colaboreze cu instituții profesioniste de spectacol din România:
Slava Sambriș, absolvent al UNATC București (regizorul spectacolului Revizorul), invitat să
regizeze un spectacol la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” (Târgu Jiu), și Natasza Sołtanowicz,
absolventa Academiei de Artă Dramatică din Cracovia (Polonia) (regizorul spectacolului
Weirdos) invitată să regizeze un spectacol la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

B. Principalele spații de desfășurare:


Sala „Amza Pellea” și sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului Național „Marin Sorescu”

C. FINANȚATORI:
 Ministerul Educaţiei din România/ prin Universitatea din Craiova
 Consiliul Județean Dolj

 UNITER

Estimările bugetare înaintate ordonatorului principal de credite, având la bază realizările anului
2019 și luând în calcul necesitățile instituției pe perioada 2019-2022 și modificările legislative
survenite în politica de salarizare aplicată la nivelul instituțiilor bugetare culturale se prezintă,
în formă sintetică, astfel:
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Nr.
crt.

CATEGORII

(0)

(1)

Anul 2020
(mii lei)

Anul 2021
(mii lei)

Anul 2022
(mii lei)

(2)

(3)

(4)

(5)

16.664

16.944

22.830

28.408

1.041

1.005

1.155

1.213

realizat

TOTAL VENITURI,
din care

1.a.
1.

Anul 2019
(mii lei)

Venituri proprii,
din care

1.a.1

Venituri din activitatea de
bază

592

505

630

662

1.a.2

Surse atrase

37

0

0

0

1.a.3

Alte venituri proprii

412

500

525

551

1.b.

Subvenții / alocații

15.511

15.894

21.675

27.195

1.c.

Alte venituri

112

0

0

0

1.d.

Sume
utilizate
din
excedentul
anului
anterior

0
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0

Veniturile din activitatea de bază reflectă încasările obținute din vânzarea biletelor și
programelor de sală aferente spectacolelor din stagiunile 2018-2019 și 2019-2020 atât la sediu
cât și în turneele efectuate în țară și în străinătate. Spectacolele susținute în cadrul turneelor
efectuate în anul 2019 sunt:
Turneu Sala Dalles București/ „Miroase a pradă” de Michele Lowe, regia Alexandru
Boureanu, 7 mai
Summer Street Festival, Pitești/ „Caragiale best of”, regia Vlad Drăgulescu, 2 iunie
Festivalul Internațional de Teatru de la Turda / „De la Ovidiu la Eminescu”, recital de
poezie cu Emil Boroghină – 1 iulie
Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru tineret „FesTin”, ediția a XI-a,
2019 / „Salvatorii melcilor” de Bogdan-Cristian Drăgan, regia Bogdan-Cristian Drăgan –
30 august
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Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Miroase a pradă”, de Michele Lowe, regia
Alexandru Boureanu – 22 septembrie
Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Retroelectro”, regia Bogdan Georgescu –
23 septembrie

Alte venituri proprii includ veniturile obținute din prestările de servicii efectuate de
către instituție la care se adaugă parteneriatele de proiecte culturale, artistice și educative
precum Târgul de Carte Gaudeamus ediția 2019.
Subvențiile reprezintă finanțarea acordată de ordonatorul principal de credite în scopul
acoperirii cheltuielilor de personal ale instituției, a cheltuielilor de funcționare și întreținere, a
cheltuielilor necesare proiectelor cultural-artistice, a cheltuielilor de capital.
Prognozarea anuală a acestora se bazează pe necesarul considerat de instituție precum și
pe indicatorii macroeconomici comunicați anual de către Ministerul Finanțelor Publice prin
Scrisoarea cadru.

Anul 2020
(mii lei)

Anul 2021
(mii lei)

Anul 2022
(mii lei)

(2)

(3)

(4)

(5)

16.664

16.944

22.830

28.408

12.096

13.088

14.452

14.611

11.919

11.898

14.252

14.391

177

190

200

220

4.415

3,725

7.613

12.995

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte

2.134

1.474

2.975

7.781

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii

985

859

1.212

1.615

Cheltuieli pentru
reparații curente

107

150

1.066

1.119

2.b.4. Cheltuieli de întreținere

665

717

1.247

1.311

Nr.
crt.

CATEGORII

(0)

(1)

Anul 2019
(mii lei)
realizat

TOTAL CHELTUIELI,
din care
2.a.

Cheltuieli de personal,
din care

2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.

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

2.b.3.
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Nr.
crt.

CATEGORII

(0)

(1)

Anul 2019
(mii lei)

Anul 2020
(mii lei)

Anul 2021
(mii lei)

Anul 2022
(mii lei)

(3)

(4)

(5)

realizat

2.b.5.

Alte cheltuieli cu bunuri
și servicii

Alte facilitați și
instrumente post-aderare
2.c.
(Proiectul Interreg
FairDeal)
Sume aferente
2.d. persoanelor cu handicap
neincadrate
2.e.

Cheltuieli privind
invetițiile

(2)
524

525

1.113

1.169

13

0

0

0

131

131

138

144

9

-

627

658

Cheltuieli cu salariile: Cheltuieli cu salariile inclusiv contribuțiile către bugetul statului și
bugetele fondurilor speciale, aferente acestora.
În 2019 nivelul de salarizare a fost influențat de punerea în aplicare a prevederilor legale
aplicabile sectorului public respectiv :
În 2019 salariile au fost stabilite în funcție de următoarele prevederi legislative:
Începând cu luna ianuarie a anului 2019 măsurile financiare în domeniul bugetar sunt
reglementate de OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 34. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de funcție/salariile de funcție,
indemnizațiile de încadrare se majoreaza cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de
funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și
cel/cea din luna decembrie 2018.
(2) Începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor,
primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se
menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care
personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”
Art. 36. - (1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice,
astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și
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completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 , cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv
activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice,
beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de
indemnizația de hrană prevazută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, personalul TNCMS beneficiază începând cu drepturile salariale ale lunii ianuarie
2019 de indemnizatie de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute
pe tara garantate in plata
Alte cheltuieli de personal: indemnizațiile de delegare în țară și străinătate și indemnizațiile
pentru cazare acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.
Cheltuielile cu proiectele culturale se referă la cheltuielile cu producția premierelor realizate
în anul de referință dar și cele ocazionate de întreținerea spectacolelor din repertoriul curent al
teatrului. Referitor la acestea din urmă trebuie menționat faptul că se depun eforturi
considerabile pentru întreținerea și conservarea elementelor de recuzită, scenografie, costume,
încălțăminte la costuri minime și cu păstrarea intregrală a caracteristicilor de bază ale acestora.
Cheltuielile cu colaboratorii cuprind atât cheltuielile ocazionate de participarea artiștilor la
producțiile artistice ale teatrului cât și colaboratorii contractați pentru desfășurarea activităților
specifice întreținerii și funcționării instituției. Se cuvine a preciza faptul că nivelul
colaboratorilor este, permanent, judicios considerat și se urmărește alocarea eficientă a
resurselor financiare pentru remunerarea acestuia. Întregul colectiv artistic este implicat în
producțiile și proiectele teatrului, fie că acestea se referă la spectacolele din stagiunea curentă,
fie la celelalte acțiuni ce fac parte din programul managerului (Spectacole lectură, Ia te uită la ..,
Duminici de poezie,Revista Spectactor, Ateliere de creație și joc teatral, Autorii sunt în sală, etc.)
Cheltuielile de întreținere cuprind cheltuielile cu utilități (energie electrică, energie termică,
apă, canal, salubritate), furnituri de birou și materiale de curățenie, combustibili, piese de
schimb, cheltuieli poștale și telecomunicații.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii includ cheltuieli ocazionate de prestări de servicii și
materiale pentru activitatea curentă, obiecte de inventar, cursuri de pregătire profesională,
deplasări în țară și străinătate, etc.
În 2019 s-au continuat demersurile inițiate de TnMS în anul 2016 privind modernizarea clădirii
Teatrului National „Marin Sorescu” din Craiova.
Justificarea acestei necesități este legată de faptul că această clădire, având o suprafața
desfășurata de 18.379 mp, nu a beneficiat de intervenții de refacere de la inaugurarea sa, din
1974 și până în prezent. Nefiind inclusă în lista monumentelor istorice, lucrările de modernizare
ale acesteia nu pot face obiectul Planului Național de Restaurare gestionat de Ministerul Culturii
și Identității Naționale.
Lipsa resurselor financiare din partea ordonatorului de credite pentru finanțarea integrală a
unor astfel de lucrări a determinat managementul teatrului să găsească soluții de finanțare,
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identificând, astfel, Programul Operațional Regional 2007-2013/Axa prioritară 1 - Sprijinirea
dezvoltării durabile a orașelor și poli urbani de creștere/Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană. Această linie
de finanțare este gestionată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene și va permite reabilitarea termică a clădirii teatrului, deziderat ce nu poate
fi realizat în condițiile actuale de bugetare a funcționării instituției.
Prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică finanțate prin acest programe se obțin rezultate
imediate, precum:


izolarea termică a fațadei



asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii



înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal
termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și
masă



dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventilo-convectoare



instalarea unui nou sistem de încălzire și a unui nou sistem de furnizare a apei calde de
consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2



montarea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de
consum



reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă
caldă de consum, inclusiv zonarea și echilibrarea instalațiilor termice



instalarea de sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de
alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă - instalații cu panouri solare
fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a
emisiilor de gaze cu efect de seră



asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată sau ventilare
hibridă, repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul realizării ventilării
naturale organizate a spațiilor ocupate



montarea sistemelor și echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a
instalațiilor de ventilare mecanica cu recuperare a căldurii, a sistemelor de climatizare
de tip „numai aer” cu rol de ventilare și încălzire/răcire, umidificare/dezumificare a
aerului



reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat



înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durata mare de viață



instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se
impun pentru economia de energie



montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a
consumurilor energetice și instalarea unor sisteme de management energetic integrat,
precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii
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moderizarea lifturilor.

Pregătirea documentației pentru accesare a fondurilor din acest program a necesitat
realizarea studiilor de oportunitate și fezabilitate pentru care s-a obținut suma de 90 mii lei de la
Ministerul Culturii, aceste studii fiind finalizate la data prezentului raport, așteptându-se
deschiderea liniei de finanțare în vedere depunerii documentației aferente. Scopul acestor studii
este acela de a stabili necesitatea si oportunitatea investiției, scenariile tehnico-economice prin
care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse, costurile estimative si analiza impactului
proiectului.
Pentru anii următori, propunerea de cheltuieli de capital va fi înaintată în baza necesităților
tehnice și a progresului lucrărilor de reabilitare.

În tabelul de mai jos, propunem o creștere a numărului de beneficiari cu un procent de creștere
progresiv în fiecare an, urmărind o creștere sensibilă la sediu și o prezență mai mare a teatrului
în afara sa, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

BENEFICIARI

2019

2020

2021

2022

Sediu

32.993

34.000

35.000

36.000

Deplasare
TOTAL
Gratuități
(15 %)

1.500
34.493
5174

2.000
36.000
5.400

3.000
38.000
5.700

4.000
40.000
6.000

În conformitate cu Proiectul de management, am realizat în tabelul de mai jos o previzionare a
indicatorilor de performanță.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

INDICATORI
Nr. evenimente
Nr. reprezentații
TOTAL
Frecvență medie
zilnică beneficiari

2019

2020

2021

2022

44
176
220
156,79

37
135
172
238,37

45
180
225
191,11

40
145
185
243,24

Formula de calcul utilizată: ∭

Astfel, am realizat o estimare a frecvenței medie zilnică a beneficiarilor TnMS, pentru perioada
de management propusă, în care am menținut o sensibilă creștere a reprezentațiilor, cu un
accent pe realizarea de evenimente în scopul eficientizării activității, diminuării cheltuielilor de
întreținere și exploatare precum și a creșterii frecvenței medie zilnică a beneficiarilor.
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NB: În anii în care este programat Festivalul Internațional Shakespeare (2020, 2022) numărul de
reprezenații proprii ale TnMS este diminuat din considerente evidente.

„Marin Sorescu”

1.

RO-Dramaturg

crt.

Program

Nr.

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
Proiect

Buget
prevăzut
pe program
(lei)

262.000
Autorii sunt în sală
0

261.484,95

PROSPERO

Total

2.

240.955,55

Magicieni ai scenei
2

370.000
O vedetă la teatru

121.646,32
362.601,87

Thalia și
Melpomene

Total

3.

2

Comoediae (sau)
Tragediae/Dramae

400.000

ProIndepende
nța

4

346.243,03

346.243,03

Total

4.

(lei)

261.484,95

Noi și iar noi
4

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat

T&T

86.527,89
183.000

Freelancer
Total

92.682,00
179.209,89
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5.

Poartă către lume

-

7.200,00

Întâlnirile SpectActor
Adunarea Poeților
4

70.000

Duminici de poezie

0

Revista SpectActor

29.945,00
41.613,00

NeoTeatru

Total

6.

Ateliere de creație și joc
teatral
3

4.468,00

Povești - Povestași

11.859,71
80.000

46.276,00

58.135,71

Total
TOTAL

1.345.000,00 (lei) 1.249.288,45(lei)

Din tabelul de mai sus putem observa că Programul minimal asumat pentru cele doisprezece luni
ale anului 2019 a fost realizat în proporție de 100%.
PARTEA II:
(Opțional)
Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în
baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență.

Nu e cazul.

Manager,
Alexandru BOUREANU
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