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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 Sfantu 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 activa la zilele orașului. 



6 

 

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

solicitat ajutorul teatrului Andrei Mureșanu. 

- Prefectura județului Covasna – Evenimentele co-organizate cu ocazia Zilei 

Naționale a României 

- Parteneriat cu DJST Covasna și Asociația SPRAIȚ pentru realizarea festivalului 

DbutanT (Raportul de Activitate al festivalului il constituie Anexa 1 la acest 

document) 

- Parteneriat cu Uniunea Arhitecților pentru realizarea anumitor evenimente. 

- Parteneriat cu Centrul de Cultură Arcuș 

 

 

         Parteneri naţionali: 

 

- UNITER BUCUREȘTI 

- UNATC București Facultatea de Regie 

- Societatea de radio  

- Teatrul Nottara București 

- 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 

- Teatrul Municipal Brăila 

- Teatrul Municipal Galați 

- Teatrul Municipal Miercurea CIuc 

- Centrul de Cultură Replika – București 

- Centru Reaktor - Cluj 
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- Centrul de Cultură al județului Covasna 

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

Covasna, Botoșani, Râmnicu Sărat 

- ICR 

 

 

Parteneri internaţionali: 

 

- ICR Istanbul (sprijin acordat pentru deplasarea la festivalul de la Trabzon) 

- ICR Viena (sprijin acordat pentru deplasarea la Viena) 

- Teatrul Schauspielhaus Viena 

 

 

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/ 

- 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 

- 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  

- lansări de Carte  

- participarea la Festivaluri 

http://www.tam.ro/
https://www.facebook.com/teatrulandreimuresanu/
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- 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 Biletmaster.ro pentru vânzarea biletelor online 

- Accesarea unei baze de date considerabile și împărțirea de newsletter prin 

biletmaster.ro 

 

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 in cazul unor proiecte distincte 

1. Radio Romania Cultural 

2. Digi TV 

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.  

http://port.ro/
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3.  

4.   

5.   

6.  

7.  

 

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

 

      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. Cristina Modreanu 

4. Raluca Rădulescu 

5. Oana Stoica 

6. Iulia Popovici 
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a.5. Profilul publicului actual  

 

Programul realizat de Teatru  în stagiunea 2016-2017, 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 

- copii intre 6 – 13 școlari 

a) DOI GALBENI – dupa Ion Creangă 

b) MATEIAȘ GÂSCARUL – după Fazekas Mihaly 

c) FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI de Ion Creangă 

d) LEUL RA – de Marius Popa și Cezar Ghioca 

 

b) Sectiunea dramatică a Teatrul Andrei Mureșanu 

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

a) Orb de Mină – de Székely Csaba 

b) Leul RA - de Marius Popa și Cezar Ghioca 

c) O noapte furtunoasă – de I.L. Caragiale 

d) Jurnal de România.Sfântu Gheorghe – de Carmen Lidia Vidu 

e) Fereastra Secreta – după Stephen King 

 

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

f) Orb de Mină – de Székely Csaba 

g) 7 Etaje – dupa Dino Buzzati 

h) Jurnal de România. Sfântu Gheorghe – de Carmen Lidia Vidu 

i) True West – de Sam Shepard 

j) Leul RA - de Marius Popa și Cezar Ghioca 

k) O noapte furtunoasă – de I.L. Caragiale 

l) Querer! – de Mirela Bucur 

m) OMG – de Ioana Păun 
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n) Dreptul la muncă – de Sybille Berg 

o) Fereastra Secreta – după Stephen King 

                

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

p) Jurnal de România. Sfântu Gheorghe – de Carmen Lidia Vidu 

q) Orb de Mină – de Székely Csaba 

r) O noapte furtunoasă – de I.L. Caragiale 

s) Querer! – de Mirela Bucur 

t) Dreptul la muncă – de Sybille Berg 

 

 

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 14- 26 ani şi în mod deosebit elevii, ținând cont de numărul mare de elevi ai liceelor și 

colegiilor românești și ungurești, dar și a 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 in administrare Teatrului Andrei Muresanu incepand cu data de 1. 

decembrie 2015, unde s-au luat toate masurile 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 fostei 

bănci naționale, 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. 

  

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. 

- Crearea unui ambient prin placarea cu lemn a anumitor pereți și îmbrăcarea cu 

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

iluminat. 

3. În faţa teatrului Tamasi Aron au fost amenajate noi spatii de informare a publicului, 

spatii de montare a unor bannere informative 

4. A fost înfiinţată o noua linie telefonică și accesul la o retea de internet. 

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

spectacolelor si prin Centrul de organizare evenimente al orașului. 

6. Am amenajat interiorul celor patru vitrine ale teatrului. 

 

b. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI 

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

perioada 1 ianuarie 2017 - decembrie 2017) 

 

Premiere: 
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Spectacole păstrate in repertoriu din stagiunea trecuta: 
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Evenimente 

 

12.03.2017- ROVEGAN – Turneu co-finanțat de AFCN – Aociația Replika București 

13.04.2017 – 30 ani de TAM  

01.06.2017 – Arta / Trupa Ego 

19,20. 09.2017 – Giuvlipen Theater - Turneu co-finanțat de AFCN 

15.11.2017 – Calul Alb - Turneu co-finanțat de AFCN 

16.11.2017 – Festivalul teatrului școlar – Asociația Pedagogilor județului Covasna 

23.11.2017 – Design week – Fashion Show 

2.12.2017 – Seara Șlagărelor Românești – Musicando  

 

b.2. Număr de reprezentaţii în deplasare 

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

număr însemnat de reprezentaţii în deplasare, în primul rând ca urmare a schimbării de 

mentalitate și coordonare. 

Teatrul a avut un număr de aproximativ 20 reprezentaţii în oraşele: București, Brașov, 

Covasna, Bălan, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiul Secuiesc, Toplița, Tg. Secuiesc. 

Numărul de spectacole gratuite şi în colaborare cu alte Asociații culturale a fost de 

aproximativ 10 reprezentaţii. 

Spectacolul „Leul RA” a beneficiat de un turneu în Romania – 10 reprezentații in 10 

orașe. 

  

b.3. Participări la festivaluri naţionale şi internaţionale 

Festivalul de teatru Nou - Arad 
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Festivalul internațional de teatru – Trabzon, Turcia 

 

Festivalul Național de Teatru „Matei Vișniec” - Suceava 

 

Festivalul PULZART – Sfântu Gheorghe 

 

Festivalul „Zile și Nopți de Teatru” – Brăila 
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Festivalul  Drama9 – Odorheiul Secuiesc 

   

Festivalul  „Copil în Europa” - Timișoara 

 

Festivalul  „Comedie pe Bulevard” – Teatrul Nottara, București 

 

Festivalul  Național de Teatru (FNT) – București 
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Festivalul  „DbutanT” – Sfântu Gheorghe 

 

Festivalul  Național de Teatrul – Ploiești 

 

Festivalul  Internațional al teatrelor de Studio - Pitești 

 

Jurnal de Romania – Eveniment realizat cu sprijinul AFCN și ICR – Viena 
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Festivalul  „Pledez pentru tineri” – Piatra Neamț 

 

 

 

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

1. Spectacolul „Orb De Mină”  - în parteneriat cu Teatrul independent Osono 

2. Spectacolul invitat „Rovegan” în parteneriat cu Centrul de Cultură Replika 

3. Evenimentul „Arta” cu ocazia zilei de 1 Iunie -  în parteneriat cu Centrul de 

Cultura Covasna și trupa EGO 

4. Spectacolele „Albastru/Portocaliu” și „Cine a omorât-o pe Somna Grancsa? ” în 

parteneriat cu Teatrul Giuvlipen 

5. Spectacolul „Calul Alb” – Turneu co-finanțat de AFCN 

6. Concerte in parteneriat cu Centrul de Cultura Arcuș 

7. Evenimente in parteneriat cu Prefectura județului Covasna 

8. Evenimente in cadrul Săptamânii de Design (Design Week) 

9. Parteneriate și evenimente realizate împreună cu Ordinul Arhitecților 

10. Festivalul de teatru pentru licee, realizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

11. A doua ediție a festivalului DbutanT, cofinanțat de AFCN, DJST Covsana și 

Asociația Șpraiț, festival votat de către comunitatea covăsneană ca fiind 

“Evenimentul Cultural al anului 2016” 

12.  Spectacolul Seara Șlagărelor Românești – în parteneriart cu Musicando 

13. Turneul Național cu spectacolul LEUL RA – în parteneriat cu AFCN și 

Asociația Șpraiț 

14.  Jurnal de România la Viena – În parteneriat cu AFCN, ICR Viena și Asociația 

Șpraiț 
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C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI 

 

   c.1. Măsuri de reglementare internă  

 

 Teatrul Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe are elaborat un Regulament de organizare şi 

funcţionare propus spre aprobare 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. 

  

      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 

- Crearea 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; 
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 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 punct 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.  

 

    c.3. Activitatea consiliilor de conducere 

 

Consiliul Administrativ funcţionează în baza deciziei Managerului, conform 

Regulamentului de Organizare si Funcţionare si legislaţiei în vigoare.  

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

cu rol consultativ dar necesare in luarea deciziilor 

Consiliul Administrativ s-a întrunit la inceputul stagiunii precum si la final de an cu 

ocazia aprobarii bugetului pe anul 2018. 

Consiliul Artistic al instituţiei se intruneste 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 desfăsoară în baza Codului muncii si 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 31.12.2017 – 41. Un post este vacant, cel de jurist, 

urmând realizarea concursului pe post în ianuare 2018. 

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 in subordinea 

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

autorităţii sau a altor organisme de control. 
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c.6 – c.7 Organigrama instituţiei 

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

cu cerintele și obiectivele propuse. 

Anexăm la prezentul raport  

- 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, 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 in perioada următoare este acela de a scoate din casă cel  putin de patru 

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

- Intărirea relațiilor cu Asociațiile culturale și promovarea unor programe comune. 

- 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 si 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. 

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

- 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 creeată 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 30 de membri activi: 

- sporirea numărului de activități care să faciliteze comunicarea directă dintre publicul 

interesat și actorii TAM 
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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 romana din regiune 

- menţinerea imaginii şi creşterea performanţei 

- existenţa unui public fidel 

- site-ului 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 si naționale şi a criticilor de 
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specialitate 

 

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) anul 2017 

 

                                            B U G E T U L 

    PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2017  
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TOTAL TOTAL

MODFICIARE MODIFICAT

T

r

i

2,280,830 0 2,280,830

2,256,830 0 2,256,830

30.05. 1,000 1,000

Alte venituri din concesiuni i închirieri de c tre institu iile 

publice
30.05.30 1,000 1,000

33.10 94,350 0 94,350

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari 

culturale, artistice si sportive
33.10.19 90,000 0 90,000

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 33.10.50 4,350 0 4,350

37.10 76,410 0 76,410

Alte transferuri voluntare 37.10.50 76,410 76,410

43.10 2,085,070 0 2,085,070

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 2,085,070 2,085,070

24,000 0 24,000

43.10 24,000 0 24,000

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de 

dezvoltare
43.10.19 24,000 24,000

2,287,540 0 2,287,540

2,263,540 0 2,263,540

CHELTUIELI CURENTE 01 2,263,540 0 2,263,540

10 1,442,380 0 1,442,380

10.01 1,174,880 1,174,880
Salarii de baza 10.01.01 1,163,380 1,163,380
Indemnizatii de delegare 10.01.13 11,500 11,500
Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0 0

Contributii 10.03 267,500 267,500
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 185,100 185,100
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 6,000 6,000
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 61,600 61,600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 

profesionale
10.03.04 4,700 4,700

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 10,100 10,100

20 821,160 0 821,160

Bunuri si servicii  20.01 448,910 -13,900 435,010
Furnituri de birou 20.01.01 3,000 1,000 4,000
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,000 -1,000 4,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 58,000 -10,800 47,200
Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,000 -2,800 7,200
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 24,000 -21,850 2,150
Piese de schimb 20.01.06 1,200 -850 350
Transport 20.01.07 10,000 -1,200 8,800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,000 -6,700 5,300

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 303,710 30,000
333,710

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,000 300 22,300
Reparatii curente 20.02 7,000 -3,000 4,000

20.05 20,000 -13,400 6,600
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20,000 -13,400 6,600

Deplasari, detasari, transferari 20.06 40,050 1,000 41,050
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 20,000 1,000 21,000
Deplasari în străinătate 20.06.02 20,050 0 20,050

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,000 -1,000 0
Pregatire profesionala 20.13 5,000 -2,300 2,700

20.30 299,200 32,600 331,800
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,000 -1,000 1,000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 290,000 38,000 328,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7,200 -4,400 2,800

TITLUL XX  REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT

90 6,710 6,710

Excedent 92.01.96 92.01 6,710 6,710

Excedentul secţiunii de funcţionare 92.01.96 6,710 6,710

24,000 0 24,000

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 24,000 24,000

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE 71 24,000 24,000

Active fixe   71.01 24,000 0 24,000

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4,000 4,000

Alte active fixe 71.01.30 20,000 20,000

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2017

TOTAL 

APROBAT

P

R

Cheltuieli salariale in bani   

TOTAL VENITURI

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

Subventii de la alte administratii

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Subventii de la alte administratii

TOTAL CHELTUIELI 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 

 Bunuri de natura obiectelor de inventar   

Alte cheltuieli  

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
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d.2. Date comparative de cheltuieli  

Nr crt 
Programe / surse de 

de finantare 

Categorii de investitii 

in proiecte 

Nr proiecte in primul 

an 

investitii in proiecte in 

primul an 

1 

mici    2 45000 

medii   2 105000 

mari   4 376500 

2 total din care 

 6 premiere, un 

eveniment major (30 

anide TAM) și un 

festival 

8 832770 

3 
Venituri proprii 

Alte surse atrase 
    

94350 

76710 

4 
bugetul autoritatii 

producții 
    333710 

5 
bugetul autoritatii 

drepturi de Autor 
  328000 

 
     

  spectacol regizor Colaboratori perioada 

1 Leul Ra Cezar Ghioca 

Elena du Soleil, 
Raluca Alexandrescu, 
Bordas Attila, Ciprian 
Teodorescu, Dalma 
Kovacs,  15.01 – 08.03 

2 O noapte Furtunoasa Cristi Ban Andrea Negrila 03 - 04 

3 Querer! Mirela Bucur 

Orchestra Lady 7 the 
Tramps, balerinii 
Adrian și Alexandra 
Scriminț 04 - 05 

4 OMG Ioana Păun Cătălin Rulea 05 - 06 

5 Dreptul la Muncă Theo Herghelegiu 
Daniel Tița, Andreea 
Duță 09 - 10 

6 Fereastra Secretă Iris Spiridon 

Bianca și Sabina 
Veșteman, Ghighi 
Eftimie, Petru Damșa 11 - 12 

  Festivalul D butan T       

 

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

Subvențiile totale pe 2017 sunt  de 2.085.070 lei iar veniturile proprii de 170.760 lei,  

însemnând 8.2% din suma subvenționată. 

Veniturile proprii nu conțin parteneriatele, donațiile sau sponsorizăriile în produse. 

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

spectacole si diverse manifestari culturale, închirierea sălii, din facturare la terţe persoane 
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juridice şi fizice care solicită servicii artistice precum si din diverse finanțări externe obținute 

prin câștigări de proiecte.  

 

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

urmează: 

DEPARTAMENT DRAMA: 

- bilete elevi, studenti  - 5, 7 lei   

- bilete pentru adulţi  - 10 lei, 15 lei sau 20 lei   

- bilete premiere   - 15 lei sau 25 lei 

- bilete gratuite    

DEPARTAMENT PENTRU COPII  

- bilete pentru copii   – 5, 7 lei 

- bilete pentru adulti  – 10 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 si pentru promovarea spectacolelor, intrarea la 

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

Repartizarea veniturilor este urmatoarea: 

- anul 2017 

Venituri totale, din care 2.280.830 100,00 

- venituri proprii  170.760 7,47 

- subvenţii pentru functionare 2.085.070 91,41 

- subventii pentru dezvoltare 24.000 1,05 

 

d.4. Ponderea  cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

 

TOTAL CHELTUIELI    2.287.540 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE   2,287,540 

CHELTUIELI CURENTE    01 2,263,540 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL    10 1,442,380 

*Cheltuieliile de personal reprezinta 63,05 % din total. 

 

 

d.5. ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total 

 

TOTAL CHELTUIELI    2.287.540 

CHELTUIELI DE CAPITAL    70 24.000 
TITLUL XII  ACTIVE 
NEFINANCIARE  

  
71 24,000 

Active fixe      71.01 24,000 
  Maşini, echipamente si mijloace de 

transport 71.01.02 24,000 

*Cheltuieliile de Capital reprezinta 1,05 % 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) 

2,287,540 0 2,287,540

20 821,160 0 821,160

Bunuri si servicii  20.01 448,910 -13,900 435,010
Furnituri de birou 20.01.01 3,000 1,000 4,000
Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,000 -1,000 4,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 58,000 -10,800 47,200
Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,000 -2,800 7,200
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 24,000 -21,850 2,150
Piese de schimb 20.01.06 1,200 -850 350
Transport 20.01.07 10,000 -1,200 8,800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,000 -6,700 5,300

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 303,710 30,000
333,710

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,000 300 22,300
Reparatii curente 20.02 7,000 -3,000 4,000

20.05 20,000 -13,400 6,600
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20,000 -13,400 6,600

Deplasari, detasari, transferari 20.06 40,050 1,000 41,050
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 20,000 1,000 21,000
Deplasari în străinătate 20.06.02 20,050 0 20,050

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,000 -1,000 0
Pregatire profesionala 20.13 5,000 -2,300 2,700

20.30 299,200 32,600 331,800
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,000 -1,000 1,000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 290,000 38,000 328,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7,200 -4,400 2,800

TOTAL CHELTUIELI 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 

 Bunuri de natura obiectelor de inventar   

Alte cheltuieli  

  



31 

 

* Cheltuieliile reprezentând Bunuri și Servicii însumează 35,89 % din total. 

 

 

e. STRATEGIA, PROGRAMELE SI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACTIUNE 

PENTRU INDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUŢIEI, CONFORM 

SARCINILOR SI OBIECTIVELOR 

 

     e.1. Scurtă analiză a programelor   

 

N

r 

Program 

propus 
Descriere Program Public tinta 

Beneficiari 

estimati pe 

program / an 

1 
Toti copiii 

tam tam tam 

spectacole pentru copiii. Aceste spectacole pot fi tinute atat in sala 

TAM cat si in deplasare. Actorii pot sa joace anumite scene din 

spectacole cu ocazia anumitor evenimente speciale, chiar in incinta 

scoliilor si a gradinitelor.  

gradinite si scoli 1000 

2 

TAM + 

Saint 

George = 

love 

Diverse spectacole eveniment care vor creste nivelul si vizibilitatea 

culturala a orasului. Participari la zilele orasului, la festivaluri si 

gale ce tin de municipiu etc. 

adolescenti si 

adulti 
2000 

3 

Vine BAC-

ul bine-mi 

pare, am un 

teatru foarte 

tare! 

Montarea unor texte cunoscute sau din programa scolara subtitrate 

in lb maghiara. Acest gen de spectacol va atrage și un numar mare 

de public maghiar, deoarece este cel mai simplu si frumos mod de a 

asimila si a intelege textele din programa scolara. 

adolescenti de 

toate natiile 
1000 

4 Featuring! Spectacole comune cu  alte institutii  
audienta 

generala 
2000 

5 
La TAM e 

sarbatoare! 
Specatcole eveniment la date specifice (Paste, Craciun, Revelion) 

audienta 

generala 
800 

6 
Teatrul la 

Cinema 
Spectacole vizuale ce vor folosi ecranul de cinema pe post de decor 

audienta 

generala 
1000 

7 

Cu Tam 

facem 

primii pasi 

Spectacole montate cu si impreuna cu artisti debutanti 
audienta 

generala 
1000 

8 
TAM goes 

BIG 

Spectacole MARI cu un numar maxim de actori, cu decoruri 

fastuoase, readucerea stralucirii de alta data 

audienta 

generala 
1000 

        9800 

          

 

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 

tinta 

Beneficiari 

estimati pe 

program / 

an 

Denumire 

proiect 

Grad de 

realizare 

pana la 

data de 

31.12.2016 

Grad de 

realizare 

pana la 

data de 

31.12.2016 

in nr de 

beneficiari 

1 

Toti copiii 

tam tam 

tam 

spectacole pentru copiii. 

Aceste spectacole pot fi 

tinute atat in sala TAM 

cat si in deplasare. 

Actorii pot sa joace 

anumite scene din 

spectacole cu ocazia 

anumitor evenimente 

speciale, chiar in incinta 

scoliilor si a gradinitelor.  

gradinite si 

scoli 
1000 

2 Galbeni,    

Mateiaș Gâscarul 

Leul Ra 

200% 2000 

2 

TAM + 

Saint 

George = 

love 

Diverse spectacole 

eveniment care vor 

creste nivelul si 

vizibilitatea culturala a 

orasului. Participari la 

zilele orasului, la 

festivaluri si gale ce tin 

de municipiu etc. 

adolescenti 

si adulti 
2000 

Evenimente, CO-

producții, 

spectacole 

invitate 

100% 2000 

3 

Vine 

BAC-ul 

bine-mi 

pare, am 

un teatru 

foarte tare! 

Montarea unor texte 

cunoscute sau din 

programa scolara 

subtitrate in lb maghiara. 

Acest gen de spectacol 

va atrage un numar mare 

de public maghiar, 

deoarece este cel mai 

simplu si frumos mod de 

a asimila si a intelege 

textele din programa 

scolara. 

adolescenti 

de toate 

natiile 

1000 

Doi Galbeni 

(dupa Ion 

Creanga), 

Mateiaș 

Gâscarul,  

O noapte 

Furtunoasă – I.L. 

Caragiale 

  

100% 1000 
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4 Featuring! 
Spectacole comune cu  

alte institutii  

audienta 

generala 
2000 

Spectacolul Orb 

de mina in 

colaborare cu 

Teatrul 

independent 

Osono(februarie 

2016) Turneul 

Leul RA co-

finanțat de 

AFCN și 

asociația Șpraiț 

100% 2000 

5 
La TAM e 

sarbatoare! 

Specatcole eveniment la 

date specifice (Paste, 

Craciun, Revelion) 

audienta 

generala 
800 

Evenimente 

specifice 

organizate 

perioadic. 

100% 800 

6 
Teatrul la 

Cinema 

Spectacole vizuale ce 

vor folosi ecranul de 

cinema pe post de decor 

audienta 

generala 
1000 

Jurnal de 

Romania. Sfântu 

Gheorghe 

100% 1000 

7 

Cu Tam 

facem 

primii pasi 

Spectacole montate cu si 

impreuna cu artisti 

debutanti 

audienta 

generala 
1000 

Spectacole cu 

actori debutanți 

în distribuție, 

festivalul 

DbutanT dedicat 

anul acesta 

debutului 

regizoral 

150% 1500 

8 
TAM goes 

BIG 

Spectacole MARI cu un 

numar maxim de actori, 

cu decoruri fastuoase, 

readucerea stralucirii de 

alta data 

audienta 

generala 
1000 

Orb de Mina, 7 

etaje, True West, 

Leul Ra, Querer!, 

Dreptul la Muncă 

150% 1500 

        9800   100% 11800 

 

 

e.4. Centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari 

 

N

r 

Program 

propus 

Public 

tinta 

Beneficiari 

estimati pe 

program / 

an 

Denumire proiect Grad de realizare  

1 
Toti copiii tam 

tam tam 

gradinite si 

scoli 
1000 

2 Galbeni,    

Mateiaș Gâscarul 

Leul Ra 

2000 

2 
TAM + Saint 

George = love 

adolescenti 

si adulti 
2000 Evenimente, CO-producții, spectacole invitate 2000 

3 

Vine BAC-ul 

bine-mi pare, 

am un teatru 

foarte tare! 

adolescenti 

de toate 

natiile 

1000 

Doi Galbeni (dupa Ion Creanga), Mateiaș 

Gâscarul,  

O noapte Furtunoasă – I.L. Caragiale 

 

1000 

4 Featuring! 
audienta 

generala 
2000 

Spectacolul Orb de mina in colaborare cu Teatrul 

independent Osono(februarie 2016) Turneul Leul 
2000 
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RA co-finanțat de AFCN și asociația Șpraiț 

5 
La TAM e 

sarbatoare! 

audienta 

generala 
800 Evenimente specifice organizate perioadic. 800 

6 
Teatru și 

Cinema 

audienta 

generala 
1000 Jurnal de Romania. Sfântu Gheorghe 1000 

7 
Cu Tam facem 

primii pasi 

audienta 

generala 
1000 

Spectacole cu actori debutanți în distribuție, 

festivalul DbutanT dedicat anul acesta debutului 

regizoral 

1500 

8 TAM goes BIG 
audienta 

generala 
1000 

Orb de Mina, 7 etaje, True West, Leul Ra, 

Querer!, Dreptul la Muncă 
1500 

      9800   11800 

  

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

 Teatrul a susținut spectacole în localitățile învecinate, cum ar fi: Bălan, Gheorgheni, 

Odorheiul Secuiesc, Tg. Secuiesc, Covasna, Brașov, Miercurea Ciuc. Spectacolele din aceste 

localități au însumat peste 2500 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 

- proiecțtii de filme 

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

- susținerea de spectacole în parteneriat cu alte institutii culturale si de profile 

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

              Sala ARTA: 98 % 

 

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 
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    Anul 2017 Anul 2018 

 

1. Personal   

a) Număr de personal conform 

statului de funcţii aprobat, din care 

41 42 

- compartiment de conducere 2 2 

- compartimentul artistic 17 17 

- compartimentul administrativ 2 2 

- compartimentul tehnic 15 15 

- compartimentul financiar, 

administrativ, resurse umane 

3 4 

- P.R. Marketing, imagine 2 2 

b) Număr de personal prevăzut să se 

realizeze, din care 

41 42 

- compartimentul de conducere 2 2 

- compartimetul artistic 17 17 

- compartimentul administrativ 2 2 

- compartimentul tehnic 15 15 

- compartimentul financiar, 

administrativ, resurse umane 

3 4 

- P.R. Marketing, imagine 2 2 

 

Denumire Stagiunea 

2016 -2017 

Stagiunea 

2017 -2018 

1. Număr de spectacole proprii cuprins in abonamente 16 12 

2. Completări, refaceri şi îmbunătăţiri spectacole 2 4 

3. Alte participări şi servicii culturale 3 5 

4. Număr de apariţii în presă 200 200 

5. Materiale de promovare 150 150 

6. Număr de proiecte promovate 25 25 



36 

 

7. Indicele de ocupare a sălii 90% 90% 

8. Număr de spectatori  

- sală proprie  

- spectacole preluate 

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

liber) 

 

7000 

 

5500 

 

 

7000 

 

5500 

10. Realizarea unor studii privind cunoaşterea categoriilor 

de public, a aşteptărilor acestuia 

1 0 

11. Perfecţionarea personalului – numărul de angajaţi care 

au urmat diverse forme de perfecţionare, durata şi tipul 

cursului 

2 

 

2 

 

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

pentru următoarea stagiune 

 

Nr crt 
Programe / surse de 

de finantare 

Categorii de investitii 

in proiecte 

Nr proiecte in 

primul an 

investitii in 

proiecte in 

primul an 

1 

mici    3 45000 

medii   2 70000 

mari   3 240000 

2 total din care   8 355000 

3 surse atrase     90000 

4 bugetul autoritatii     265000 

 

 

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   30000 
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Departament copii 

- bilete copii 5 lei sau 7 lei 20000 

- bilete adulţi 10 lei 10000 

Venituri din bilete   

Departament drama 

65000 

- bilete elevi, pensionari şi studenţi 7 lei 15000 

- bilete adulţi 10 lei 15000 

- bilete adulţi premieră 15 lei 10000 

Venituri din prestari servicii si alte 

activitati 

25000 

TOTAL VENITURI PROPRII 95.000 

 

 

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 

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 
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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 

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 

 

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 conducatorul institutiei 

  participarea la cursul organizat de ANAF/Trezorerie pentru Contabilul Sef 

  

participarea la cursul de utilizare eficienta a SEAP pentru administratorul reponsabil cu achizitiile 

publice 

2 realizat 

(II)   

1 angajari si colaborari realizate in beneficiul teatrului dar respectand normele legale. 

  angajarea a 2 actori debutanti prin concurs 

  angajarea a 2 masinisti prin concurs 

  

reorganizarea organigramei pentru 2017 in asa fel incat preluarea noului sediu sa fie posibila si din 

punct de vedere al personalului 

2 realizat 

b) Managementul economico-financiar 

(I) bugetul de venituri 

1 crestere in primele 6 luni de activitate a veniturilor proprii cu 20% 

2 realizat 

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

(II) realizat 

c) Managementul administrativ 

1 realizat (crearea tuturor procedurilor necesare si implementarea lor) 

2 realizat 

3 realizat 

d) Management de proiect 

1 

Realizarea repertoriului pana in anul 2019 cu bugete, planuri, texte si distributii aferente pe fiecare 

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

S – puncte tari 

- consolidarea poziţiei ca unic teatru de limba romana din Judetele Covasna si 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 

- 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 

-   insuficienta fondurilor 

- zona concurenţială  

- salarizarea modestă a personalului 
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- cadru legislativ ambiguu 

- migrarea personalului specializat catre institutii cu o salarizare mai buna 

 

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 destinate beneficiarilor se estimează a creşte cu maxim 5%  deoarece capacitatea 

maximă a sălii proprii nu permite o dezvoltare mai mare. 

 

       

 

     Manager, 

     Anna – Maria Popa 
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DbutanT – Raport de Activitate 

Festival Național de Debut în Regie – Proiect Co-finanțat de AFCN 

 

1.Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate în cadrul programului/proiectului/acţiunii 
cultural/culturale: (Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări 
de ansamblu a derulării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale şi verificării realităţii 
prestaţiilor: beneficiari, dosar de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 
 
Obiectivul general al proiectului a fost cresterea vizibilitatii si recunoasterii valorilor din teatrul 
romanesc clasic si contemporan in randul publicului local/regional, prin atragerea a 1000 de 
spectatori si 10 regizori debutanti care sa participe la activitatile din cadrul Festivalului derulat in 
luna noiembrie a anului 2017. Activitatile principale din cadrul proiectului au fost: A1. 
Managementul proiectului 15.07 – 15.11.2017; A2. Planificarea festivalului si a workshop-urilor 
15.07 – 15.10.2017; A3. Organizarea si desfasurarea Festivalului 30 octombrie – 4 noiembrie 
2017 (cu sosirea primilor participanti in seara/noaptea de 29 octombrie); A4. Organizarea si 
desfasurarea workshop-urilor pentru regizorii debutanti 30 octombrie – 4 noiembrie 2017; A5. 
Promovarea proiectului 15.07 – 15.11.2017; A6. Monitorizare, evaluare si raportare 15.07 – 
15.11.2017. Pentru o cat mai buna implementare a proiectului o mare atentie a fost acordata 
activitatilor A3 si A4, care au fost completate cu o serie de sub-activitati neplanificate initial, care 
insa nu au generat costuri suplimentare. Astfel, programul Festivalului a fost completat cu 3 
lansari de carte (in prezenta autorilor acestora), cu proiectii de filme romanesti contemporane, cu 
o prezentare de tip expozitional a tuturor regizorilor dar si cu marirea numarului si largirea profilului 
participantilor la workshop-urile de specialitate. Cu acordul membrilor juriului, care au sustinut 
aceste worshop-uri, regizorilor debutanti li s-au alaturat ca participanti un numar de circa 20 de  
tineri (in majoritate elevi in clasa a IX-a la specializarea teatru a Liceului de Artă „Plugor Sandor” 
din localitate – sectiile romana si maghiara deopotriva, cat si tineri voluntari, elevi-actori amatori 
sau actori in devenire). Activitatile generale, de management, promovare, monitorizare si evaluare 
s-au derulat pe intreg parcursul proiectului, in timp ce activitatile specifice s-au derulat punctual, in 
perioadele stabilite cronologic, in functie de felul in care finalizarea unei activitati a influentat 
inceperea sau finalizarea urmatoarei activitati. 
Toate activitatile au fost coordonate de Teatrul Andrei Muresanu, Asociatia Sprait participand la 
implementarea acestora. Din motive obiective Asociatia Sprait a contribuit doar logistic la 
implementarea intregului proiect. Constributia financiara a acesteia a fost preluata de un alt 
partener – Consiliul Judetean Covasna, care a cofinantat proiectul cu suma de 6000 de lei 
(cheltuieli de transport). Teatrul Andrei Muresanu, la randul sau, a preluat o parte din cheltuielile 
care trebuiau acoperite de Asociatia Sprait (de ex. confectionarea trofeelor, in valoare de 900 lei) 
in timp ce a asigurat atragerea unui al patrulea partener, Directia Judeteana de Sport si Tineret 
Covasna, care a sprijinit financiar proiectul, acoperind o parte din costurile generate de cazarea 
participantilor. Astfel, desi contributiile financiare au suferit mici modificari fata de planificarea 
initiala, numarul de parteneri implicati in proiect, care au contribuit si financiar la implementarea 
acestuia, a crescut, producand astfel si cresterea sumei aferente contributiei proprii si atrase, fata 
de cea estimata initial. Toate cheltuielile au fost efectuate conform prevederilor legale in vigoare si 
ghidului finantatorului.     
Teatrul Andrei Muresanu a facut toate eforturile astfel incat activitatile programate sa se 
desfasoare conform planificarii si sa genereze rezultatele asteptate (pentru o descriere detaliata a 
acestora a se vedea punctul 3). Ca o privire de ansamblu putem spune ca prin activitatile derulate 
nu doar am indeplinit obiectivele proiectului ci chiar am depasit cu mult rezultatele estimate inital.   
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Din punct de vedere al vizibilitatii, ne-am asigurat ca pe intreg parcursul Festivalului am avut 
alaturi de noi critici de teatru (care au si publicat pe blogurile proprii/profesionale atat articole „la 
cald” cat si unele scrise ulterior) si ca am pastrat legatura permanenta si cu publicul interesat, prin 
intermediul paginii de Facebook a Festivalului, pe care am incarcat zilnic informatii de ultima ora, 
fotografii si filmulete de la spectacole si de la evenimentele conexe. Presa din localitate (atat cea 
de limba romana cat si cea de limba maghiara) cat si presa regionala/nationala a preluat 
informatiile referitoare la Festival in timp real, asigurand o buna vizibilitate a Festivalului, in baza 
parteneriatelor media pe care le avem cu fiecare dintre acestia. 
 
2.Realizarea activităţilor propuse: 
 
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat: DA/NU.  
Dacă NU, menţionaţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor 
activităţilor prevăzute în contract.) 
 
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
 
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate 
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după 
caz.) 
 
 
Nr. 

Crt. 

Rezultat așteptat Activita-

tea în 

urma 

căreia 

rezultă 

Realizat 

 

DA/NU/

Parțial 

Observații 

1. Un Festival organizat, cu o durata 

de 5 zile (10 spectacole) 

A2, A3 DA Depășit - au fost jucate 11 spectacole 

2.  10 artisti debutanti (regizori) 

participanti la Festival 

A2, A3, 

A4 

DA  

3. cca. 40 artisti consacrati 

participanti la Festival 

A3 DA Depășit – 56 actori consacrați și actori 

tineri (la care se adaugă întreg 

personalul artistic care a contribuit la 

realizarea spectacolelor – dintre care 

doar unii au fost prezenți, dar toți au 

fost promovați) 

4. 20 tineri voluntari participanti la 

organizarea festivalului 

A2, A3 DA Depășit – 26 voluntari, în schimburi, 

pe activități 

5. 5 membri ai juriului participanti la 

Festival si workshop-uri 

A3, A4 DA  

6. 1000 de spectatori A3 DA Depășit – 1221 spectatori 

7. 2 comunicate de presa difuzate A5 DA Anexa 3/1 si 3/2  

8. cel putin 5 informari transmise in 

mediul electronic (Facebook, 

newsletter, prin e-mail, web-page 

etc.) 

A5 DA Depășit – a se vedea pagina de 

Facebook a Festivalului 

https://www.facebook.com/DbutanT/?r

ef=bookmarks , pagina web a TAM 

https://www.tam.ro/dbutant2  

si Anexa 1 – aparitii in presa on-line si 

off-line, interviuri on-line, alte filmari 

si material promotionale on-line 

9. 1000 buc. flyere - program A5 al 

Festivalului (in format tiparit) 

A5 DA  

https://www.facebook.com/DbutanT/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/DbutanT/?ref=bookmarks
https://www.tam.ro/dbutant2
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distribuite 

10. 100 de afise A2 distribuite A5 DA  

11. 80 mape pentru presa si 

participanti distribuite 

A5 DA  

12. 100 ecusoane pentru participanti 

si organizatori 

A5 DA Depășit – circa 107 participanți 

(regizori, actori, juriu, invitați, 

voluntari) plus echipa organizatorică, 

echipa tehnică a TAM și echipele 

tehnice ale trupelor participante. 

Ecusoanele de care a fost nevoie 

suplimentar s-au asigurat în regim de 

sponsorizare „în natură”. 

13. 10 diplome tiparite si distribuite A5 DA  

14. 1 premiu mare acordat 

castigatorului 

A3 DA N.B. Premiul este sub forma unei 

viitoare colaborări cu TAM, așa cum 

era menționat și justificat în textul 

proiectului. Nu este vorba despre un 

premiu în bani pe care regizorul să-i fi 

primit la momentul decernării 

premiilor. Atât onorariul său, cât și  

costurile de producție vor fi acoperite 

de TAM, în urma negocierilor cu 

regizorul și la nivelul bugetului din 

anul respectiv (stagiunea 2018 - 2019). 

15. 3 trofee acordate primilor 3 artisti 

selectati de juriu 

A3 DA  

16. 10 bannere roll-up, care vor 

mentiona toti finantatorii, 

sponsorii si partenerii media, 

afisate pe parcursul Festivalului in 

locatiile de desfasurare a 

activitatilor 

A5 DA  

17. 1 evaluare ex-ante si 1 evaluare 

ex-post din partea beneficiarilor 

directi 

A1, A6 DA Evaluarea a fost realizată, voluntarii 

TAM asigurând completarea 

chestionarelor ex-ante și ex-post 

eveniment. Interpretarea acestora însă, 

sub forma unui studiu exact, pe 

punctaje, urmează a fi realizată în 

perioada imediat următoare. 

Chestionarele au fost trimise la un 

partener specializat pe interpretarea 

acestor tipuri de date, pentru ca acestea 

să devină relevante pentru viitoarele 

proiecte similare ale TAM (și nu 

numai), cu precădere pentru viitoarea 

ediție a Festivalului.  

18. 1 dosar financiar-contabil al 

proiectului cu toate ofertele de 

pret si contractele aferente 

A1 DA  

19. 1 raport de activitate A1, A6 DA  

 
Alte rezultate obținute – neplanificate inițial 
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Nr. 

Crt. 

Rezultat obținut Activita-tea 

în urma 

căreia 

rezultă 

Observații 

20. Organizare de evenimente 

culturale conexe – 3 lansări de 

carte (care au legătură cu 

lumea teatrului) 

A2, A3 Luni, 30 octombrie - „Trollywood” de Lorena 

Lupu 

Miercuri, 1 noiembrie - „O vară ce nu mai 

apune” de R. S. Ruba 

Joi, 2 noiembrie - „Ziua gândacului de 

bucătărie” de Mihai Ignat 

21. 20 de tineri participanți la 

workshop-uri 

A3 Cu acordul membrilor juriului, care au 

sustinut aceste worshop-uri, regizorilor 

debutanti li s-au alaturat ca participanti un 

numar de circa 20 de  tineri (in majoritate 

elevi in clasa a IX-a la specializarea teatru a 

Liceului de Artă „Plugor Sandor” din 

localitate – sectiile romana si maghiara 

deopotriva, cat si tineri voluntari, elevi-actori 

amatori sau actori in devenire) 

22. 1 prezentare de tip 

expozițional a celor 10 

regizori si a celor 10 

spectacole participante 

A3 Amplasată în fața teatrului. Fiecare regizor a 

avut un banner de mari dimensiuni cu poza + 

CV și un banner cu informații și imagini din 

spectacolul participant la Festival 

23. 1 parteneriat cu Cinema 

ARTA 

A3 In 4 seri, într-una din cele 2 săli, 

cinematograful a rulat (în regim propriu) câte 

un film românesc contemporan – parte a 

conceptului de promovare a tinerilor artiști 

români: Octav; Capace; Un pas în urma 

serafimilor; Marița  

24. Acordarea de premii 

participanților și câștigătorilor 

sub forma unor cărți și filme 

A3 Editura Litera – sponsor – a acordat 20 de 

volume si 10 DVD-uri  

25. 4 materiale promoționale 

(video) distribuite on-line, în 

diferite etape ale proiectului 

A5 A se vedea Anexa 1 pentru link-uri: 1 teaser și 

1 Trailer D-butan-T realizate înainte de 

Festival; 1 filmare a evenimentului de 

deschidere a Festivalului și publicare on-line 

în timpul Festivalului; 1 film/colaj foto cu 

imagini din Festival – după încheierea 

acestuia.     

26. Atragerea de sponsori care au 

susținut cu produse proprii 

Festivalul 

 Editura Litera (a se vedea punctul 24); 

Cramele Rotenberg – au asigurat degustarea 

de vin Înainte și după spectacolele de seară; 

Juliul Meinl – a asigurat cafeaua pe întreaga 

durată de desfășurare a Festivalului la sediul 

TAM; publicul a achitat cafeaua cu o poezie 

(scrisă sau recitată) și vinul cu un cântec 

interpretat live; Choco Pack (Sf. Gheorghe) - 

ciocolată personalizată cu logo-ul 

Festivalului.   

 
4.Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale: 
 



46 

 

(Menţionaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea 
programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale) 
 
Prima și cea mai relevantă măsură pe care am luat-o în ceea ce privește sustenabilitatea 
proiectului cultural „Festivalul D-butan-T Ediția a 2-a” este asumarea acordării marelui premiu, 
care constă într-o colaborare cu câștigătorul Festivalului. Astfel, regizorul Nagy Botond – 
câștigătorul acestei ediții – va semna cu Teatrul Andrei Mureșanu un contract de colaborare 
pentru regia unui spectacol ce va fi inclus în stagiunea 2018 – 2019 a TAM (cu premiera in luna 
iunie 2019 – dată agreată déjà cu regizorul, aceasta fiind cea mai apropiată perioadă în care 
acesta este diponibil). În acest sens nu avem nevoie de sprijin suplimentar, Teatrul Andrei 
Mureșanu asigurând sprijinul financiar și logistic. 
 
In ceea ce privește ce-a de-a treia ediție a Festivalului D-butan-T, probabil vom depune o nouă 
solicitare de sprijin financiar din partea AFCN. Așa cum menționam și în justificarea prezentului 
proiect, am început sondarea pieței cu privire la suma pe care publicul ar fi gata să o plătească 
pentru un spectacol din cadrul unui asemenea Festival. Vom încerca să includem în bugetul 
următoarei ediții și această contirbuție, care probabil însă nu va fi suficientă pentru acoperirea în 
întregime a cheltuielilor generate de un asemenea eveniment. Pe de altă parte, în cadrul acestei 
ediții am atras noi parteneri (suplimentar față de cei pe care i-am avut și la prima ediție) care sunt 
pregătiți să ne fie alături și la edițiile următoare. Pe măsură ce Festivalul va căpăta „vechime” ne 
va fi mai ușor să atragem cât mai mulți parteneri interesați să sprijinie inclusiv financiar acest 
demers. Până atunci însă, va trebui să apelăm la sursele de finanțare disponibile, printre care 
bugetul propriu, co-finanțare din partea publicului prin achitarea unui bilet de intrare și finanțarea 
AFCN.  
 
Din feed-back-ul verbal, exprimat direct sau indirect (interviuri) sosit din partea participanților  la 
primele două ediții (atât a actorilor cât și a regizorilor debutanți), a publicului (care și la a doua 
ediție a umplut sălile de spectacole, indiferent de oră sau dată), a celorlalți participanți (actori, 
regizori și echipe tehnice deopotrivă), a membrilor juriului dar și a tinerilor voluntari, și nu în ultimul 
rând al presei de specialitate și al criticilor de teatru, se pare că suntem pe o direcție nu doar bună 
ci realmente necesară. Acesta este motivul pentru care vom continua să facem eforturi pentru a 
susține acest Festival pe viitor.  
 
5. Apariții în presă 

1. Apariții presă on-line și offline D-butan-T ediția a 2-a, 2017 

Covasnamedia.ro – „Încep înscrierile pentru Festivalul D-BUTAN-T” (18.05.2017) 

https://covasnamedia.ro/actualitate/incep-inscrierile-pentru-festivalul-d-butan-t  

We radio - „Încep înscrierile pentru Festivalul D-BUTAN-T. Ediţia din acest an va fi dedicată tinerilor 

regizori” (18.05.2017) 

https://weradio.ro/incep-inscrierile-pentru-festivalul-d-butan-t-editia-din-acest-va-fi-dedicata-tinerilor-

regizori/  

We Radio –„ Acces gratuit la Festivalul D-butan-T de la Sfantu Gheorghe” (23.06.2017) 

https://weradio.ro/acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-de-la-sfantu-gheorghe/  

Covasnamedia.ro - „Publicul, acces gratuit la Festivalul D-BUTAN-T; jumătate din locuri, rezervate 

tinerilor” (25.06.2017)  

https://covasnamedia.ro/actualitate/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-

rezervate-tinerilor  

Mesagerul de Covasna – Publicul, acces gratuit la Festivalul D-BUTAN-T; jumătate din locuri, rezervate 

tinerilor (26.06.2017) 

http://mesageruldecovasna.ro/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-rezervate-

tinerilor/  

We Radio – „ Peste zece candidaţi înscrişi la cea de-a doua ediţie a Festivalului „D-BUTAN-T”, dedicată 

tinerilor regizori” (01.08.2017) 

https://covasnamedia.ro/actualitate/incep-inscrierile-pentru-festivalul-d-butan-t
https://weradio.ro/incep-inscrierile-pentru-festivalul-d-butan-t-editia-din-acest-va-fi-dedicata-tinerilor-regizori/
https://weradio.ro/incep-inscrierile-pentru-festivalul-d-butan-t-editia-din-acest-va-fi-dedicata-tinerilor-regizori/
https://weradio.ro/acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-de-la-sfantu-gheorghe/
https://covasnamedia.ro/actualitate/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-rezervate-tinerilor
https://covasnamedia.ro/actualitate/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-rezervate-tinerilor
http://mesageruldecovasna.ro/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-rezervate-tinerilor/
http://mesageruldecovasna.ro/publicul-acces-gratuit-la-festivalul-d-butan-t-jumatate-din-locuri-rezervate-tinerilor/
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https://weradio.ro/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-doua-editie-festivalului-d-butan-t/  

E-cultura.info - Peste zece candidaţi înscrişi la a doua ediţie a Festivalului ‘D-BUTAN-T’ (02.08.2017)  

http://www.e-cultura.info/peste-zece-candidati-inscrisi-la-a-doua-editie-a-festivalului-d-butan-t/  

Mesagerul de Covasna - Peste zece candidaţi înscrişi la cea de-a doua ediţie a Festivalului „D-BUTAN-T”, 

dedicată tinerilor regizori (02.08.2017)  

http://mesageruldecovasna.ro/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-doua-editie-festivalului-d-butan-t-

dedicata-tinerilor-regizori/  

Covasnamedia.ro - Peste zece candidați înscriși la cea de-a doua ediție a Festivalului „D-BUTAN-T”, 

dedicată tinerilor regizori (02.08.2017) 

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-a-doua-editie-a-

festivalului-d-butan-t-dedicata-tinerilor-regizori  

Covasnamedia.ro - 10 spectacole de teatru cu intrare liberă, în noiembrie, la Sfântu Gheorghe (7.09.2017) 

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/10-spectacole-de-teatru-cu-intrare-libera-in-noiembrie-la-sfantu-

gheorghe  

Radio Mures – „Festivalul naţional de debut “DbutanT”, la Sf. Gheorghe” (26.10.2017) 

http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-national-de-debut-dbutant-la-sf-gheorghe.html  

Preluat de:  

- Radio Romania Regional http://romaniaregional.ro/2017/10/27/festivalul-national-de-debut-dbutant-

la-sf-gheorghe/  

Covasnamedia.ro - Festivalul DbutanT își deschide oficial porțile (27.10.2017) 

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/festivalul-dbutant-isi-deschide-oficial-portile  

Haromszek - Megkezdődött a DbutanT Fesztivál (31.10.2017) 

http://www.3szek.ro/load/cikk/107296/mi_hol_mikor  

Mesagerul de Covasna - Lansarea volumului „Trollywood” al Lorenei Lupu, în deschiderea Festivalul 

„DbutanT” (31 octombrie, 2017) 

http://mesageruldecovasna.ro/lansarea-volumului-trollywood-al-lorenei-lupu-deschiderea-festivalul-dbutant/  

Jatekter – „JAVÁBAN ZAJLIK A D-BUTAN-T FESZTIVÁL SEPSISZETGYÖRGYÖN” (31.10.2017) 

http://www.jatekter.ro/?p=24049  

Maszol.hu - Fiatal rendezők mutatkoznak be a sepsiszentgyörgyi D-Butan-T fesztiválon (31.10.2017) 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87997-fiatal-rendez-k-mutatkoznak-be-a-sepsiszentgyorgyi-d-

butan-t-fesztivalon  

La teatru.eu  

https://lateatru.eu/d-butan-t-editia-ii-30-octombrie-4-noiembrie-2017-sfantu-gheorghe/  

https://lateatru.eu/spectacolul-sapte-2-ani-colectiv-d-butan-t-2017/  

https://lateatru.eu/fetita-soldat-fito-2017-d-butan-t-

2017/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=1305&relatedposts_position=0  

https://lateatru.eu/norway-today-godot-cafe-teatru-d-butan-t-2017/  

https://lateatru.eu/reacting-chernobyl-varoterem-projekt-cluj-napoca-d-butan-t-2017/  

https://lateatru.eu/adn-bonobo-dennis-kelly-unatc-d-butan-t/  

https://lateatru.eu/pena-d-butant-2017/  

https://lateatru.eu/renata-diana-barna-voluntar-la-festivalul-d-butan-t/  

Covasnamedia.ro – „FOTO Sfântu Gheorghe, Raiul debutanților în regie” (01.11.2017)  

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/sfantu-gheorghe-raiul-debutantilor-in-regie  

Covasnamedia.ro – „FOTO/VIDEO Cei mai buni tineri regizori, premiați la Sfântu Gheorghe” (04.11.2017)  

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/fotovideo-cei-mai-buni-tineri-regizori-premiati-la-sfantu-

gheorghe  

E-cultura.info - Regizorul Nagy Botond, câștigător al marelui premiu al Festivalului Național de Debut in 

Regie “D-Butan-T” (04.11.2017) 

http://www.e-cultura.info/regizorul-nagy-botond-castigator-al-marelui-premiu-al-festivalului-national-de-

debut-in-regie-d-butan-t/  

We Radio - Nagy Botond, câştigătorul Festivalului naţional de debut în regie „DbutanT” (05.11.2017) 

https://weradio.ro/nagy-botond-castigatorul-festivalului-national-de-debut-regie-dbutant/  

https://weradio.ro/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-doua-editie-festivalului-d-butan-t/
http://www.e-cultura.info/peste-zece-candidati-inscrisi-la-a-doua-editie-a-festivalului-d-butan-t/
http://mesageruldecovasna.ro/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-doua-editie-festivalului-d-butan-t-dedicata-tinerilor-regizori/
http://mesageruldecovasna.ro/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-doua-editie-festivalului-d-butan-t-dedicata-tinerilor-regizori/
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-d-butan-t-dedicata-tinerilor-regizori
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/peste-zece-candidati-inscrisi-la-cea-de-a-doua-editie-a-festivalului-d-butan-t-dedicata-tinerilor-regizori
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/10-spectacole-de-teatru-cu-intrare-libera-in-noiembrie-la-sfantu-gheorghe
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/10-spectacole-de-teatru-cu-intrare-libera-in-noiembrie-la-sfantu-gheorghe
http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-national-de-debut-dbutant-la-sf-gheorghe.html
http://romaniaregional.ro/2017/10/27/festivalul-national-de-debut-dbutant-la-sf-gheorghe/
http://romaniaregional.ro/2017/10/27/festivalul-national-de-debut-dbutant-la-sf-gheorghe/
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/festivalul-dbutant-isi-deschide-oficial-portile
http://www.3szek.ro/load/cikk/107296/mi_hol_mikor
http://mesageruldecovasna.ro/lansarea-volumului-trollywood-al-lorenei-lupu-deschiderea-festivalul-dbutant/
http://www.jatekter.ro/?p=24049
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87997-fiatal-rendez-k-mutatkoznak-be-a-sepsiszentgyorgyi-d-butan-t-fesztivalon
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/87997-fiatal-rendez-k-mutatkoznak-be-a-sepsiszentgyorgyi-d-butan-t-fesztivalon
https://lateatru.eu/d-butan-t-editia-ii-30-octombrie-4-noiembrie-2017-sfantu-gheorghe/
https://lateatru.eu/spectacolul-sapte-2-ani-colectiv-d-butan-t-2017/
https://lateatru.eu/fetita-soldat-fito-2017-d-butan-t-2017/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=1305&relatedposts_position=0
https://lateatru.eu/fetita-soldat-fito-2017-d-butan-t-2017/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=1305&relatedposts_position=0
https://lateatru.eu/norway-today-godot-cafe-teatru-d-butan-t-2017/
https://lateatru.eu/reacting-chernobyl-varoterem-projekt-cluj-napoca-d-butan-t-2017/
https://lateatru.eu/adn-bonobo-dennis-kelly-unatc-d-butan-t/
https://lateatru.eu/pena-d-butant-2017/
https://lateatru.eu/renata-diana-barna-voluntar-la-festivalul-d-butan-t/
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/sfantu-gheorghe-raiul-debutantilor-in-regie
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/fotovideo-cei-mai-buni-tineri-regizori-premiati-la-sfantu-gheorghe
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/fotovideo-cei-mai-buni-tineri-regizori-premiati-la-sfantu-gheorghe
http://www.e-cultura.info/regizorul-nagy-botond-castigator-al-marelui-premiu-al-festivalului-national-de-debut-in-regie-d-butan-t/
http://www.e-cultura.info/regizorul-nagy-botond-castigator-al-marelui-premiu-al-festivalului-national-de-debut-in-regie-d-butan-t/
https://weradio.ro/nagy-botond-castigatorul-festivalului-national-de-debut-regie-dbutant/
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Agerpress – „Covasna: Nagy Botond, câștigătorul Festivalul național de debut în regie 'DbutanT'” 

(05.11.2017) 

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-

in-regie-dbutant--10-43-31  

PRELUAT DE:  

- Opinia publică – „Covasna: Nagy Botond, câștigătorul Festivalul național de debut în regie 

‘DbutanT’” (05.11.2017) https://opiniapublica.info/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-

festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant/  

- Fluierul.ro (05.11.2017) 

https://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1170037&title=covasna-nagy-

botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant-  

Covasnamedia.ro - „De ce m-am simtit atat de bine la D-butan-T. #UnOlteanInSecuime” (5.11.2017) 

https://covasnamedia.ro/editorial/de-ce-m-am-simtit-atat-de-bine-la-d-butan-t.-unolteaninsecuime  

Covasnamedia.ro - „Câștigătorii Festivalului Național de Debut în Regie „D-Butan-T”” (de Iulia Drăghici – 

06.11.2017) 

https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/castigatorii-festivalului-national-de-debut-in-regie-d-butan-t  

Covasnamedia.ro - „În teatrul meu e un singur trotuar; nu poți să treci peste drum dacă ceva te deranjează” 

(de Iulia Drăghici – 06.11.2017) 

https://covasnamedia.ro/interviu-actualitate/In-teatrul-meu-e-un-singur-trotuar-nu-poti-sa-treci-peste-drum-

daca-ceva-te-deranjeaza  

Romanian Actors.com - Nagy Botond, regizor, câștigătorul premiului 1 la Festivalul Debutant (de Simion 

Buia - 06.11.2017) 

http://www.romanianactors.com/nagy-botond-regizor-castigatorul-premiului-1-la-festivalul-debutant/  

Szabadsag – „Nagy Botond a legjobb DbutanT rendező” (06.11.2017) 

http://szabadsag.ro/-/nagy-botond-a-legjobb-dbutant-rendezo  

Gold FM.ro – „Nagy Botond, câştigătorul Festivalul naţional de debut în regie „DbutanT”” (06.11.2017) 

https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-covasna/nagy-botond-castigatorul-festivalul-

national-de-debut-in-regie-dbutant-.html  

Yorick.ro - D-butan-T la Sfântu Gheorghe (14.11.2017) 

https://yorick.ro/d-butan-t-la-sfantu-gheorghe/  

 

2. Interviuri cu managerul TAM – Anna-Maria Popa, despre D-butan-T 

Anna Popa - Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe - despre Festivalul DEBUTANT - Simion Buia 

https://vimeo.com/232793272?from=outro-embed  

Romania Actors 

https://www.romanianactors.com/festivalul-debutant-la-tam-teatrul-andrei-muresanu-din-sfantu-gheorghe/ 

Friss FM Sf. Gheorghe 

https://www.facebook.com/frissfm/videos/vb.206535266054941/1599857583389362/?type=2&theater  

We Radio Sf. Gheorghe 

https://www.facebook.com/weradiosfantugheorghe/videos/1953374568251421/ (30 august 2017) 

 

3. Alte materiale on-line de promovare a Festivalului (înainte, în timpul și după implementarea 

acestuia) 

Film-colaj Volker Vornehm – de pe parcursul întregului Festival 

https://www.youtube.com/watch?v=0vxlzEPlM3Y&feature=youtu.be  

Trailer D-butan-T 

https://www.youtube.com/watch?v=TyWnxrOIBdg  

Teaser  

https://www.youtube.com/watch?v=W-B36bMSNFc  

Filmare deschidere 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jfru-Yyes2o&app=desktop  

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant--10-43-31
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant--10-43-31
https://opiniapublica.info/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant/
https://opiniapublica.info/2017/11/05/covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant/
https://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1170037&title=covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant-
https://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1170037&title=covasna-nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant-
https://covasnamedia.ro/editorial/de-ce-m-am-simtit-atat-de-bine-la-d-butan-t.-unolteaninsecuime
https://covasnamedia.ro/cultura-actualitate/castigatorii-festivalului-national-de-debut-in-regie-d-butan-t
https://covasnamedia.ro/interviu-actualitate/In-teatrul-meu-e-un-singur-trotuar-nu-poti-sa-treci-peste-drum-daca-ceva-te-deranjeaza
https://covasnamedia.ro/interviu-actualitate/In-teatrul-meu-e-un-singur-trotuar-nu-poti-sa-treci-peste-drum-daca-ceva-te-deranjeaza
http://www.romanianactors.com/nagy-botond-regizor-castigatorul-premiului-1-la-festivalul-debutant/
http://szabadsag.ro/-/nagy-botond-a-legjobb-dbutant-rendezo
https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-covasna/nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant-.html
https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-covasna/nagy-botond-castigatorul-festivalul-national-de-debut-in-regie-dbutant-.html
https://yorick.ro/d-butan-t-la-sfantu-gheorghe/
https://vimeo.com/232793272?from=outro-embed
https://www.romanianactors.com/festivalul-debutant-la-tam-teatrul-andrei-muresanu-din-sfantu-gheorghe/
https://www.facebook.com/frissfm/videos/vb.206535266054941/1599857583389362/?type=2&theater
https://www.facebook.com/weradiosfantugheorghe/videos/1953374568251421/
https://www.youtube.com/watch?v=0vxlzEPlM3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TyWnxrOIBdg
https://www.youtube.com/watch?v=W-B36bMSNFc
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jfru-Yyes2o&app=desktop
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Raportul final al proiectului cultural 
„JURNAL DE ROMÂNIA” LA SCHAUSPIELHAUS VIENA 

Proiect co-finanțat de AFCN 
 

 

1.Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate în cadrul 
programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale: (Descrierea nu va depăşi o pagină şi va 
cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării 
programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale şi verificării realităţii prestaţiilor: 
beneficiari, dosar de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 
 
Proiectul vizeaza prezentarea pe scena  Teatrului Schauspielhaus din Viena, în data de 15 
noiembrie 2017, a spectacolelor „Jurnal de România. Sfântu Gheorghe” şi „Jurnal de România. 
Constanţa” în regia lui Carmen Lidia Vidu (spectacolele se vor juca în limba română cu supratitrări 
în limba germană). 
Jurnal de România este un proiect de teatru documentar. Toate materialele sunt documentate 
jurnalistic din perspectivă antropologico-vizuală a comunităților privite din unghiul actorilor care 
locuiesc și activează acolo. Doreste sa afla cum arată România mai puțin turistică și mai puțin 
televizată, viața din spatele scenei și orașele României pot genera o imagine și un discurs aparte, 
profund și totuși ușor de digerat. E un punct de vedere asupra României 2016-2018, o țară în care 
sunt multe tensiuni, în care teatrul cunoaște mai mult că oricând lupte interne și în care viața de zi 
cu zi e măcinată de probleme sociale, politice și culturale. Spectacolul de teatru se dorește a fi un 
vehicul de comunicare. Proiectul ia pulsul actorului în mediul său – oraș, teatru, cartier, bloc, parc, 
cafenea – și investighează subtil, antropologic, relația dintre artist și comunitate. Îmi propun să 
cercetez emoția orașelor din România. 
Activitatile principale din cadrul proiectului au fost: A1. Managementul proiectului – 10 octombrie – 
20 noiembrie 2017. Stabilirea ultimelor detalii cu privire la contractarea serviciilor, semnarea 
contractelor de servicii, efectuarea plăților după ce serviciile au fost onorate (transport, cazare, 
traduceri etc.) A2. Organizarea și derularea deplasării – 13 – 17 noiembrie 2017. Crearea 
condițiilor necesare deplasării echipelor la Viena, cu asigurarea cazării în perioada 14 – 15 
noiembrie (2 nopti) pentru întreaga echipă. Asigurarea diurnei pentru participanți. Organizarea 
celor două spectacole (15 noiembrie 2017). 
A3.Promovarea proiectului – 10 octombrie – 20 noiembrie 2017. A4. Monitorizare, evaluare si 
raportare – 10 octombrie – 20 noiembrie 2017. A fost monitorizat intreaga implementare a 
proiectului. 
Ca o privire de ansamblu putem spune ca prin activitatile derulate am indeplinit obiectivele 
proiectului conform cu cele planificate.  
Dupa spactacole a avut loc o sesiune Q&A cu spectatorii.  
Din punct de vedere al vizibilitatii, turenul a fost promovat pe  pagina de facebook al spectacolelor 
„Jurnal de Romania. Sfantu Gheorghe”,  
https://www.facebook.com/jurnalderomaniasfantugheorghe/?ref=br_rs , respectiv „Jurnal de 
Romania. Constanta”,  https://www.facebook.com/JurnaldeConstanta/  . Websiteurile ICR Viena, 
ICR Budapesta, websiteul Teatrului Schauspielhaus.  
Presa din locala cat si presa regionala/nationala a preluat informatiile referitoare la Turneu in timp 
real, asigurand o buna vizibilitate a Turneului, in baza parteneriatelor media.  

 
2.Realizarea activităţilor propuse: DA (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul 
planificat: DA/NU. Dacă NU, menţionaţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru 
realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract.) 

https://www.facebook.com/jurnalderomaniasfantugheorghe/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/JurnaldeConstanta/
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3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi 
consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori 
de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 
 

ACTIVITĂȚIILE 
PROIECTULUI 

REZULTATE  INDICATORI/ANEXE 

Managementul 
proiectului  

Echipă   de proiect alcatuita 

Management eficient în cadrul echipei 
de proiect 
Realizarea atribuțiilor conform celor 
planificate 

Comunicare eficientă cu partnerii 
proiectului 

 

Comunicare telefonică 
și electronică cu 
partenerii proiectului 
-contracte de drept 
autor 
Contracte de prestări 
servicii 
Stat și dispoziții de plată 

Organizarea 
turneului  

un  turneu organizat în Viena 
Asigurarea transportului 

mailuri, comunicare 
telefonică 

comenzi, contracte, 
facturi, contracte, 
facturi, liste de 
deplasare 

Prezentarea 
spectacolului 
 

2 reprezentații  
Cca 300 spectatori  
 

parteneriate, stiri din 
presa locala 

fotografii 
 

Promovarea 
proiectului 

13 apariții în mass-media locală , 
nationala 

5 postări pe rețele de socializare pagina 
facebook al spectacolului,  
25 afișe A3 

100  pliante A5 
 

dosar de presă atașat 
(comunicate de presă, 
știri online, postări 
rețele sociale) 
2 2 exemplare din: - 
afiș, - pliant,  

Realizarea 
materialelor de 

promovare 

25 afișe A3 

100 pliante A5 

-  
 

2 2 exemplare din: - 
afiș, - pliant,  

 

Monitorizarea 
proiectului 

Management eficient 
Realizarea activităților confrom celor 
planificate 

Documente justificative 
a cheltuieliilor efectuate 
din cadrul proiectului 
atașat prezentui raport 

Evaluarea 
proiectului și 
redactarea 
rapoartelor 

Management eficient 
Realizarea activităților confrom celor 
planificate 

- Concluzii viabile pentru activitatea în 
viitor a asociației 

R1 raport final tehnic și 
financiar 
 

 
4.Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii 
cultural/culturale:(Menţionaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau 
dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale) 
Feed-back ul spectatorilor după sesiune Q&A au arătat ca publicul român din diaspora, dar si 
spectatorii austrieci au fost foarte receptivi de acest fel de abordare de teatru. Chiar a fost pusă 
intrebarea dacă se va continua proiectul in alte orase din afara Romaniei. 
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Raportul final al proiectului cultural 
LEUL RA ÎN TURNEU. PRIMUL MUSICAL OFF BROADWAY, ORIGINAL 100% 

Proiect co-finanțat de AFCN 

 

 
 

1.Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate în cadrul 
programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale: (Descrierea nu va depăşi o pagină şi va 
cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării 
programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale şi verificării realităţii prestaţiilor: 
beneficiari, dosar de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 
 

Prin proiectul inițiat de beneficiar s-a implementat un program turneu zece orașe, în special 
în care publicul nu are acces la spectacole de tip musical sau operetă în perioada 20 septemrie 12 
noiembrie 2017 în orașele Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Timișoara, Brăila, Galați, Piatra 
Neamț, Suceava, Ploiești, București, Pitești. În cursul proiectului am susținut 9 spectacole, ultimul 
spectacol de pe 12 noiembrie la Pitești a fost amânată, pe luna decembrie din motive de forță 
majoră. Echipa spectacolului s-a deplasat la Pitești, dar înainte de spectacol, un actor al a fost 
internat de urgență.  

Activitatile principale din cadrul proiectului au fost: A1. Managementul proiectului 01.07 – 
15.11.2017; A2. Planificarea turneului 01.07 – 31.08.2017; A3. Organizarea si desfasurarea 
Turneului 01 09  – 12 11 2017 (cu sosirea primilor participanti in seara/noaptea de 29 octombrie); 
A4. Organizarea si desfasurarea workshop-urilor pentru regizorii debutanti 30 octombrie – 4 
noiembrie 2017; A5. Promovarea proiectului 01.07 – 15.11.2017; A6. Monitorizare, evaluare si 
raportare 01.07 – 15.11.2017. 
Asociatia Sprait a facut toate eforturile astfel incat activitatile programate sa se desfasoare 
conform planificarii si sa genereze rezultatele asteptate (pentru o descriere detaliata a acestora a 
se vedea punctul 3). Ca o privire de ansamblu putem spune ca prin activitatile derulate am 
indeplinit obiectivele proiectului conform cu cele planificate.  
Din punct de vedere al vizibilitatii, am lansat pagina de facebook al spectacolului, unde am 
promovat spectacolul in fiecare locatie. Partenerul principal al proiectului Teatrul Andrei Muresanu 
a promovat pe pagina lui de facebook toate reprezentatiile turneului.  
Presa locala din locatiile turneului cat si presa regionala/nationala a preluat informatiile referitoare 
la Turneu in timp real, asigurand o buna vizibilitate a Turneului, in baza parteneriatelor media si al 
partenerilor locali pe care i-am contactat.  

 
2.Realizarea activităţilor propuse: DA (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul 
planificat: DA/NU. Dacă NU, menţionaţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru 
realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract.) 
În ansamblu activitățile prioritare a proiectului au fost realizate în perioada planificată. Activitățile 
planificate au fost realizate în timpul planificat, în afară de ultimul spectacol de la Pitești, care din 
motive de forță majoră, îmbolnăvirea unuia dintre actori, nu putea fi susținut. Echipa spectacolului 
însă a efectuat deplasarea la Pitești.  
 
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi 
consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori 
de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 
 

ACTIVITĂȚIILE 
PROIECTULUI 

REZULTATE  INDICATORI/ANEXE 

Managementul 
proiectului  

Echipă   de proiect alcatuita 

Management eficient în cadrul echipei 
3 3 procese verbale de 
monitorizare anexate 
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de proiect 
Realizarea atribuțiilor conform celor 
planificate 

Comunicare eficientă cu partenerii 
proiectului 

 

prezentui raport 
Comunicare telefonică 
și electronică cu 
partenerii proiectului 
-contracte de drept 
autor 
Ccontracte de prestări 
servicii 
Stat și dispoziții de plată 

Organizarea 
turneului  

un  turneu organizat în zece locații 
Asigurarea cazarii  
Asigurarea transportului 

mailuri, comunicare 
telefonică 

comenzi, contracte, 
facturi, diagrame de 
cazare 

contracte, facturi, liste 
de deplasare 

Prezentarea 
spectacolului 
 

9 reprezentații  
1246 spectatori  
 

parteneriate, stiri din 
presa locala 

fotografii 
 

Promovarea 
proiectului 

16 apariții în mass-media locală , 
nationala 

30 postări pe rețele de socializare 
pagina facebook al spectacolului,  
300 afișe A2 

2000  pliante A5 

2 roll-upuri 

dosar de presă atașat 
(comunicate de presă, 
știri online, postări 
rețele sociale) 
2 2 exemplare din: - 
afiș, - pliant,  

Realizarea 
materialelor de 

promovare 

300 afișe A3 

2000 pliante A5 

- 2 roll-upuri 
 

2 2 exemplare din: - 
afiș, - pliant,  
 

Monitorizarea 
proiectului 

Management eficient 
Realizarea activităților confrom celor 
planificate 

Ddocumente 
justificative a 
cheltuieliilor efectuate 
din cadrul proiectului 
atașat prezentui raport 

Evaluarea 
proiectului și 
redactarea 
rapoartelor 

Management eficient 
Realizarea activităților confrom celor 
planificate 

- Concluzii viabile pentru activitatea în 
viitor a asociației 

R1 raport final tehnic și 
financiar 
 

 
4.Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii 
cultural/culturale:(Menţionaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau 
dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale) 
Proiectul actual a dat dovada despre relevanța, necesitatea și valoarea reprezentatiilor de acest 
fel in diferite orase din Romania. Consideram ca este foarte important sa ajungem si in alte zone 
ale tarii nu doar in cele selectate in cadrul acestui proiect, deci vom programa incepand din 
ianuarie 2018 spectacole si in alte regiuni ale Romaniei. In acest sens am inceput negocierile 
pentru a atrage sprijinul comunitatii locale, sub forma de sponzorizari, pentru a acoperii cheltuielile 
cu deplasare.  
 

 


