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1. Pro TV 
din data de 8 iunie 2014,ora 14.28 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-

mai-bine-de-50-de-ani-a-decedat.html 

 

 
 

Petrica Popa, actor al Teatrului "Nottara" mai bine de 50 de ani, a decedat 

 
Actorul Petrica Popa, angajat al Teatrului Nottara inca din anul 1954, a 

decedat vineri, la varsta de 84 de ani. De-a lungul carierei sale a fost rasplatit cu 

distinctii importante pentru interpretare. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-mai-bine-de-50-de-ani-a-decedat.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-mai-bine-de-50-de-ani-a-decedat.html
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Conform unui comunicat al Teatrului Nottara, duminica, 9 iunie 2013, ora 

11:00, va fi depus in foaierul Teatrului “Nottara”, unde va avea loc si slujba de 

inmormantare, la ora 13:00, urmata de inhumarea de la Cimitirul “Bellu”, din 

Bucuresti. 

"Un fel de Malek al scenei, cu un umor personal sec, precis, natural, actorul s-a 

nascut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, intr-o familie in care cumsecadenia si 

onestitatea se aflau la loc de cinste. Tatal sau, profesor de limba si literatura romana, 

a fost pasionat de teatru, iar fiul a inceput teatrul ca elev. Petrica Popa a urmat 

cursurile cunoscutului Colegiu “Diaconovici Loga” din Timisoara si a facut parte din 

cercul de teatru al liceului, perioada in care a interpretat roluri in fata unui public 
format din parinti, profesori si elevi.  

Asa a descoperit marele mister care este teatrul, apoi, in mod firesc, a absolvit 

Institutul de Arta din Timisoara, specializarea Actorie; a avut ca profesori 

personalitati ale artei scenice, precum Lilly Bulandra si stefan Braborescu." - se arata 

in comunicatul Teatrului Nottara. 

In 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de sase 

roluri intr-o singura stagiune. A colaborat cu regizori importanti ai acelei perioade, 

Val Mugur si Ion Olteanu; Ion Sahighian, mentor al mai multor generatii de artisti, 

director la Teatrul Armatei – astazi “Nottara” – l-a descoperit si l-a adus la Bucuresti, 

in 1954. 

Petrica Popa a fost actor al Teatrului “Nottara” mai bine de cincizeci de ani, 

cu fidelitate si profesionalism nedezmintite peste timp. Intalnirea cu Ion Sahighian a 

fost hotaratoare pentru o cariera in care nu au lipsit rolurile mari si rolurile mici, 

satisfactii, dar si dezamagiri. O viata plina, in care nimic nu i-a stirbit bonomia; a 

ramas mereu tanar si la fel de generos. 

A interpretat peste o suta de personaje, dintre care: Pickering (Pygmalion de 

G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu (O noapte furtunoasa de I.L. Caragiale, 

regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu (Citadela sfaramata de Horia Lovinescu, 

regia: Mihai Berechet), Le Bret (Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, regia: 

George Rafael), Piscik (Livada de visini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski), 

Anselme (Avarul de Molière, regia: Dominic Dembinski), Prosper Ladino (Parjolul de 

Cezar Petrescu), Episcopul Folliot (Thomas Becket de Jean Anouilh), Vitek 

(Enigmatica doamna M de Karel Čapek), Kranski (Transfer de personalitate de 

Dumitru Solomon), Subcomisarul si Unchiasul (Capul de ratoi de George Ciprian). 

http://content.ad20.net/Storage/411626_A23FE67C09104116BC20007E428C4F28/index.html?id=411626&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/411626_A23FE67C09104116BC20007E428C4F28/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=stirileprotv&zone=special&params=%26snocache%3D1394442513931_39084939683413590%26spgid%3D89860217512600880%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3Dc38b193d%26sww%3D1342%26swh%3D665%26sifr%3D0%26pub%3D1666%26site%3D7423%26section%3D2248%26zone%3D7317%26size%3D0x0%26xcrid%3D411626%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C%26x1guid%3D131453313090546201&dtime=21&url=http%3A//www.nottara.ro/
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A fost aplaudat in spectacole longevive precum: Baietii veseli; Adio, Charlie; 

Idioata; a cantat si a dansat in musicalurile: Lady X; Cuibul; Sus pe acoperis, In sac 

sau Miresele capitanului. Numeroasele aparitii in emisiuni de divertisment, la teatrul 

de televiziune si la cel radiofonic, intregesc o cariera impresionanta. 

Actorul Petrica Popa a fost onorat cu distinctii importante: Premiul de 

interpretare, pentru rolul Vasea, in spectacolul Asa va fi de N. Simeonov, regia: 

Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 1957; Premiul de 

interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul Martorii sunt de fata de 

Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric – 1986; Premiul 

pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte furtunoasa de I.L. 

Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

"Am imbatranit odata cu Teatrul Nottara. Cincizeci de ani de fidelitate, fara a-l 

parasi nicio zi! Am avut multe impliniri, reusite, satisfactii. Dar si dezamagiri, 

momente mai dificile peste care am reusit sa trec scrasnind din dinti, ambitionandu-

ma sa-mi fac profesia bine si cu daruire. in primii ani petrecuti aici, am avut 

privilegiul sa fiu coleg si partener cu mari personalitati. Ii urmaream fermecat la 

repetitii si la spectacole, cautand sa invat din secretele mestesugului pe care-l 

stapaneau cu virtuozitate, asa cum astazi urmaresc jocul tinerilor colegi, cautand sa 
ma acordez modului lor de interpretare.  

De la Ion Sahighian, George Vraca, V. Maximilian si, mai tarziu, de la George 

Constantin, am invatat ce inseamna constiinta actoriceasca, adevarata dragoste de 

teatru si sfanta seriozitate profesionala. Respectul pentru public, pentru partener, 

respectul fata de tine insuti. Imi revin in minte vorbele pe care mi le-a spus maestrul 

Sahighian: <> Poate ca tocmai bucuria scenei inseamna, de fapt, talent. Iar talentul, 

daca e intr-adevar talent, impune demnitate. (…) La varsta mea, si dupa o cariera 

actoriceasca de cincizeci si cinci de ani – din care cincizeci, neintrerupt, pe aceeasi 

scena – verbele se conjuga mai mult la trecut si, doar cu putin curaj, si la prezent. Nu 

vreau sa credeti ca aceste ganduri sunt triste. Dimpotriva, sunt multumit de ceea ce 

am realizat in profesie si in viata.” - (fragment din interviul pe care Petrica Popa l-a 

acordat Andreei Dumitru, pentru Revista Teatrul Azi, in octombrie 2004, la 

aniversarea a cincizeci de ani de activitate neintrerupta in Teatrul Nottara) 

 

Echipa ProTV 



 4 

2. Mediafax 
din data de 8 iunie 2014, 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/petrica-popa-actor-al-teatrului-

nottara-a-murit-10942976 
 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, a murit 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole. Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus 

duminică, la ora 11.00, în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de 

înmormântare, la ora 13.00. 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, a murit. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea actorie, şi a avut ca 

profesori personalităţi ale artei scenice, precum Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-10942976
http://www.mediafax.ro/cultura-media/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-10942976
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În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanţi ai acelei perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai 

multor generaţii de artişti, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O viaţă 

plină, în care nimic nu i-a ştirbit bonomia; a rămas mereu tânăr şi la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru şi nu 

ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puţin prezenţi în teatrele noastre) care a avut un respect 

nemărginit faţă de public", spun reprezentanţii teatrului pe site-ul instituţiei. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pişcik din "Livada de vişini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ şi profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieţii veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat şi a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiş, în sac" şi "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

de Ana Obretin - Mediafax 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Ion%20Olteanu#search
http://www.mediafax.ro/autor/ana-obretin-mediafax
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3. Gândul Info 
din data de 8 iunie 2014,13.21 

http://www.gandul.info/stiri/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara-

10942399 

 

 

A murit Petrică Popa, actor la Teatrul Nottara 

 

Actorul Petrică Popa, angajat al Teatrului Nottara din 1954, a decedat vineri, la 

vârsta de 84 de ani. 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actorului va fi depus duminică, la ora 11:00, în 

foaierul Teatrului Nottara, urmând ca înhumarea să aibă loc în aceeaşi zi, de la ora 

13,00, la Cimitirul Bellu din Bucureşti, potrivit Agerpres. 

 

http://www.gandul.info/stiri/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara-10942399
http://www.gandul.info/stiri/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara-10942399
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Actorul s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929. Petrică Popa a urmat cursurile 

Colegiului ''Diaconovici Loga'' din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea Actorie unde i-a 

avut ca profesori, printre alţii, pe Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de şase 

roluri într-o singură stagiune. A colaborat cu regizori importanţi ai acelei perioade, 

precum Val Mugur şi Ion Olteanu. 

A fost descoperut de Ion Şahighian, mentor al mai multor generaţii de artişti, 

director la Teatrul Armatei - astăzi "Nottara", iar în 1954 a venit la Bucureşti. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara mai bine de cincizeci de ani. A fost 

onorat cu distincţii importante, respectiv Premiul de interpretare, pentru rolul Vasea, 

în spectacolul "Aşa va fi" de N. Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la Festivalul 

tinerilor actori din teatrele dramatice - 1957, Premiul de interpretare, pentru rolul 

Mihalache Dometie, din spectacolul "Martorii sunt de faţă" de Virgil Stoenescu, regia: 

Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric - 1986, Premiul pentru cel mai bun 

spectacol al anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, regia: Dan 

Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 
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4. Cotidianul.ro 
din data de 8 iunie 2014, 

http://www.cotidianul.ro/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-

215369/ 
 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, a murit 

 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole. 

Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus duminică, la ora 11.00, 

în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 13.00. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanţi ai acelei perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai 

multor generaţii de artişti, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

http://www.cotidianul.ro/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-215369/
http://www.cotidianul.ro/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-215369/


 9 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ şi profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieţii veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat şi a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiş, în sac" şi "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru interpretare 

la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru interpretare 

la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), 

pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 
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5. RomâniaTv.net 
din data de 8 iunie 2014, ora19.17 

http://www.romaniatv.net/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-s-a-stins-

din-viata_83473.html 
 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, s-a stins din viaţă 

„Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole. 
 

 Foto: Teatrul Nottara 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, s-a stins din viaţă  

 

http://www.romaniatv.net/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-s-a-stins-din-viata_83473.html
http://www.romaniatv.net/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-s-a-stins-din-viata_83473.html
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Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus duminică, la ora 11.00, 

în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 13.00. 

Actorul va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu din Bucureşti, informează 

Mediafax. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timișoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timișoara, specializarea actorie, şi a avut ca 

profesori personalități ale artei scenice, precum Lilly Bulandra și Ștefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanți ai acelei perioade, Val Mugur și Ion Olteanu. Ion Șahighian, mentor al mai 

multor generații de artiști, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit și l-a adus la București, în 1954. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O 

viață plină, în care nimic nu i-a știrbit bonomia; a rămas mereu tânăr și la fel de 

generos. Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului 

nostru şi nu ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a 

fost unul dintre acei actori (tot mai puțin prezenți în teatrele noastre) care a avut un 

respect nemărginit față de public", spun reprezentanţii teatrului pe site-ul instituţiei. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering 

din "Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte 

furtunoasă" (I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela 

sfărâmată" (Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de 

Bergerac" (Edmond Rostand, regia: George Rafael), Pișcik din "Livada de vișini" 

(A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: 

Dominic Dembinski), Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul 

Folliot din "Thomas Becket" (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ și profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieții veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat și a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiș, în sac" şi "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariții în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune și la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

 

 

Sursa: RTV.net 

http://www.rtv.net/
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6. Antena3 
din data de 8 iunie 2014, ora 20.15 

http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/lumea-artistilor-din-romania-in-

doliu-petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-217262.html 

 

 
 

Lumea artiştilor din România, în doliu. Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, 

a murit 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole, potrivit Mediafax. 

 Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus duminică, la ora 11.00, 

în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 13.00.  

Actorul va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu din Bucureşti.  

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani.  

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/lumea-artistilor-din-romania-in-doliu-petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-217262.html
http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/lumea-artistilor-din-romania-in-doliu-petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit-217262.html
http://www.mediafax.ro/


 13 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pi?cik din "Livada de vi?ini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Moli?re, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh).  

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

de S.T. 

http://www.antena3.ro/autor/s-t-.html


 14 

7. Wall - Street 
din data de 8 iunie 2014,  

http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/149769/actorul-petrica-popa-a-

murit.html?gclid=CM6f94feh70CFSQXwwodx0gAAw 

 

 
 

Actorul Petrica Popa a murit 

Petrica Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucuresti, a murit vineri 

dimineata, la varsta de 83 de ani, si va fi inmormantat duminica, la cimitirul 

Bellu, anunta institutia de spectacole.  

Trupul neinsufletit al actorului Petrica Popa va fi depus duminica, la ora 11.00, 

in foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc si slujba de inmormantare, la ora 13.00. 

Actorul va fi inmormantat duminica, la cimitirul Bellu din Bucuresti. 

Petrica Popa s-a nascut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timisoara si a facut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Arta din Timisoara, specializarea actorie, si a avut ca 

profesori personalitaii ale artei scenice, precum Lilly Bulandra si Ștefan Braborescu. 

http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/149769/actorul-petrica-popa-a-murit.html?gclid=CM6f94feh70CFSQXwwodx0gAAw
http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/149769/actorul-petrica-popa-a-murit.html?gclid=CM6f94feh70CFSQXwwodx0gAAw
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In 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanii ai acelei perioade, Val Mugur si Ion Olteanu. Ion Șahighian, mentor al mai 

multor generaiii de artisti, director la Teatrul Armatei, in prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit si l-a adus la Bucuresti, in 1954, scrie Mediafax. 

Petrica Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O viaia 

plina, in care nimic nu i-a stirbit bonomia; a ramas mereu tanar si la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru si nu 

ne-am sfiit sa-i cerem ajutorul cand aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puiin prezenii in teatrele noastre) care a avut un respect 

nemarginit faia de public", spun reprezentantii teatrului pe site-ul institutiei. 

A interpretat peste o suta de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasa" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfaramata" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Piscik din "Livada de visini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Parjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

Petrica Popa a fost un actor pe care talentul sau nativ si profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat in spectacole 

longevive precum: "Baieiii veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cantat si a dansat in 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperis, in sac" si "Miresele capitanului". 

Numeroasele apariiii in emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune si la cel 

radiofonic, intregesc o cariera impresionanta. 

Actorul Petrica Popa a fost onorat cu distinctii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasa" de I. L. Caragiale, in regia lui Dan Micu. 

http://mediafax.ro/
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8. ReporterNTV 
din data de 8 iunie 2014, ora 18.21 
http://www.reporterntv.ro/flux/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-

murit 
 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, a murit 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din București, a murit vineri dimineață, 

la vârsta de 83 de ani, și va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunță 

instituția de spectacole. 

Trupul neînsuflețit al actorului Petrică Popa va fi depus duminică, la ora 11.00, 

în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc și slujba de înmormântare, la ora 13.00. 

Actorul va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu din București. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timișoara și a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timișoara, specializarea actorie, și a avut ca 

profesori personalități ale artei scenice, precum Lilly Bulandra și Ștefan Braborescu. 

http://www.reporterntv.ro/flux/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit
http://www.reporterntv.ro/flux/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit
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În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanți ai acelei perioade, Val Mugur și Ion Olteanu. Ion Șahighian, mentor al mai 

multor generații de artiști, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit și l-a adus la București, în 1954. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O viață 

plină, în care nimic nu i-a știrbit bonomia; a rămas mereu tânăr și la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru și nu 

ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puțin prezenți în teatrele noastre) care a avut un respect 

nemărginit față de public", spun reprezentanții teatrului pe site-ul instituției. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pișcik din "Livada de vișini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ și profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieții veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat și a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiș, în sac" și "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariții în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune și la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincții importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

 

Sursa Mediafax 
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9. Informația Zilei 
din data de 9 iunie 2014,  
http://www.informatia-zilei.ro/sm/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-

murit/ 
 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara, a murit 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri 

dimineaţă, la vârsta de 83 de ani, şi a fost înmormântat duminică, la cimitirul 

Bellu. Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa a fost depus duminică, la ora 

11.00, în foaierul Teatrului Nottara, unde a avut loc şi slujba de înmormântare, 

la ora 13.00. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului “Diaconovici Loga” din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea actorie, şi a avut ca 

profesori personalităţi ale artei scenice, precum Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanţi ai acelei perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit/
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multor generaţii de artişti, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. “O viaţă 

plină, în care nimic nu i-a ştirbit bonomia; a rămas mereu tânăr şi la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru şi nu 

ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puţin prezenţi în teatrele noastre) care a avut un respect 

nemărginit faţă de public”, spun reprezentanţii teatrului pe site-ul instituţiei. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

“Pygmalion” (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din “O noapte furtunoasă” 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din “Citadela sfărâmată” 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din “Cyrano de Bergerac” 

(Edmond Rostand, regia: George Rafael), Pişcik din “Livada de vişini” (A.P. Cehov, 

regia: Dominic Dembinski), Anselme din “Avarul” (Molière, regia: Dominic 

Dembinski), Prosper Ladino din “Pârjolul” (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din 

“Thomas Becket” (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ şi profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: “Băieţii veseli”, “Adio, Charlie”, “Idioata”. A cântat şi a dansat în 

musicalurile “Lady X”, “Cuibul”, “Sus pe acoperiş, în sac” şi “Miresele căpitanului”. 

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru “O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

 

Scris de Vasile Andreica 
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10. b1.eveniment 
din data de 8 iunie 2014, ora 18.04 
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-nottara-

a-murit-la-varsta-de-84-de-ani-58316.html 
 

 
 

Actorul Petrică Popa, de la Teatrul Nottara, a murit la vârsta de 84 de ani 

Actorul Petrică Popa, angajat al Teatrului Nottara din anul 1954, a murit în 

dimineaţa zilei de vineri, la vârsta de 84 de ani. 

Teatrul anunță, printr-un comunicat de presă, că duminică, ora 11:00, trupul 

neînsuflețit al actorului va fi depus în foaierul Teatrului “Nottara”, unde va avea loc şi 

slujba de înmormântare, ora 13:00, urmată de înhumarea de la Cimitirul “Bellu”, din 

Bucureşti. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului “Nottara” mai bine de cincizeci de ani, cu 

fidelitate și profesionalism nedezmințite peste timp. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: Premiul de 

interpretare, pentru rolul Vasea, în spectacolul Așa va fi de N. Simeonov, regia: 

Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 1957; Premiul de 

interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul Martorii sunt de față de 

Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric – 1986; Premiul 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-nottara-a-murit-la-varsta-de-84-de-ani-58316.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-nottara-a-murit-la-varsta-de-84-de-ani-58316.html
http://www.nottara.ro/stiri?news_id=8
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pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte furtunoasă de I.L. 

Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

 

 

Un articol de: B1.ro 

http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html
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11. evz.ro 
din data de 8 iunie 2014, ora 18.04 
http://www.evz.ro/detalii/stiri/a-murit-actorul-petrica-popa-1041498.html 
 

 

A murit actorul Petrică Popa 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit ieri dimineaţă, la 

vârsta de 83 de ani. 

 

Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus mâine, la ora 11.00, în 

foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de înmormântare, de la ora 

13.00, informează Mediafax.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/a-murit-actorul-petrica-popa-1041498.html
http://www.evz.ro/typo3temp/pics/actor_2_cac2a22fdc.jpg
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Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara şi a fost timp de peste 50 de ani 

actor la Teatrul Nottara.  

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pişcik din "Livada de vişini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

"O viaţă plină, în care nimic nu i-a ştirbit bonomia; a rămas mereu tânăr şi la fel de 

generos. Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului 

nostru şi nu ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a 

fost unul dintre acei actori (tot mai puţin prezenţi în teatrele noastre) care a avut un 

respect nemărginit faţă de public", scrie pe site-ul teatrului.  

 

Autor:  Cristina Botezatu 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,etkuvkpc0dqvgbcvwBgxb0tq');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,etkuvkpc0dqvgbcvwBgxb0tq');
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12. Știri.com.ro 
din data de 9 iunie 2014, ora 8.52 

http://www.stiri.com.ro/stire-49117/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-

a-murit.html#.Ux2aH864i_I 

 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole. Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus 

duminică, la ora 11.00, în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de 

înmormântare, la ora 13.00. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea actorie, şi a avut ca 

profesori personalităţi ale artei scenice, precum Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanţi ai acelei perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai 

multor generaţii de artişti, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

http://www.stiri.com.ro/stire-49117/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit.html#.Ux2aH864i_I
http://www.stiri.com.ro/stire-49117/petrica-popa-actor-al-teatrului-nottara-a-murit.html#.Ux2aH864i_I
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Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O viaţă 

plină, în care nimic nu i-a ştirbit bonomia; a rămas mereu tânăr şi la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru şi nu 

ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puţin prezenţi în teatrele noastre) care a avut un respect 

nemărginit faţă de public", spun reprezentanţii teatrului pe site-ul instituţiei. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pişcik din "Livada de vişini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ şi profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieţii veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat şi a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiş, în sac" şi "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 

 

Autor:    Mediafax 
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13. Curierul Național 
din data de 8 iunie 2014,  

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-06-

08/Actorul+Petrica+Popa+de+la+Teatrului+Nottara+a+murit,+la+varsta+d

e+83+de+ani 
 

 
 

Actorul Petrică Popa de la Teatrului Nottara a murit, la vârsta de 83 de ani 

 
 

Petrică Popa, actor al Teatrului Nottara din Bucureşti, a murit vineri dimineaţă, 

la vârsta de 83 de ani, şi va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu, anunţă 

instituţia de spectacole. 

http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-06-08/Actorul+Petrica+Popa+de+la+Teatrului+Nottara+a+murit,+la+varsta+de+83+de+ani
http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-06-08/Actorul+Petrica+Popa+de+la+Teatrului+Nottara+a+murit,+la+varsta+de+83+de+ani
http://www.curierulnational.ro/Actualitate/2013-06-08/Actorul+Petrica+Popa+de+la+Teatrului+Nottara+a+murit,+la+varsta+de+83+de+ani
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Trupul neînsufleţit al actorului Petrică Popa va fi depus duminică, la ora 11.00, 

în foaierul Teatrului Nottara, unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 13.00. 

Actorul va fi înmormântat duminică, la cimitirul Bellu din Bucureşti, informează 

Mediafax. 

Petrică Popa s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, a urmat cursurile 

Colegiului "Diaconovici Loga" din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea actorie, şi a avut ca 

profesori personalităţi ale artei scenice, precum Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a colaborat cu regizori 

importanţi ai acelei perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai 

multor generaţii de artişti, director la Teatrul Armatei, în prezent Teatrul Nottara, l-a 

descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara peste cincizeci de ani. "O viaţă 

plină, în care nimic nu i-a ştirbit bonomia; a rămas mereu tânăr şi la fel de generos. 

Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie a teatrului nostru şi nu 

ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun reper istoric; a fost unul 

dintre acei actori (tot mai puţin prezenţi în teatrele noastre) care a avut un respect 

nemărginit faţă de public", spun reprezentanţii teatrului pe site-ul instituţiei. 

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care pot fi amintite Pickering din 

"Pygmalion" (G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu din "O noapte furtunoasă" 

(I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu din "Citadela sfărâmată" 

(Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le Bret din "Cyrano de Bergerac" (Edmond 

Rostand, regia: George Rafael), Pişcik din "Livada de vişini" (A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski), Anselme din "Avarul" (Molière, regia: Dominic Dembinski), 

Prosper Ladino din "Pârjolul" (Cezar Petrescu), Episcopul Folliot din "Thomas 

Becket" (Jean Anouilh). 

Petrică Popa a fost un actor pe care talentul său nativ şi profilul Teatrului 

Nottara l-au predestinat comediei de mare succes. A fost aplaudat în spectacole 

longevive precum: "Băieţii veseli", "Adio, Charlie", "Idioata". A cântat şi a dansat în 

musicalurile "Lady X", "Cuibul", "Sus pe acoperiş, în sac" şi "Miresele căpitanului". 

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la cel 

radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: premiul pentru 

interpretare la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice (1957), premiul pentru 

interpretare la Gala Teatrului Istoric (1986), premiul pentru cel mai bun spectacol al 

anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Dan Micu. 
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14. Adevărul.ro 
din data de 7 iunie 2014, ora 21.22 

http://adevarul.ro/news/eveniment/actorul-petrica-popa-angajat-mai-

jumatate-secol-teatrul-nottara-capitala-decedat-84-ani-

1_51b222dcc7b855ff566bc0ba/index.html 
 

 
 

Actorul Petrică Popa, angajat de mai bine de jumătate de secol la Teatrul Nottara din 

Capitală, a decedat la 84 de ani 

 

Actorul Petrică Popa, angajat al Teatrului Nottara încă din anul 1954, a decedat 

în cursul acestei zile, la vârsta de 84 de ani. De-a lungul carierei sale, Petrică Popa a 

fost răsplătit cu distincţii importante pentru interpretare. Actorul Perică Popa s-a 

născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929. Tatăl său, profesor de limba şi literatura română, 

a fost pasionat de teatru, iar fiul a început teatrul ca elev. Petrică Popa a urmat 

cursurile Colegiului „Diaconovici Loga” din Timişoara şi a făcut parte din cercul de 

teatru al liceului, perioadă în care a interpretat roluri în faţa unui public format din 

părinţi, profesori şi elevi. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea 

Actorie unde i-a avut ca profesori, printre alţii, pe Lilly Bulandra şi Ştefan 

Braborescu. În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de 

şase roluri într-o singură stagiune. A colaborat cu regizori importanţi ai acelei 

perioade, Val Mugur şi Ion Olteanu. Ion Şahighian, mentor al mai multor generaţii de 

http://adevarul.ro/news/eveniment/actorul-petrica-popa-angajat-mai-jumatate-secol-teatrul-nottara-capitala-decedat-84-ani-1_51b222dcc7b855ff566bc0ba/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/actorul-petrica-popa-angajat-mai-jumatate-secol-teatrul-nottara-capitala-decedat-84-ani-1_51b222dcc7b855ff566bc0ba/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/actorul-petrica-popa-angajat-mai-jumatate-secol-teatrul-nottara-capitala-decedat-84-ani-1_51b222dcc7b855ff566bc0ba/index.html
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artişti, director la Teatrul Armatei - astăzi "Nottara" - l-a descoperit şi l-a adus la 

Bucureşti, în 1954. Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara mai bine de cincizeci 

de ani. A fost onorat cu distincţii importante respectiv Premiul de interpretare, pentru 

rolul Vasea, în spectacolul "Aşa va fi" de N. Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la 

Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice - 1957, Premiul de interpretare, pentru 

rolul Mihalache Dometie, din spectacolul "Martorii sunt de faţă" de Virgil Stoenescu, 

regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric - 1986, Premiul pentru cel mai bun 

spectacol al anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, regia: Dan 

Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

 

 

 de Claudia Spridon 
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15. DCNews 
din data de 7 iunie 2014, ora 17.23 

http://www.dcnews.ro/2013/06/in-memoriam-petrica-popa/ 
 

 
 

In memoriam Petrică Popa 

Actorul Petrică Popa a părăsit scena Teatrului Nottara, în dimineaţa zilei 

de 7 iunie. “Poate că tocmai bucuria scenei înseamnă, de fapt, talent. Iar talentul, 

dacă e într-adevăr talent, impune demnitate.” Duminică, 9 iunie 2013, ora 11:00, 

va fi depus în foaierul Teatrului “Nottara”, unde va avea loc şi slujba de 

înmormântare, ora 13:00, urmată de înhumarea de la Cimitirul “Bellu”, din 

Bucureşti.  Dumnezeu să-l odihnească! 

Un fel de Malek al scenei, cu un umor personal sec, precis, natural, 

actorul s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, într-o familie în care cumsecădenia și 

http://www.dcnews.ro/2013/06/in-memoriam-petrica-popa/
http://www.dcnews.ro/wp-content/uploads/2013/06/petrica-popa1.jpg
http://www.dcnews.ro/wp-content/uploads/2013/06/petrica-popa1.jpg
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onestitatea se aflau la loc de cinste. Tatăl său, profesor de limba și literatura română, a 

fost pasionat de teatru, iar fiul a început teatrul ca elev. Petrică Popa a urmat cursurile 

cunoscutului Colegiu “Diaconovici Loga” din Timișoara şi a făcut parte din cercul de 

teatru al liceului, perioadă în care a interpretat roluri în fața unui public format din 

părinți, profesori și elevi. Așa a descoperit marele mister care este teatrul, apoi, în mod 

firesc, a absolvit Institutul de Artă din Timișoara, specializarea Actorie; a avut ca 

profesori personalități ale artei scenice, precum Lilly Bulandra și Ștefan Braborescu. 

 În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de șase 

roluri într-o singură stagiune. A colaborat cu regizori importanți ai acelei perioade, 

Val Mugur și Ion Olteanu; Ion Șahighian, mentor al mai multor generații de artiști, 

director la Teatrul Armatei – astăzi “Nottara” – l-a descoperit și l-a adus la București, 

în 1954. 

  Petrică Popa a fost actor al Teatrului “Nottara” mai bine de cincizeci de ani, cu 

fidelitate și profesionalism nedezmințite peste timp. Întâlnirea cu Ion Șahighian a fost 

hotărâtoare pentru o carieră în care nu au lipsit rolurile mari și rolurile mici, satisfacții, 

dar și dezamăgiri. O viață plină, în care nimic nu i-a știrbit bonomia; a rămas mereu 

tânăr și la fel de generos. Cam prea modest pentru zilele noastre! A fost o memorie vie 

a teatrului nostru şi nu ne-am sfiit să-i cerem ajutorul când aveam nevoie de vreun 

reper istoric; a fost unul dintre acei actori (tot mai puțin prezenți în teatrele noastre) 

care a avut un respect nemărginit față de public. A interpretat peste o sută de 

personaje, dintre care amintim: Pickering (Pygmalion de G.B. Shaw, regia: Sanda 

Manu), Ipingescu (O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu), Grigore 

Dragomirescu (Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet), Le 

Bret (Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, regia: George Rafael), Pișcik (Livada 

de vișini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski), Anselme (Avarul de Molière, 

regia: Dominic Dembinski), Prosper Ladino (Pârjolul de Cezar Petrescu), Episcopul 

Folliot (Thomas Becket de Jean Anouilh), Vitek (Enigmatica doamnă M de Karel 

Čapek), Kranski (Transfer de personalitate de Dumitru Solomon), Subcomisarul și 

Unchiașul (Capul de rățoi de George Ciprian). Petrică Popa a fost un actor pe care 

talentul său nativ și profilul Teatrului “Nottara” l-au predestinat comediei de mare 

success; a fost aplaudat în spectacole longevive precum: Băieții veseli; Adio, Charlie; 

Idioata; a cântat și a dansat în musicalurile: Lady X; Cuibul; Sus pe acoperiș, în sac 

sau Miresele căpitanului. Numeroasele apariții în emisiuni de divertisment, la teatrul 

de televiziune și la cel radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

  Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: Premiul de 

interpretare, pentru rolul Vasea, în spectacolul Așa va fi de N. Simeonov, regia: 

Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 1957; Premiul de 
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interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul Martorii sunt de față de 

Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric – 1986; Premiul 

pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte furtunoasă de I.L. 

Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

 „Am îmbătrânit odată cu Teatrul Nottara. Cincizeci de ani de fidelitate, fără a-l părăsi 

nicio zi! Am avut multe împliniri, reușite, satisfacții. Dar și dezamăgiri, momente mai 

dificile peste care am reușit să trec scrâșnind din dinți, ambiționându-mă să-mi fac 

profesia bine și cu dăruire”, declara actorul într-un interviu pentru Teatrul Azi în 

2004. 

Câteva repere critice: 

„Un actor solid, controlându-și perspicace mijloacele, Petrică Popa rotunjește rolul lui 

Ipingescu în așa fel încât acesta îi este net superior prietenului său, Jupân 

Dumitrache… E o interpretare admirabilă, convingătoare, susținută coerent, până la 

amănunt.” (Valentin Silvestru – România literară, februarie 1987) 

„Am sentimentul că în Grigore Dragomirescu, Petrică Popa cultivă câteva procedee de 

aleasă factură și construiește cu dexteritate trecerile de la o etapă la alta, prin acțiuni 

psiho-fizice de calitate și de virtute actoricească.” (Ion Toboșaru – Emisiunea Scena, 

iunie 1984) 

„În rolul lui Dometie, Petrică Popa este remarcabil. El și-a studiat rolul pe care în 

interpretează până în cele mai mici amănunte. Fiecare gest, fiecare rostire…” (Dan 

Bârlădeanu – Contemporanul, mai 1985) 

„Pe Calandro, burghezul stupid și ignorant l-a întruchipat Petrică Popa, conferindu-i 

acea continuă credulitate combinată cu odioasă meschinărie, prin care acest foarte bun 

actor știe să-și descrie eroii…” (Marius Robescu – Tribuna României, mai 1983). 

 

 de Crişan Andreescu  

  

http://www.dcnews.ro/author/crisan_andreescu/
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16. MondoNews.ro 
din data de 8 iunie 2014, ora 14.59 

http://www.mondonews.ro/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

A murit Petrica Popa, actor la Teatrul Nottara 

 

Petrica Popa, actor al Teatrului “Nottara” mai bine de 50 de ani, a murit 

vineri, la varsta de 84 de ani, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei 

teatrale. 

http://www.mondonews.ro/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara/
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Actorul Petrica Popa va fi depus in foaierul Teatrului “Nottara” duminica, 9 

iunie 2013, ora 11:00, iar slujba de inmormantare va avea loc la ora 13:00, urmata de 

inhumarea de la Cimitirul “Bellu”, din Bucuresti. 

“Un fel de Malek al scenei, cu un umor personal sec, precis, natural, actorul s-a nascut 

la Hunedoara, pe 3 iulie 1929, intr-o familie in care cumsecadenia si onestitatea se 

aflau la loc de cinste. Tatal sau, profesor de limba si literatura romana, a fost pasionat 

de teatru, iar fiul a inceput teatrul ca elev. Petrica Popa a urmat cursurile cunoscutului 

Colegiu “Diaconovici Loga” din Timisoara si a facut parte din cercul de teatru al 

liceului, perioada in care a interpretat roluri in fata unui public format din parinti, 

profesori si elevi. Asa a descoperit marele mister care este teatrul, apoi, in mod firesc, 

a absolvit Institutul de Arta din Timisoara, specializarea Actorie; a avut ca profesori 

personalitati ale artei scenice, precum Lilly Bulandra si stefan Braborescu.”, se 

precizeaza in comunicatul Teatrului Nottara. 

A interpretat peste o suta de personaje si a jucat in foarte multe spectacole 

precum Baietii veseli; Adio, Charlie; Idioata; a cantat si a dansat in musicalurile: Lady 

X; Cuibul; Sus pe acoperis, In sac sau Miresele capitanului. A avut o contributie 

majora si in teatrul radiofonic. 

Actorul Petrica Popa a primit de-a lungul carierei sale mai multe distinctii, 

printre care Premiul de interpretare, pentru rolul Vasea, in spectacolul Asa va fi de N. 

Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 

1957; Premiul de interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul 

Martorii sunt de fata de Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului 

Istoric – 1986; Premiul pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte 

furtunoasa de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

 

Autor: Mondo News 
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17. B365.ro 
din data de 8 iunie 2014, ora 15.16 

http://www.b365.ro/a-murit-actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-

nottara_191212.html 

 

 

A murit actorul Petrică Popa de la Teatrul Nottara 

Actorul Petrică Popa, angajat al Teatrului Nottara din 1954, a decedat vineri, la 

vârsta de 84 de ani. 

 

 

http://www.b365.ro/a-murit-actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-nottara_191212.html
http://www.b365.ro/a-murit-actorul-petrica-popa-de-la-teatrul-nottara_191212.html
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A murit actorul Petrică Popa de la Teatrul Nottara 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actorului va fi depus duminică, la ora 11:00, în 

foaierul Teatrului Nottara, urmând ca înhumarea să aibă loc în aceeaşi zi, de la ora 

13,00, la Cimitirul Bellu din Bucureşti, potrivit Agerpres. 

Actorul s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929. Petrică Popa a urmat cursurile 

Colegiului ''Diaconovici Loga'' din Timişoara şi a făcut parte din cercul de teatru al 

liceului. A absolvit Institutul de Artă din Timişoara, specializarea Actorie unde i-a 

avut ca profesori, printre alţii, pe Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de şase 

roluri într-o singură stagiune. A colaborat cu regizori importanţi ai acelei perioade, 

precum Val Mugur şi Ion Olteanu. 

A fost descoperut de Ion Şahighian, mentor al mai multor generaţii de artişti, 

director la Teatrul Armatei - astăzi "Nottara", iar în 1954 a venit la Bucureşti. 

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara mai bine de cincizeci de ani. A 

fost onorat cu distincţii importante, respectiv Premiul de interpretare, pentru rolul 

Vasea, în spectacolul "Aşa va fi" de N. Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la Festivalul 

tinerilor actori din teatrele dramatice - 1957, Premiul de interpretare, pentru rolul 

Mihalache Dometie, din spectacolul "Martorii sunt de faţă" de Virgil Stoenescu, regia: 

Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric - 1986, Premiul pentru cel mai bun 

spectacol al anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, regia: Dan 

Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 

 

Sursa: gandul.info 

http://www.gandul.info/stiri/a-murit-petrica-popa-actor-la-teatrul-nottara-10942399
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18. Agerpres 
din data de 7 iunie 2014, ora 21.04 

http://www.agerpres.ro/cultura/2013/06/07/actorul-petrica-popa-a-decedat-

la-varsta-de-84-de-ani-21-05-38 
 

 

Actorul Petrică Popa a decedat la vârsta de 84 de ani 

Actorul Petrică Popa, angajat al Teatrului Nottara din 1954, a decedat vineri, la 

vârsta de 84 de ani.  

 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului va fi depus duminică, la ora 11,00, în 

foaierul Teatrului Nottara, urmând ca înhumarea să aibă loc în aceeași zi, de la ora 

http://www.agerpres.ro/cultura/2013/06/07/actorul-petrica-popa-a-decedat-la-varsta-de-84-de-ani-21-05-38
http://www.agerpres.ro/cultura/2013/06/07/actorul-petrica-popa-a-decedat-la-varsta-de-84-de-ani-21-05-38
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13,00, la Cimitirul Bellu din București, informează un comunicat al Teatrului Nottara 

remis AGERPRES.  

Actorul s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929. Tatăl său, profesor de limba și 

literatura română, a fost pasionat de teatru, iar fiul a început teatrul ca elev.  

Petrică Popa a urmat cursurile Colegiului ''Diaconovici Loga'' din Timișoara și a 

făcut parte din cercul de teatru al liceului, perioadă în care a interpretat roluri în fața 

unui public format din părinți, profesori și elevi. A absolvit Institutul de Artă din 

Timișoara, specializarea Actorie unde i-a avut ca profesori, printre alții, pe Lilly 

Bulandra și Ștefan Braborescu.  

În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de șase 

roluri într-o singură stagiune. A colaborat cu regizori importanți ai acelei perioade, 

Val Mugur și Ion Olteanu.  

Ion Șahighian, mentor al mai multor generații de artiști, director la Teatrul 

Armatei — astăzi "Nottara" — l-a descoperit și l-a adus la București, în 1954.  

Petrică Popa a fost actor al Teatrului Nottara mai bine de cincizeci de ani. A 

fost onorat cu distincții importante respectiv Premiul de interpretare, pentru rolul 

Vasea, în spectacolul "Așa va fi" de N. Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la Festivalul 

tinerilor actori din teatrele dramatice — 1957, Premiul de interpretare, pentru rolul 

Mihalache Dometie, din spectacolul "Martorii sunt de față" de Virgil Stoenescu, regia: 

Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric — 1986, Premiul pentru cel mai bun 

spectacol al anului (1987), pentru "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, regia: Dan 

Micu (a interpretat rolul Ipingescu). AGERPRES 
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19. Timișoara Express 
din data de 8 iunie 2014, ora 18.54 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/necrolog--petrica-popa_10176 
 

 
 

Necrolog / Petrica Popa 

Petrică Popa a plecat dintre noi, şi de pe scena Teatrului Nottara, în dimineaţa 

zilei de 7 iunie. 

 Actorul s-a născut la Hunedoara, pe 3 iulie 1929.  

Tatăl său, profesor de limba şi literatura română, a fost pasionat de teatru, iar 

fiul a început teatrul ca elev.  

Petrică Popa a urmat cursurile Colegiului Diaconovici Loga din Timişoara şi a 

făcut parte din cercul de teatru al liceului, perioadă în care a interpretat roluri în faţa 

unui public format din părinţi, profesori şi elevi.  

Aşa a descoperit marele mister care este teatrul, apoi, în mod firesc, a absolvit 

Institutul de Artă din Timişoara, specializarea Actorie, unde a avut ca profesori 

personalităţi ale artei scenice, precum Lilly Bulandra şi Ştefan Braborescu. 

 În 1949, a fost angajat la Teatrul de Stat din Turda, unde a avut parte de şase 

roluri într-o singură stagiune.  

Ion Şahighian, mentor al mai multor generaţii de artişti, director la Teatrul 

Armatei – astăzi “Nottara” – l-a descoperit şi l-a adus la Bucureşti, în 1954. 

http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/necrolog--petrica-popa_10176
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 Petrică Popa a fost actor al Teatrului “Nottara” mai bine de cincizeci de ani.  

A interpretat peste o sută de personaje, dintre care Pickering (Pygmalion de 

G.B. Shaw, regia: Sanda Manu), Ipingescu (O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, 

regia: Dan Micu), Grigore Dragomirescu (Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, 

regia: Mihai Berechet), Le Bret (Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, regia: 

George Rafael), Pişcik (Livada de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski), 

Anselme (Avarul de Molière, regia: Dominic Dembinski), Prosper Ladino (Pârjolul de 

Cezar Petrescu), Episcopul Folliot (Thomas Becket de Jean Anouilh), Vitek 

(Enigmatica doamnă M de Karel Čapek), Kranski (Transfer de personalitate de 

Dumitru Solomon), Subcomisarul şi Unchiaşul (Capul de răţoi de George Ciprian).  

Numeroasele apariţii în emisiuni de divertisment, la teatrul de televiziune şi la 

cel radiofonic, întregesc o carieră impresionantă. 

 Actorul Petrică Popa a fost onorat cu distincţii importante: Premiul de 

interpretare, pentru rolul Vasea, în spectacolul Aşa va fi de N. Simeonov, regia: 

Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 1957; Premiul de 

interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul Martorii sunt de faţă de 

Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric – 1986; Premiul 

pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte furtunoasă de I.L. 

Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu). 


