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RAPORT DE ACTIVITATE  

 

         Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe este o instituţie de spectacol de 

repertoriu, care realizează şi prezintă producţii artistice conform legii. 

Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe are personalitate juridică proprie, instituția 

este înfiinţată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007,  

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 

de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007, în 

conformitate cu legislaţia română în vigoare. 

        Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe funcţionează în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii 

acordate de la bugetul local şi din alte surse potrivit prevederilor legale. 

Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe este o instituţie publică de cultură, constituită 

în anul 1987, la început ca secție a Teatrului Tamási Áron și din anul 1991 ca teatrul Andrei 

Mureșanu. 

 

a. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ŞI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUŢIONAL 

EXISTENT 

 

a.1. Lista partenerilor cu care Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe a 

desfăşurat sau desfășoară proiecte comune: 

 

Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe a desfăşurat activităţi în colaborare cu: 

 

Parteneri locali: 

- Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 

      Gale, concerte, evenimente speciale, participare activă la zilele orașului. 

      Partener de nădejde în cadrul tuturor evenimentelor organizate de Primărie unde a fost 

solicitat ajutorul Teatrului Andrei Mureșanu. 
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- Prefectura Județului Covasna – Evenimentele co-organizate cu ocazia Zilei 

Naționale a României 

- Consiliul Județean Covasna 

- Parteneriat cu Asociația SPRAIȚ  

- Centrul Cultural al Ținutului Secuiesc 

- Liceul de Arte Plugor Sandor 

- Casa de Cultură Konya Adam și Cinema Arta 

- Direcția Județeană de Sport și Tineret Covasna 

- Asociația „Mihai Viteazu” 

- Teatrul Tamasi Aron 

- Studio M 

- Teatrul de marionete Cimborak 

- Castelul Szentkereszty din Arcus 

 

         Parteneri naţionali: 

 

- UNITER BUCUREȘTI 

- UBB Cluj Napoca  

- UAT Tg. Mureș 

- Societatea de radio  

- Teatrul de Stat Constanța 

- Teatrul de Nord Satu Mare 

- Teatrul de Stat Gheorgheni 

- Teatrul de Stat Odorheiul Secuiesc 

- Teatrul de Stat Timișoara 

- Teatrul de Stat Oradea 

- Teatrul de Stat Sibiu 

- Teatrul Matei Vișniec Suceava 

- Teatrul Tineretului Piatra Neamț 

- Centrul Reduta Brașov 
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- Teatrul Municipal Brăila 

- Teatrul Municipal Galați 

- Teatrul Municipal Miercurea Ciuc 

- Centrul de Cultură Replika – București 

- Centru Reaktor – Cluj 

- Ateneul din Iași 

- Casele de Cultură din: Făgăraș, Bălan, Miecurea Ciuc, Toplița, Tg. Secuiesc, 

Covasna, Botoșani, Râmnicu Sărat 

- ICR 

- AFCN 

- MINISTERUL CULTURII  

- CENTRUL NAȚIONAL AL DANSULUI 
 

 

Parteneri internaţionali: 

- ICR  

- Compania Catalyst Italia 

- Teatrul Puccini Florența Italia 

- Teatrul Corsini Barberino Italia 

- Teatrul Odessy Singapore 

- Teatrul Național Rostov Rusia 

- TAK Theater Berlin 

 

a.2 Acţiuni de publicitare a proiectelor/premierelor  

 

Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, pentru o mai vizibilă imagine a proiectelor și 

premierelor, a desfăşurat următoarele acţiuni de publicitate: 

- Coordonarea și împrospătarea constantă a site-ului www.tam.ro precum și a paginii 

oficiale de Facebook https://www.facebook.com/teatrulandreimuresanu/ 

- Pagina de Instagram 

- Canal propriu de Youtube si Vimeo 

http://www.tam.ro/
https://www.facebook.com/teatrulandreimuresanu/
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- Cont de TikTok 

- proiecția Logo-ului teatrului pe stickere și fluturași 

- afişe lunare cu program – conţin titlul, data şi locul spectacolelor 

- distribuirea de flyere înainte de premiera spectacolelor precum şi la specatcolele 

acestora  

- spoturi publicitare radio  

- conferințe de presă cu ocazia premierelor sau prezentarea anumitor evenimente 

- depozitarea de filmulețe din premierele spectacolelor pe Youtube și VIMEO 

- tipărirea de materiale publicitare cu imagini din spectacolele instituţiei (afişe, invitaţii, 

flyere, bannere) însoțite de sigla TAM 

- roll-up-uri  supradimensionate, amplasate la intrarea Teatrului  

- utilizarea City Light-urile puse la dispoziție de către Primărie 

- lansări de Carte  

- participarea la Festivaluri 

- Conferințe 

- Guerilla Marketing – pomovarea spectacolelor prin activități adiacente - apariții în 

presă și în mediul on-line, pe site-urile partenerilor. 

- Parteneriate media cu: 24fun, Observatorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, 

RadioWE, Radio Romania Cultural și Cultura info 

- Parteneriat cu Biroul de Organizări evenimente 

- Parteneriat cu eventim.ro pentru vânzarea biletelor online 

- Accesarea unei baze de date considerabile și împărțirea de newsletter prin eventim.ro 

- Parteneriat cu teatruVR.ro și VR-hall.com la realizarea proiectelor de VR360  

 

a.3. Acţiuni pentru îmbunătăţirea promovării proiectelor/producţiilor 

 

În vederea îmbunătăţirii activitaţilor de promovarea a spectacolelor, instituţia noastră a 

mai realizat: 

- contactarea publicaţiilor locale şi naţionale în cazul unor proiecte distincte 

1. Radio Romania Cultural 

2. Digi TV 
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3. Pro TV 

4. TVR  

5. Duna TV 

6. Radio Tg. Mureș 

7. Radio Cluj 

- contracte de parteneriat cu instituţii de învăţământ locale 

1. Grădinițe  

2. Școli Generale 

3. Licee și Colegii 

- Transmiterea programelor lunare către site-uri de specialitate 

1.   

2.  

3.  

4.   

5.   

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 

- mesh-uri publicitare postate la centrul  de afișare culturală din centrul orașului  

 

http://port.ro/
http://port.ro/
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      a.4. Apariţia în presa de specialitate 

 

 Despre activitatea, spectacolele și proiectele Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântu 

Gheorghe se relatează atât în presa locală, cât şi în cea naţională. Cronicile sunt afişate la   

avizierul teatrului și fac parte din dosarul de presă al fiecarui spectacol.   

De asemenea, s-au organizat conferinţe de presă care au avut ca scop prezentarea 

programului stagiunii sau anunţarea premierelor. 

 Promovarea activităţilor instituţiei s-a făcut şi în cadrul interviurilor acordate 

televiziunilor şi posturilor de radio locale şi naţionale. 

          În general, atât în mass-media locală, cât și în publicații culturale sau de specialitate, 

activitatea artistică de ansamblu a Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe a fost 

prezentată favorabil. Cum este și normal, unii cronicari au avut şi cronici mai puțin 

laudative, abordările acestora ținând, în chip firesc, de gusturi și analize valorice personale. 

Dintre cronicarii de specialitate prezenți la spectacolele noastre amintim: 

1. Claudiu Groza 

2. Gabi Lupu 

3. Mihai Brezeanu 

4. Raluca Rădulescu 

5. Oana Stoica 

6. Iulia Popovici 

7. Doru Mareș 

8. Miruna Runcan 

 

a.5. Profilul publicului actual  

 

Programul realizat de Teatru  în stagiunea 2020-2021, s-a adresat tuturor categoriilor 

de vârstă, ponderea lor diferind în funcţie de genul şi caracterul spectacolelor. 

Beneficiarii actuali ai Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe sunt împărţiți 

pe categorii de vârstă în funcţie de proiectele şi secţiunile teatrului, după cum urmează: 

Secţiunea pentru copii TAM  

- copii între 3 - 6 ani preşcolari 
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- copii intre 6 – 13 școlari 

a) Domnul Andrei, îngrijitorul parcului– după Ion Creangă 

b) Abonamentul  Prichindel – Spectacole invitate de la teatre de copii  

 

b) Sectiunea dramatică a Teatrul Andrei Mureșanu 

- tineri cu vârste cuprinse între 14 - 22 ani (în general elevi, studenţi). 

a) Zbor deasupra unui cuib de cuci – regia Eugen Gyemant (VR360) 

b) Nu chiar 1918 – de Szekely Csaba 

c) Și liniștea are puls – regia Horia Suru 

d) Dragonul de aur – regia Catinca Drăgănescu 

e) Romacen. Vremea Vrăjitoarei – de Mihaela Drăgan, regia Tina Turnheim 

f) Doi morți vii – regia Alexandru Dabija 

g) Destin(s) - spectacol de Fatma Mohamed și Elena Popa 

h) Consimțământ – regia Radu Afrim 

i) Grădinărit Uman – regia Andrei Măjeri 

j) Richard III – regia Eugen Gyemant 

k) Torța – regia Iulian Trăistaru 

l) Jurnalul unei menajere- regia Mădălina Mușat 

 

- tineri şi adulţi cu vârste cuprinse între 23 – 50 de ani 

a) Zbor deasupra unui cuib de cuci – regia Eugen Gyemant (VR360) 

b) Nu chiar 1918 – de Szekely Csaba 

c) Și liniștea are puls – regia Horia Suru 

d) Dragonul de aur – regia Catinca Drăgănescu 

e) Romacen. Vremea Vrăjitoarei – de Mihaela Drăgan, regia Tina Turnheim 

f) Doi morți vii – regia Alexandru Dabija 

g) Destin(s) - spectacol de Fatma Mohamed și Elena Popa 

h) Scene dintr-o căsnicie – regia Ioan Cărmăzan 

i) Consimțământ – regia Radu Afrim 

j) Grădinărit Uman – regia Andrei Măjeri 

k) Richard III – regia Eugen Gyemant 
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l) Torța – regia Iulian Trăistaru 

m) Jurnalul unei menajere- regia Mădălina Mușat 

 

                

               - persoane cu vârste cuprinse între 50 – 70 de ani plus 

n) Nu chiar 1918 – de Szekely Csaba 

o) Doi morți vii – regia Alexandru Dabija 

p) Destin(s) - spectacol de Fatma Mohamed și Elena Popa 

q) Scene dintr-o căsnicie – regia Ioan Cărmăzan 

r) Richard III – regia Eugen Gyemant 

s) Torța – regia Iulian Trăistaru 

t) Jurnalul unei menajere- regia Mădălina Mușat 

 

a.6. Măsurători efectuate (analiza cantitativă şi calitativă) 

 

 Analiza cantitativă şi calitativă a programelor instituţiei noastre a fost realizată în urma 

unor chestionare, adresate publicului pe categorie de vârstă. 

      Chestionarele au avut ca scop evaluarea gradului de informare al publicului, nevoile 

informaţionale ale acestora, ajutându-ne să apreciem nivelul cunoaşterii serviciilor şi 

ofertelor şi să comparăm nevoile în funcţie de categoriile de vârstă, nivelul de pregătire si 

categorii etnice.  

    Este de dorit, pe viitor, contactarea unei firme specializate pe astfel de măsurători, 

pentru a putea avea sub control evoluţia criteriilor propuse. 

 Pe termen scurt, ne propunem lărgirea tuturor segmentelor de spectatori. 

 Pe termen lung, ca obiectiv asumat, dorim fidelizarea publicului din categoria de 

public 3 – 7 ani dezvoltând pentru acest segment un departament dedicat,  14 - 26 ani şi în 

mod deosebit elevii, ținând cont de numărul mare de elevi ai liceelor și colegiilor românești 

și ungurești, dar și al studenților. În acest sens vom adăuga la activitățile deja realizate, zile 

cu spectacole dedicate lor, celor ce la sfârșit de săptămână părasesc orașul, dar și 

segmentului de spectatori de 35 - 60 ani și peste, acesta fiind poate cel mai vitregit segment 

datorită repertoriilor anterioare, care nu cuprindeau spectacole pentru această categorie. 
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 a.7. Scurtă descriere a spaţiilor aflate în administrare 

 

      Sediul Teatrului se află pe Strada Korosi Csoma Sandor Nr 10. Spațiul SALA 

ARTA  a fost dat în administrare Teatrului Andrei Muresanu începand cu data de 1. 

decembrie 2015, unde s-au luat toate măsurile de reabilitare. Noua sală funcționează și este 

complet utilată. Începând cu data de 4 decembrie, activitatea teatrului s-a mutat în proporție 

de 90% la sediul propriu. În prezent, întreaga activitate a teatrului se desfășoară la noul 

sediu. 

      Sala Arta dispune de toate dotările necesare și are o capacitate maximă de 120 de locuri. 

La majoritatea spectacolelor planul de sală cuprinde 4 rânduri a câte 25 de locuri, însumând 

o capacitate totală de 100 de locuri.   

Primirea publicului se face prin foaierul principal, spațiu comun cu cele două 

cinematografe aflate în administrarea Casei de Cultură Konya Adam.  

Parte din decorul teatrului este depozitat în spațiul oferit de Primărie, în cadrul fostului 

Cinema Lux, altă parte a fost deja mutată la noul sediu, aferent sălii Arta. 

Birourile administrative s-au mutat la noul sediu, unde funcționeaza în cele mai bune 

condiții, fiind complet mobilate și utilate. 

Pe perioada verii am construit o scenă exterioară în curtea teatrului si am jucat si pe 

scena din cadrul ParCult. 

  

a.8. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor  

      Primul obiectiv a fost reorganizarea spațiilor destinate birourilor administrative. 

1. Pentru Serviciul Contabilitate şi consilier artistic au fost atribuite  două spații separate. 

A fost necesară amenajarea unor birouri şi a unui secretariat care să le deservească. 

2. Pentru biroul personal,  administrativ a fost necesară amenajarea birourilor în funcție 

de necesitatea fiecăruia de discreție și siguranță profesională. 

- Capacitatea Sălii ARTA este de 100 - 120 de spectatori  

- Echiparea cu sistem de lumini, sistem de sunet, mecanica scenă, sistem electrotehnic 

etc. – pentru buna desfășurare a activității cu ocazia preluării noului sediu. 
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- Crearea unui ambient prin placarea cu lemn a anumitor pereți și îmbrăcarea cu 

mochetă a anumitor spații 

- Amenajarea unor spații tip cabine actori și ambientarea cu mobilier si corpuri de 

iluminat. 

3. În faţa Teatrului Tamasi Aron au fost amenajate noi spații de informare a publicului, 

spații de montare a unor bannere informative 

4. A fost înfiinţată o nouă linie telefonică internă suplimentară și accesul la o nouă rețea 

de internet. 

5. Pentru o mai bună desfăşurare și organizare a spectacolelor s-a continuat organizarea 

spectacolelor și prin Centrul de organizare evenimente al orașului. 

6. Am amenajat interiorul celor patru vitrine ale teatrului. 

7. S-a construit un foișor pentru fumători în curtea teatrului 

8. S-a construit un foișor special cu pereți mobili pentru realizarea decorurilor, tâmplarul 

angajat nemaiavând un atelier propriu. 

9. Modernizarea spălătoriei  

10. Modernizarea departamentului de sunet și lumini 

11. Dotarea birourilor cu scaune noi 

12. Dotarea departamentului financiar-contabil cu aparatură nouă 

13. Renovarea spațiului scenic pe timpul verii – Vopsirea scenei și zugrăvirea perețiilor  

14. Achiziția unui set complet de fundal și pantaloni din catifea neagră si covor de scena 

nou. 

15. Reparații aduse clădirii – centrală ieșită din garanție etc. 

16. Amenajarea terasei și transformarea microbuzului casat în bibliotecă. 

17. Depunera mai multor proiecte pentru a obține finanțări pentru construirea unei noi săli 

de spectacol. 

 

b. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI 

           b.1 Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei (în 

perioada 1 ianuarie 2020 - decembrie 2020) 

Spectacol  in VR360  
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Premiere:   
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Spectacole păstrate în repertoriu din stagiunea trecută: 
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Evenimente 

 

Ziua Internațională a Teatrului  

Spectacole ale a secției de dramă a Liceului de Arte Plugor Sandor 

Lansări de carte 

Lansări de filme și proiecții de gală 

Concerte și lansări de albume 

Conferințe caritabile 

Spectacole lectură  

Spectacole eveniment   

Stagiune estivală 

Festivalul EVA FilmMakers Fest 

Festivalul DbutanT 

 

b.2. Număr de reprezentaţii în deplasare 

Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe a avut, faţă de anii precedenţi, un 

număr însemnat de reprezentaţii online din cauza contextului pandemic pe care l-am 

traversat. Aceste reprezentații difuzate online au putut fi vizionate de un număr însemnat de 

spectatori care nu aveau altfel cum să urmărească spectacolele jucate la sediu. 

Teatrul a avut un număr de aproximativ 80 reprezentaţii online și offline. 

Spectacolul DRAGONUL DE AUR a beneficiat de  un mini turneu internațional la 

Praga 

Am găzduit 25 de spectacole invitate online și offline. 

Mai multe spectacole din repertoriu au însumat 12 reprezentații în cadrul unor 

festivaluri online și offline. 

Spectacolul CONSIMȚĂMÂNT a beneficiat de un miniturneu național. 

Am participat la mai multe festivaluri din țară cu diferite spectacole. 

 

b.3. Participări la festivaluri naţionale şi internaţionale (exemple) 
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Festivalul Drama de la Odorheiul Secuiesc, Festivalul ROM de la București, , Festivalul 

Better than us – Rostov Rusia, Festivalul Pro-Contra Polonia, Festivalul Internațional de 

Teatru din Praga, Festivalul DbutanT realizat și în acest an în coproducție cu Teatrul de Stat 

Constanța, Stagiunea Estivală din curtea teatrului șidin cadrul ParCult, Festivalul EVA 

FilmMakers Fest în coproductie cu Cinema Arta. 

 

b.4.    Proiecte realizate ca partener/co-producător         

1. Spectacolul „Romacen. Vremea Vrăjitoarei”  - în parteneriat cu Teatrul 

Giuvlipen 

2. Evenimente în parteneriat cu Prefectura județului Covasna 

3. Festivalul de teatru pentru licee, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

4. A sasea ediție a festivalului DbutanT, coproducție cu Teatrul de Stat Constanța 

5. Turnee Naționale co-finanțate de AFCN 

6. Parteneriat cu TeatruVR.ro pentru spectacole filmate VR360 

7. EVA FilmMakers Fest in coproductie cu Cinema Arta 

 

b.5. Și în acest an Anna Popa a fost nominalizată pentru titlul de Covăsneanul anului precum 

și Festivalul DbutanT care a fost nominalizat la categoria Evenimentul anului în județul 

Covasna. 

 

C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI 

 

   c.1. Măsuri de reglementare internă  

 

 Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe are elaborat un Regulament de organizare 

aprobat de Consiliul Local, organigrama şi statul de funcţii. A fost actualizat Regulamentul 

de organizare şi funcţionare, a fost elaborat Regulamentul de ordine internă, înfințarea 

Consiliului Administrativ şi cel al Consiliului Artistic, armonizate cu actele normative 

incidente. 

În urma auditului efectuat, s-au realizat toate procedurile solicitate, s-a implementat Codul 

Etic și s-au remediat toate sesizările descoperite. 
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      Au fost luate şi măsuri privind: 

 

- îmbunătăţirea fişelor de post și evaluarea personalului 

- constituirea Comisiei Centrale de inventariere a patrimoniului şi comisiei de recepţie a 

mijloacelor fixe 

- numirea responsabililor cu PSI şi NTS 

- elaborarea unor dispoziții și ordine interne privind organizarea atelierelor și birourilor 

existente 

- Coordonarea contului de SEAP și realizarea unui procent de peste 60% a achizițiilor 

publice prin sistemul respectiv. 

 

      c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada 

raportată, după caz; 

 

 Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe, principala instituţie teatrală de 

repertoriu de limba română din municipiu şi din judeţ, poate deveni un model de organizare 

şi funcţionare a unei instituții de cultură. 

          Toate propunerile privind elaborarea sau modificările reglementărilor interne vor ţine 

cont de strategia propusă pentru îndeplinirea  obiectivelor în domeniul resurselor umane şi a 

celor administrative. 

           Principalele propuneri se referă la modificarea statului de funcţii din punctul de 

vedere al numărului de personal precum şi al salarizării acestuia, în măsura în care legislaţia 

în vigoare o va permite. Pentru o mai bună fucționare și eficientizare a personalului tehnic 

administrativ, urmăresc externalizarea unor servicii-ateliere.  

           Pe perioada noului mandat (2019-2024) este necesară modificarea organigramei și 

introducerea a cel putin 7 funcții noi pentru ca instituția să facă față ritmului și nivelului 

calitativ la care a ajuns. Conform noului proiect de management, încă nu s-a reușit creșterea 
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numărului de posturi. Pandemia ne-a bulversat destul de puternic și multe din planurile 

strategice din proiectul inițial au suferit modificări. 

 

    c.3. Activitatea consiliilor de conducere 

 

Consiliul Administrativ funcţionează în baza deciziei Managerului, conform 

Regulamentului de Organizare și Funcţionare si legislaţiei în vigoare.  

     Consiliul Artistic funcţionează tot în baza deciziei Managerului. Ambele fiind organisme 

cu rol consultativ, dar necesare în luarea deciziilor. 

Consiliul Administrativ s-a întrunit la începutul stagiunii, de mai multe ori în timpul 

anului, precum și la final de an, cu ocazia aprobării bugetului pe anul 2020. 

Consiliul Artistic al instituţiei se întrunește periodic, după nevoi. 

Printre organele colegiale, în afara consiliilor de conducere funcţionează în instituţie si 

Comisia de disciplină, respectiv Comitetul de securitate si sănătate în muncă. Activitatea 

acestor organe colegiale se desfășoară în baza Codului muncii și a legislaţiei adiacente, 

având întruniri periodice, respectiv ori de câte ori se semnalează o abatere disciplinară. 

 

         c.4. Evaluarea şi promovarea personalului din instituţie 

 

 Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe are un stat de funcţii aprobat care cuprinde un 

număr de 41 de posturi, funcţii de conducere aprobate – 2 posturi 
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        Numărul de angajaţi la data de 31.12.2021 – 41. Nu avem posturi vacante. 

Unul din obiectivele urmărite de conducerea instituţiei este asigurarea participării 

personalului de conducere la cursuri de management în vederea certificării diverselor 

competenţe individuale necesare în domeniul managementului instituţiilor publice de cultură. 

        De asemenea, nivelul de perfecţionare al tuturor categoriilor de personal trebuie 

îmbunătăţit permanent. În acest sens, salariaţi ai teatrului au urmat cursuri de perfecţionare şi 

preconizăm  participări  atât pentru conducerea instituţiei, cât şi pentru personalul artistic, 

tehnic şi administrativ. 

 

  c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau ale altor organisme de control  

 

Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe, fiind o instituţie  publică, este în subordinea 

municipalității și astfel în perioadele de dinainte au fost verificări/auditări din partea 

autorităţii sau a altor organisme de control. 

  

c.6 – c.7 Organigrama instituţiei 

      Organigrama instituţiei precum şi statul de funcţii al acesteia, au fost actualizate în raport 

cu cerințele și obiectivele propuse. 

Anexăm la prezentul raport  
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- Organigrama instituţiei 

- Stat de funcţii 

 

c.8. Viziunea strategică pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării 

instituţiei  

 

         Teatrul urmăreşte, în principal, valorificarea optimă a potenţialului artistic existent, 

exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie naţională şi universală, clasică şi 

contemporană, stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea personalităţii artistice şi 

promovarea valorilor teatrale autohtone în țară și străinătate. 

         În perioada de conducere a Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe am efectuat 

un studiu de public care a relevat cu evidenţă faptul că teatrul este un teatru vital şi necesar, 

care dispune de un public fidel de limba română dar și de limba maghiară (40%), ce 

generează venituri pe măsură.  

      Viziunea strategică pe termen scurt, mediu şi lung, se axează pe următoarele coordonate: 

- poziţionarea instituţiei teatrale ca teatru novator, deschis, comunicativ și apropiat de 

publicul său (diseminarea informaţiei pe suporturi noi, neconvenţionale, cu audienţă sporită: 

site-uri de socializare precum Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, site-uri accesate cu 

preponderenţă de un public ţintă activ, televiziuni online). 

- organizarea programelor în funcţie de categoriile de vârstă ale publicului, categoriile 

sociale, etnii și numărul populației pe categorii. 

- extinderea promovării outdoor/indoor prin realizarea de noi parteneriate pentru a se 

maximiza vizibilitatea imaginii și a proiectelor teatrului. 

- organizarea de întâlniri periodice după spectacole între actorii din distribuţie și public. 

- Obiectivul principal în perioada următoare este acela de a scoate din casă cel  puțin de patru 

ori/an publicul în vărstă de la 3 ani la 70 de ani plus, pe categoriile de spectacole. 

- atragerea de noi segmente de public prin difuzarea directă a informației către aceștia 

(lărgirea bazei de date pentru newsletter, alegerea suporturilor media specifice fiecărui 

segment în parte, informarea individualizată pe site-ul propriu și pe site-uri de socializare).  

- Întărirea relațiilor cu Asociațiile culturale și promovarea unor programe comune. 
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- intensificarea promovării imaginii și programelor teatrului în instituţiile de învăţământ, 

instituţiile publice şi societăţi comerciale în vederea aducerii la spectacole a grupurilor 

organizate, prin amenajarea unor spații de afișaj sau chiar video și facilitarea de reduceri. 

- intensificarea promovării pe suporturi video şi audio ca urmare a tendinţei generale a 

publicului de a accesa informaţia din aceste surse. 

- promovarea online a producţiilor teatrului pe site-urile festivalurilor internaţionale prin 

bannere și flyere. 

- consolidarea imaginii actului cultural, prin acţiuni de intensificare a relațiilor dintre 

instituţia teatrală și criticii de teatru, prin informarea continuă a acestora privind noile 

producţii și evenimente culturale organizate. Instituirea de conferințe pe diferite teme agreate 

sau propuse chiar de public și susținute de critici, dramaturgi și oameni de cultură de nivel 

național și internațional. 

- Păstrarea abonamentelor și posibilității de a cumpăra online bilete și abonamente. 

Introducerea abonamentului PRICHINDEL pentru a acoperi mai bine nevoia spectacolelor 

de copii pe care, prin producții proprii, nu suntem încă capabili să o acoperim la nivelul 

cererii. 

- Deschiderea către un nou segment de public prin teatruVR.ro. Spectacolele filmate și 

difuzate VR360 generând și venituri suplimentare pe termen lung, venituri care nu au mai 

fost până în prezent calculate în buget. 

- influenţarea, prin diverse mijloace, a prezenţei publicului în sălile de spectacol şi a imaginii 

teatrului în mass-media (influenţarea se face prin găsirea punctului de atracţie al fiecărui 

eveniment, crearea ştirii în jurul evenimentului, a titlului comunicatelor de presă, selecţia 

fotografiilor, captarea privirii prin identitatea creată pentru fiecare producţie). 

- folosirea programelor ca instrumente manageriale pentru bugetarea previziunilor, prin 

alocarea resurselor pe programe şi proiecte. 

- optimizarea costurilor de realizare şi exploatare a producţiilor artistice 

- atragerea de voluntari către teatru (atât locali cât și internaționali), implicarea acestora în 

activități organizatorice și de promovare a evenimentelor culturale – Programul curent de 

voluntariat al TAM cuprinde peste 30 de membri activi: 
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Analiza SWOT a strategiei artistice pentru perioada de management 

 

Evaluând Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe după experienţa managerială 

acumulată, în parametrii unei analize de tip SWOT, putem identifica punctele forte şi 

punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările, după cum urmează: 

 

S – puncte tari 

- echipă de actori bine calibrată şi bine pregătită 

- istorie teatrală pozitivă 

- calitatea producţiei artistice 

- capacitatea de a atrage colaboratori de înaltă ţinută artistică 

- consolidarea poziţiei de cel mai important teatru de limba română din regiune 

- menţinerea imaginii şi creşterea performanţei 

- existenţa unui public fidel 

- site-ul de prezentare  

- o imagine favorabilă pe piaţa culturală a instituţiei şi implicit a municipiului 

- lipsa concurenţei în judeţ 

 

W – puncte slabe 

- dificultatea de a împrospăta trupa suficient din cauza legislaţiei în vigoare,  

- colaboratorii (studenţii) folosiţi în spectacole din cauza lipsei de personal artistic pleacă 

după terminarea studiilor, iar turn-over-ul afectează stabilitatea repertoriului 

- Personal tehnic și administrativ puțin pentru nivelul artistic și frecvența cu care se joacă 

producțiile actuale. 

 

O – oportunităţi 

- prezenţa în festivaluri naţionale şi internaţionale de gen 

- apariţia unor noi spaţii de joc 

- varietatea afişului care permite abordarea unui public variat 

- parteneriate cu alţi operatori culturali 

- posibilitatea organizării de evenimente culturale  

- programe finanţate de parteneri externi în cadrul unor proiecte comune 

- imaginea favorabilă creată în rândul mass-mediei locale și naționale şi a criticilor 
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T – ameninţări 

- perspectiva nerespectării stricte a termenelor (clauză contractuală) privind 

planificarea repetiţiilor şi stabilirea datelor de premieră 

- alocarea de credite bugetare insuficiente  

- apariţia unor trupe de teatru cu spectacole de calitate îndoielnică, la un preţ redus 

- modificări legislative la nivel naţional şi european 

- salarizare neatractivă datorită legislației în vigoare 

 

 

d. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI 

d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate  

 

a) BUGETUL anului 2021 

 

* Din cauza situației pandemice care a guvernat și anul 2021 vom discuta despre 

bugetul inițial aprobat la început de an versus buget final din decembrie. Spre 

surprinderea și bucuria noastră, chiar și după tăierea masivă a bugetului am reușit să 

realizăm toate obiectivele propuse în proiectul de management, inclusiv depășirea 

veniturilor proprii estimate! 

 

 

     Buget solicitat inițial 4.019.450                Buget aprobat aprilie 3.709.100 

 

Ultima rectificare decembrie 2021 – 5.484.524  

Foarte important!!! Din aceasta suma ni s-a solicitat sa returnam 1.600.000 lei 
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d.2. Date comparative de cheltuieli  

Nr crt 
Programe / surse de 

de finantare 

Categorii de investitii 

in proiecte 
Nr proiecte  investitii in proiecte  

1 

mici    2 70000 

medii   3 150000 

mari   6 594069 

2 total din care 

 6 premiere, mai 

multe evenimente și 

doua festivaluri 

11 814069 

3 
Venituri proprii 

Alte surse atrase 
    

132699 

85075 

4 
bugetul autoritatii 

producții 
    501069 

5 
bugetul autoritatii 

drepturi de Autor 
  313000 

     

 

  spectacol regizor Colaboratori perioada 

1 Grădinărit Uman Andrei Măjeri 

Inocențiu Ieremia 
Simona Dabija 
Magor Bocsardi  Ianuarie- martie 

2 Consimțământ Radu Afrim 

Flavia Giurgiu 
Andreea Săndulescu 
Marius Manole 
Maia Ciosa 
10 elevi Mai - iunie 

3 
Domnul Andrei, îngrijitorul 
parcului 

Alexandrina Ioana 
Costea Barter Csaga Design aprilie 

 4 Richard III  Eugen Gyemant 

Cristina Milea 
Stefan Forir 
Marius Popa 
3 copii 

Septembrie - 
noiembrie 

5 EVA FilmMakers Fest  coproductie septembrie 

6 Jurnalul unei menajere Mădălina Mușat Teatrul la Cinema  
August-
septembrie 

7 Torta Iulian Trăistaru Teatru la CInema 
August-
septembrie 

8 Festivalul D butan T  coproductie octombrie 

  *cu verde sunt proiectele realizate in afara programului minimal. 

  

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

Subvențiile totale pe 2021 sunt de 3.650.110 lei, iar veniturile proprii de 217.774 lei,  

însemnând 5,96 % din suma subvenționată. 
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Menționăm că această scădere drastică a veniturilor proprii față de anii precedenți se 

datorează exclusiv pandemiei. Chiar și în acest context dezastruos aproape ne-am dublat 

procentual veniturile proprii față de 2020. În a doua jumătate a anului instituția a suferit 

căderi și modificări ale programului, inclusiv proiecte câștigate, anulate din cauza pandemiei, 

ceea ce a dus la returnarea anumitor sume câștigate și necheltuite în cadrul proiectelor. 

Veniturile proprii nu conțin donațiile sau sponsorizăriile în produse. 

Veniturile proprii încasate de instituţia noastră se realizează din vânzarea de bilete la 

spectacole și diverse manifestari culturale, închirierea sălii, din facturare la terţe persoane 

juridice şi fizice care solicită servicii artistice precum și din diverse finanțări externe obținute 

prin câștigări de proiecte.  

 

 Biletele de intrare în sala de spectacol sunt împărţite în prezent pe categorii, după cum 

urmează: 

DEPARTAMENT DRAMA: 

- bilete elevi, studenti  - 5, 10 lei   

- bilete pentru adulţi  - 15 lei sau 20 lei   

- bilete premiere   - 20 lei sau 25 lei 

- bilete prin teatruVR        – 70 lei / spectacol  - 100 lei / pachet promo 

- bilete gratuite    

DEPARTAMENT PENTRU COPII  

- bilete pentru copii   – 5, 10 lei 

- bilete pentru adulți  – 15 lei 

- bilete gratuite 

 

Au fost acordate facilităţi constând în intrarea gratuită la anumite reprezentaţii pentru 

copiii proveniţi din centre speciale, precum şi cu ocazia unor sărbători dedicate copiilor. 

Pentru atragerea publicului spectator, dar și pentru promovarea spectacolelor, intrarea la 

premierele unor productii noi s-a realizat pe bază de bilete gratuite. 

Repartizarea veniturilor este următoarea: 

- anul 2021 
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Venituri totale, din care 3.882.884 

- venituri proprii  217.774 

- subvenţii pentru funcționare 3.650.110 

- subventii pentru dezvoltare 15.000 

 

d.4. Ponderea  cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

 

Total cheltuieli salariale – 2.881427 

*Cheltuieliile de personal reprezintă 74,2 % din total. 

 

d.5. ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total 

TOTAL CHELTUIELI    3.882.524 

CHELTUIELI DE CAPITAL    70 15.000 
TITLUL XII  ACTIVE 
NEFINANCIARE  

  
71 15.000 

Active fixe      71.01 15.000 
  Maşini, echipamente si mijloace de 

transport 71.01.02 15.000 

 

*Cheltuieliile de Capital reprezintă 0,38 % din total. 

 

d.6. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele dacât 

contractele de muncă (drepturi de autor şi conexe, contracte şi convenţii civile) 

bugetul autoritatii 

producții 

    501069 

bugetul autoritatii drepturi 

de Autor 

  313000 

 

* Cheltuieliile reprezentând Bunuri și Servicii (814.069) însumează 20.96 % din total. 

 

 

e. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUŢIEI, CONFORM 

SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR 
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     e.1. Scurtă analiză a programelor   

 

 

 

Nr Program propus Descriere Program Public țintă 

Beneficiari 
estimați pe 
program / 

an 

1 
Toți copiii tam tam 
tam 

Spectacole pentru copiii. Aceste 
spectacole pot fi ținute atât în 
sala TAM, cât și în deplasare. 
Actorii pot juca anumite scene 
din spectacole cu ocazia 
anumitor evenimente speciale, 
chiar în incinta școlilor și a 
grădinițelor. Introducerea 
abonamentului „Prichindel” grădinițe și școli 2000 

2 
TAM + Saint George = 
Love 

Diverse spectacole eveniment 
care vor crește nivelul și 
vizibilitatea culturală a orașului. 
Participări la zilele orașului, la 
festivaluri și gale ce țin de 
municipiu etc. Co-organizarea 
Săptămânii Culturale. Invitarea 
unor spectacole cu actori celebri 
în distribuție, acestea fiind 
considerate evenimente 
speciale.  

adolescenți și 
adulți 2000 

3 

Vine BAC-ul bine-mi 
pare, am un teatru 
foarte tare! 

Montarea unor texte cunoscute 
sau din programa școlară 
subtitrate și în lb. maghiară. 
Acest gen de spectacol va 
atrage un număr mare de public 
maghiar, deoarece este cel mai 
simplu și frumos mod pentru a 
asimila și a înțelege textele din 
programa școlară. 

adolescenți de 
toate etniile 1000 

4 Featuring! 

Co-producții și spectacole 
realizate în parteneriat cu alte 
teatre. 

audiență 
generala 3000 

5 
Cu Tam facem primii 
pași 

Spectacole montate cu și 
împreună cu artiști debutanți 

audiență 
generala 1000 

6 Repertoriu TAM Spectacole din repertoriu 
audiență 
generala 3000 

        12000 

 

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor 
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 Proiectele teatrale realizate de instituţia noastră pentru a atrage categorii noi de public, 

pentru creşterea audienţei şi fidelizarea publicului, au fost împărţite pe categorii de vârstă, 

ele dovedindu-şi eficacitatea în funcţie de răspunsul comunităţii. 

 Eficacitatea a fost dovedită şi de numeroasele contracte de parteneriat cu instituţiile de 

învăţământ şi convenţiile încheiate cu instituţiile culturale.  

 

 

e.3. Analiza programului minimal realizat în raport cu cel propus 

 

Nr Program propus Descriere Program Public țintă 

Beneficiari 
estimați pe 
program / 

an 

Beneficiari 
realizați 

program / 
an online și 

offline 

1 
Toți copiii tam tam 
tam 

Spectacole pentru copiii. 
Aceste spectacole pot fi ținute 
atât în sala TAM cat și în 
deplasare. Actorii pot juca 
anumite scene din spectacole 
cu ocazia anumitor 
evenimente speciale, chiar în 
incinta școlilor și a 
grădinițelor. Introducerea 
abonamentului „Prichindel” 

grădinițe și 
școli 2000 3000 

2 
TAM + Saint 
George = Love 

Diverse spectacole eveniment 
care vor crește nivelul și 
vizibilitatea culturală a 
orașului. Participări la zilele 
orașului, la festivaluri și gale 
ce țin de municipiu etc. Co-
organizarea Săptămânii 
Culturale. Invitarea unor 
spectacole cu actori celebri în 
distribuție, acestea fiind 
considerate evenimente 
speciale.  

adolescenți și 
adulți 2000 2000 

3 

Vine BAC-ul bine-
mi pare, am un 
teatru foarte tare! 

Montarea unor texte 
cunoscute sau din programa 
școlară subtitrate și în lb. 
maghiară. Acest gen de 
spectacol va atrage un număr 
mare de public maghiar, 
deoarece este cel mai simplu 
și frumos mod pentru a 
asimila și a înțelege textele 
din programa școlară. 

adolescenți de 
toate etniile 1000 1000 

4 Featuring! 

Co-producții și spectacole 
realizate în parteneriat cu alte 
teatre. 

audiență 
generala 3000 3000 

5 
Cu Tam facem 
primii pași 

Spectacole montate cu și 
împreună cu artiști debutanți 

audiență 
generala 1000 1000 
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6 Repertoriu TAM Spectacole din repertoriu 

audiență 
generala 3000 4000 

        12000 14000 

 

 

 

 

e.4. Centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari 

 

Nr 
Program 

propus 

Public 

tinta 

Beneficiari 

estimati pe 

program / 

an 

Grad de realizare  

Cu online inclus 

1 
Toți copiii tam 

tam tam 

gradinițe și 

școli 2000 3000 

2 
TAM + Saint 

George = love 

adolescenți 

și adulți 2000 2000 

3 

Vine BAC-ul 

bine-mi pare, 

am un teatru 

foarte tare! 

adolescenți 

de toate 

națiile 
1000 1000 

4 Featuring! 
audiența 

generală 3000 3000 

5 
Cu Tam facem 

primii pasi 

audiența 

generală 1000 1000 

6 
Repertoriu 

TAM 

audiența 

generală 3000 4000 

      12000 14000 

  

 

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului 

 Teatrul a susținut spectacole în localitățile învecinate, dar și în orașe mari în cadrul 

turneelor. Spectacolele din aceste localități au însumat peste 2000 de spectatori.  

 

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie, altele decât cele din programul minimal: 

 

  Alături de serviciile culturale oferite în cadrul programului minimal, instituţia oferă 

publicului spectactor şi alte servicii cum ar fi: 

- vizionări de filme și dezbateri  

- spectacole invitate cu anumite ocazii 
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- proiecții de filme 

- susținerea unor manifestări organizate împreună cu școlile și liceele din municipiu 

- susținerea de spectacole în parteneriat cu alte institutii culturale si de profil. 

 

e.7. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate publicului  

              Sala ARTA: 99 % din capacitatea declarată în funcție de context. 

Conform indicelui de infectare pe oraș sau județ cu virusul CoVID19, capacitatea sălii a 

oscilat între 30% și 50%. Cu toate acestea, cererea a fost foarte mare și toate biletele puse în 

vânzare s-au vândut foarte rapid. Am vândut bilete și la reprezentațiile online, dar aici 

interesul a fost mai scazut. 

 

f. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, PENTRU 

URMĂTOAREA PERIOADĂ DE MANAGEMENT 

 

   f.1.  Valori de referinţă din proiectul de management, concretizat pentru următoarea 

perioadă de raportare a managementului 

 

    Anul 2021 Anul 2022 

 

1. Personal   

a) Număr de personal conform 

statului de funcţii aprobat, din care 

41 41 

- compartiment de conducere 2 2 

- compartimentul artistic 17 17 

- compartimentul administrativ 2 2 

- compartimentul tehnic 15 15 

- compartimentul financiar, 

administrativ, resurse umane 

3 3 

- P.R. Marketing, imagine 2 2 

b) Număr de personal prevăzut să se 

realizeze, din care 

41 41 
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- compartimentul de conducere 2 2 

- compartimetul artistic 17 17 

- compartimentul administrativ 2 2 

- compartimentul tehnic 15 15 

- compartimentul financiar, 

administrativ, resurse umane 

3 3 

- P.R. Marketing, imagine 2 2 

 

Denumire Stagiunea 

2020 -2021 

Stagiunea 

2021 -2022 

1. Număr de spectacole proprii cuprinse în abonamente 12 12 

2. Completări, refaceri şi îmbunătăţiri spectacole 3 3 

3. Alte participări şi servicii culturale 5 5 

4. Număr de apariţii în presă 230 230 

5. Materiale de promovare 160 160 

6. Număr de proiecte promovate 30 30 

7. Indicele de ocupare a sălii 99% 99% 

8. Număr de spectatori  

- sală proprie  

- spectacole preluate 

- alte activităţi (festivaluri, parade, turnee, spectacole în aer 

liber) 

 

7000 

 

6000 

 

7000 

 

6000 

10. Realizarea unor studii privind cunoaşterea categoriilor 

de public, a aşteptărilor acestuia 

0 0 

11. Perfecţionarea personalului – numărul de angajaţi care 

au urmat diverse forme de perfecţionare, durata şi tipul 

cursului 

1 1 

 

 



36 

 

f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, concretizat 

pentru următoarea stagiune (buget 2020) 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 986.102 

Bunuri si servicii     20.01 624.598 
  Materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional  20.01.09 501.069 

  Prestări servicii pentru transmiterea 
drepturilor 20.30.06 313.000 

 

 

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituţiei pe categorii de bilete-tarife practicate din proiectul de management, 

concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managerului 

 

Categorii de venituri Estimat  

Venituri din bilete   

Departament copii 

30000 

- bilete copii 5 lei , 7 lei sau 10 lei 20000 

- bilete adulţi 15  sau 20 lei 10000 

Venituri din bilete   

Departament drama 

75000 

- bilete elevi, pensionari şi studenţi 7 lei 5000 

- bilete adulţi 10 lei 20000 

- bilete adulţi 15 lei 40000 

Venituri din prestari servicii și alte activități 10000 

TOTAL VENITURI PROPRII ESTIMATE 105.000 

 

TOTAL VENITURI PROPRII REALIZATE 217774 
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f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managerului, 

în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management 

 

I. Obiective generale 

 

1. Teatrul Andrei Mureșanu îşi va consolida poziţia de cel mai important teatru pe 

traiectoria calităţii, diversităţii şi creativităţii 

2. Păstrarea publicului fidel şi fidelizarea spectatorilor ocazionali 

3. Realizarea unor studii privind măsurarea, identificarea categoriilor de public şi 

segmentarea acestuia pe programele create  

4. Crearea unei strategii de marketing pentru sporirea vizibilității – refacerea completă a 

paginii web. 

5. Crearea unor programe educaţionale 

6. Relansarea activităţii teatrale în contextul naşterii unei noi orientări teatrale: mai 

precis, odată cu transformarea teatrului, se impun modificări radicale la mai multe 

nivele cum ar fi cel repertorial, cerinţe de pregătire tehnico-profesională, coagularea 

unei identități clare a Teatrul Andrei Mureșanu - Campania de atragere a unor regizori 

importanţi şi implicarea cât mai multor oameni de cultură în proiecte 

7. Atragerea de fonduri din programele și proiectele naționale și europene. 

 

II. Obiective specifice 

 

1. Identificarea aşteptărilor şi preferinţelor publicului faţă de produsul oferit, şi 

actualizarea produselor pe baza feed-back-ului primit, atât prin mesajul pieselor puse 

în scenă, cât şi prin stilul montărilor 

2. Monitorizarea eficienţei acţiunilor de informare a publicului privind proiectele şi 

spectacolele teatrului 

3. Consolidarea imaginii Teatrul Andrei Mureșanu în conştiinţa consumatorilor de teatru 

4. Creşterea interesului tinerei generaţii pentru teatru prin stimularea vieţii culturale în 

cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii ca mijloc de 

exprimare şi transmitere a valorilor general-umane 
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5. Cultivarea interesului pentru limbajul teatral de calitate pentru adolescenţi prin 

festivaluri şi concursuri de artă teatrală care să îi implice în mod direct, care să 

constituie o practică artistică pentru debutul lor în lumea teatrului 

6. Perfecţionarea actorilor prin crearea posibilităţii de a lucra cu regizori importanţi si 

dinamizarea proiectelor 

7. Existenţa unui repertoriu minimal care poate acoperi gusturile diverse ale publicului 

8. Creșterea vizibilității online (filmări profesioniste, difuzări prin live streaming). 

9. Inventarea unor noi nișe de reprezentare a spectacolelor precum cea în VR360. 

 

Obiective minimale conform contract de management 
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Grad de realizare a obiectivelor din contractul de management 

a)  Managementul resurselor umane 

(I) conducerea 

1 participarea la cursul de management cultural pentru conducătorul instituției 

  participarea la cursul organizat de ANAF/Trezorerie pentru Contabilul Șef 

  

participarea la cursul de utilizare eficientă a SEAP pentru administratorul reponsabil cu achizițiile 

publice 

2 realizat 

(II)   

1 angajări și colaborări realizate în beneficiul teatrului, dar respectând normele legale. 

  reorganizarea organigramei pentru 2020 

2 realizat 

b) Managementul economico-financiar 

(I) bugetul de venituri 

1 Scădere drastică provocată de pandemie 

2 realizat 

3 realizarea de parteneriate și atragerea de sponsori și parteneri - realizat 

(II) realizat 

c) Managementul administrativ 

1 realizat (crearea tuturor procedurilor necesare și implementarea lor) 

2 realizat 

3 realizat 

d) Management de proiect 

1 

Realizarea repertoriului până în anul 2024 cu bugete, planuri, texte și distributii aferente pe fiecare 

proiect în parte. 

 

f.5. Analiza SWOT pentru următoarea perioadă de raportare a managerului 

S – puncte tari 

- consolidarea poziţiei ca unic teatru de limba română din JudeȚele Covasna și Harghita 

- existenţa unui public fidel 

- calitatea producţiei artistice 

- atragerea de colaboratori de înaltă ţinută artistică 

- relaţii de parteneriat cu instituţii şi asociaţii culturale importante pe plan naţional şi internaţional 

- finalizarea site-ului de prezentare a Teatrul Andrei Muresanu 

- rebrendizarea mărcii 

- organizarea unui număr important de manifestari care au căpătat o adevărată tradiţie şi care se bucură de 

aprecierea locuitorilor oraşului. 

 

W – puncte slabe 
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- imposibilitatea de a împrospăta trupa suficient datorită legislaţiei în vigoare care interzice pentru 

moment angajare de personal; 

- lipsa interesului publicului larg pentru cultură, audienţe reduse pentru unele evenimente culturale în 

raport cu dimensiunile oraşului 

- lipsa unor măsuri de suport pentru tinerii creatori 

 

O - oportunităţi 

- prezenţa în festivaluri naţionale şi internaţionale de gen 

- derularea unor proiecte în parteneriat atât în ţară, cât şi în străinătate 

- accesarea de fonduri naționale și europene 

- contactul permanent cu elita culturii româneşti 

 

T - ameninţări 

-   insuficiența fondurilor 

- zona concurenţială  

- salarizarea modestă a personalului 

- cadru legislativ ambiguu 

- migrarea personalului specializat către instituții cu o salarizare mai bună 

 

f.6. Propuneri pentru următoarea  perioadă de raportare a managementului 

privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor 

Pentru următoarea perioadă de raportare a managementului indicele de ocupare a 

spaţiilor proprii destinate beneficiarilor se estimează a rămâne constant. 

Unica modalitate de a crește numărul de beneficiari este creșterea numărului de 

reprezentații în deplasare, modalitate de care profităm maxim atât la nivel național, cât și 

internațional.  

Estimăm o creștere semnificativă în ceea ce privește publicul online, chiar și în cazul 

reprezentațiilor online cu plată. 
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     Manager, 

     Anna – Maria Popa 


