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continuarea  i dezvoltarea unor programe  i care  i-au dovedit valabilitatea  i succesul 
în timp, în cadrul c!rora au realizat spectacole  i activit!"i conexe regizori  apropia"i 
teatrului: Vlad Massaci, Claudiu Goga, Diana Lupescu, Cristi Juncu, 
Cristian Theodor Popescu, Alexandru Mâzg reanu 
 
ini"ierea  i dezvoltarea unor programe noi, în cadrul c!rora colaboreaz! regizori care nu 
au mai montat la Nottara (Programul Regizori mari pe Bulevard): 
Gabor Tompa, Victor Ioan Frunz , urmeaz! Alexander Hausvater  
 
actori ai teatrului nostru, în cadrul Programului Actor  i regizor: 
Catrinel Dumitrescu, Alexandru Repan, Vlad Zamfirescu 
 
Au mai montat: Radu Gabrea (reluare), Alice Barb, Anca Maria Col!eanu, Andreea 
Vulpe, Mihai Lungeanu, Adela Bi!ic  si Geanina  Hergheligiu � debut,  
 
realizarea unor module de spectacole-lectur! pe texte ale unor dramaturgi str!ini 
contemporani (cehi, mexicani, ru"i, polonezi, urmeaz! italieni, bulgari etc.) în cadrul 
Programului Spectacolul începe cu o lectur! 

Rezumatul#unui#bilan$#de#mandat#(2012#� 2015) 



organizarea#unui#festival#interna"ional,#cu#participarea,#în#calitate#de#
parteneri,#a#unor#teatre#bucure tene#finan"ate#de#PMB# i#care#este#

deja#asimilat#re"elelor#festivaliere#EFFE#LABEL# i#NETA: 

Fest(in) pe Bulevard 
 



distribuirea, la sugestia mea, uneori la insisten"ele mele (considerând c! se 
potrivesc rolurilor pe care urmau s! le joace  i s-a dovedit c! nu m-am în elat), 
actori care nu au mai jucat de ani de zile sau aveau câte un singur spectacol: 
Corina Dragomir, Anca Bejenaru, Sorin Coci", Laura Vasiliu,  
Daniela Minoiu, Anda Caropol 
 
Angajarea unor arti ti care s! completeze trupa teatrului nostru:  
Andi Vasluianu, Cristi Juncu, Vlad Zamfirescu, Cristina Florea, 
Diana Roman 



Festivalul Na!ional#de#Teatru,#Bucure"ti#(în#2014,#2015)# 
Festivalul#Interna!ional#de#Teatru#� Interferen e, Cluj-Napoca (în 2014); 
Gala Vedetelor - VEDETEATRU,#Buz u#(în#2012,#2013,#2014,#2015); 
Festivalul de Teatru - Bucure!tii"lui"Caragiale (în 2012, 2013, 2014, 2015); 
Festivalul de Teatru Scurt, Oradea (în 2012, 2013, 2014); 
Festivalul de Teatru Toma Caragiu,#Ploie"ti#(în#2014)  
Festivalul#Interna!ional#de#Teatru#pentru#Publicul#Tân r,#Ia"i#(în#2014,#2015); 
Festivalul#de#Dramaturgie#Contemporan ,#Bra"ov#(în#2014,#2015); 
Festivalul#Interna!ional#de#Teatru#� Fest(in) pe Bulevard (în 2013, 2014, 2015); 
Festivalul#Teatrelor#Dun rene,#Giurgiu#(în#2013) 
Festivalul#de#Teatru,#Ia%i#(în#2012) 
Festivalul Zile"#i"nop$i"de"teatru"european"la Br%ila"(în 2012, 2013) 
Festivalul#Interna$ional#de#Teatru,#Alba#Iulia#(în#2012,#2013,#2015) 
Inter Fest � AIF �  Râmnicu  - Vâlcea (în 2012) 
Festivalul#Interna$ional#de#Teatru#Nou,#Arad#(în#2015); 
S pt mâna#Comediei#(organizator:#Asocia$ia#Fanzin),#Bra%ov#(în#2015); 
Festivalul#de#Teatru#EuroArt,#Ia%i#(în#2015) 
Festivalul#Pledez#pentru#Tineri,#Piatra#Neam!#(2015) 
Festivalul#Interna!ional#de#Teatru#pentru#Publicul#Tân r,#Ia"i#(2014,#2015) 

participarea la 36 de festivaluri importante  
din Bucure"ti#"i#din#!ar : 



Germania (Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München), în 2012 (de 2 ori), în 2013, 
în 2014, în 2015;   
Austria (Viena), în 2012, în 2013 (de 2 ori);  
Canada (Toronto, Montreal), în 2012;  
Belgia (Bruxelles) în 2012;  
Cehia (Praga), în 2014;  
Bulgaria (Vra"a),#în#2013,#în#2014, 2015;  
Republica Moldova (Chi in!u),#în#2013;# 
Spania (Barcelona), în 2013; Anglia (Londra), în 2013;  
Fran!a (Grenoble, Lyon), în 2015;  
Belgia (Bruxelles), în 2015;  
Bulgaria Vra"a,#în#2012,#2013,#2014,##2015; 

Participarea la 23 de turnee#în#str in tate: 



dintre care: 
7 sunt pe textele unor autori români (cu riscul de a o sup!ra pe 
fiica marelui dramaturg, l-am num!rat aici  i pe Eugen Ionescu);  
ceilal"i sunt: Teodor Mazilu, Mihai Ispirescu, Horia Gârbea, Lia 
Bugnar, Matei Vi"niec, Constantin Ab lu! ;  
 
4 sunt pe texte jucate pentru prima dat  în România  
(Panic%, Drumul spre Mecca, Poker face, Un pic prea intim)  

Au fost realizate (pân  la aceast  dat )  
27 de premiere  



comandarea unui studiu de pia"!  i elaborarea unei strategii coerente pe 
baza unui Plan de ac"iune oferit de o firm! specializat! (IMAS); 
distribuirea unor chestionare spectatorilor  i centralizarea lor periodic! 
(Juriul spectatorilor) 
  
ini"ierea unor parteneriate cu UNATC  i, din acest an, cu Universitatea 
Hyperion, în vederea sus"inerii  i promov!rii tinerelor talente;în cadrul 
acestor parteneriate au debutat doi regizori: Geanina Hergheligiu  i Adela 
Bi"ic!, un scenograf: Victor Diaconu; au fost realizate dou! produc"ii în 
colaborare cu UNATC (Poker face  i Trei nop"i cu Madox ) în cadrul c!rora 
au fost distribui"i studen"i al!turi de actori ai Teatrului Nottara 



reproiectarea site-ul teatrului#"i#vinderea#biletelor#on line.  
 
În acest moment site-ul#a#fost#ref!cut#integral#(structur!,#design,#con$inut).#
De asemenea, a fost creat un nou site pentru#festival# i#un#buton#de#acces#
c!tre#un#domeniu#ce#va#fi#dedicat#arhivei#teatrului,#transmiterii#unor#
înregistr!ri#video#ale#unor#spectacole#%i#a#unor#clipuri#de#promovare#a#
premierelor,#precum# i#educa"iei#spectatorilor#pe#baza#unor#articole#despre#
culisele teatrului, despre profesiile de specialitate etc. 
 
Editarea (on line a) unei reviste de teatru  



Pentru#existen"a#site-ului, în 
forma# i#cu#con"inutul#pe#care#le#
pute"i#vedea 
MUL&UMESC# i#MUL&UMIM: 
M d lin 
Cristi 
Cosmin 
Cipi 
Sanda 
Melania 
Irina 
Paula 
Silvia 
M d lina 
Marius 
 



Veniturile#opera!ionale#ale#perioadei#2012#- 2015 
 
Pentru a#avea#un#termen#de#compara$ie# 
între prezentul#mandat#managerial#%i#cel#precedent,# 
sunt prezentate#%i#veniturile#opera$ionale#din#anul#2011 

ANUL 2011 
Venituri proprii 599.701 

Subven"ii 3.913.924 

Venituri totale 4.513.625 

ANUL 2012 2013 2014 2015 
Venituri proprii* 692.836 813.718 913.346 950.000 
Subven"ii 4.498.763 4.976.806 5.644.368 12.019.000 



Num rul#de#locuri 

SALA Nr. Locuri 

George Constantin 
100 (variabil la vânzare, în func"ie de schema 

spectacolelor) 

Horia Lovinescu 339 (300 la vânzare) 

Trebuie avut în vedere faptul c , de"i Teatrul Nottara beneficiaz  
de dou  s li, num rul total de locuri este mic în compara!ie cu 
cel al altor teatre bucure"tene. În acest context, efortul nostru  
s-a îndreptat spre m rirea num rului de reprezenta!ii 
programate,  jucându-se în aproape toate zilele s pt mânii.         



Analiza#spa!iilor#institu!iei# 

În februarie, 2014, prin pronun!area hot rârii tribunalului, AM PIERDUT 
spa!iul pe care îl aveam în administrare în str. Avrig nr. 1 (o sal  de 
spectacole, amenajat  în propor!ie de 75% "i r mas  în acest stadiu din 
cauza procesului de retrocedare, "i atelierele de produc!ie). Este o pierdere 
imens  pentru noi, întrucât în acest spa!iu s-ar fi putut dezvolta activitatea 
teatrului, în ideea de a juca pentru o nou  categorie de public, cel de 
cartier. De asemenea, spa!iul putea fi folosit pentru repeti!ii pân  în faza 
celor generale, când produc!iile urmau s  fie mutate la sediul principal, în 
vederea sus!inerii premierei "i a reprezenta!iilor. Tot în acela"i imobil se 
afl  "i atelierele noastre de tâmpl rie "i de croitorie. 



ANUL 2011 
Venituri proprii 599.701 

Subven"ii 3.913.924 

Venituri#proprii/subven"ii 15.3% 

ANUL 2012 2013 2014 2015 

Venituri proprii* 692.836 813.718 913.346 950.000 

Sume recuperate 13.700 2.480 - - 

Subven"ii* 4.498.763 4.976.806 5.644.368 12.019.000 
Dinamic!#subven"ii 100% 110,6% 125,5% 167,2% 

Dinamic!#veniturilor#proprii 100% 117,5% 131,8% 137,1% 

Venituri#proprii/subven"ii 15,4% 16,4% 16,2% 7,9% 

*Pentru#calcularea#subven!iilor#"i#a#veniturilor#proprii,#din#subven!ii#au#fost#sc zute#
repara!iile#curente#"i#cheltuielile#de#capital,#necesare#pentru#buna#func!ionare#a#
institu!iei#"i#pentru#func!ionalitatea#imobilului.# 
Pentru#anul#2015,#cifrele#reprezint #subven!iile#aprobate de Consiliul General, 
respectiv veniturile proprii estimate pentru întreg anul 2015. 

SITUA&IA##ECONOMICO-FINANCIAR'#A#INSTITU&IEI 



ANUL 2012 2013 2014 
2015  

(la 30.06) 

1.#Num!r#de#personal#prev!zut#s!#
se realizeze , din care (lei): 

119 119 120 120 

- personal artistic 45 46 45 (34 act.) 45 (34 actori) 

- personal tehnic 54 50 52 50 

- personal administrativ 20 23 23 25 

2. Venituri totale din care (lei): 5.205.299 5.790.524 7.854.455 3.661.776 

- venituri proprii 692.836 813.718 913.346 502.776 

- sume recuperate anii anteriori 13.700 2.480 - - 
- subven"ii 4.498.763 4.976.806 6.941.109 3.159.000 

3. Cheltuieli totale, din care (lei): 5.205.299 5.790.524 7.854.455 2.979.935 

- cheltuieli de personal, inclusiv 

colaboratori 2.882.930 3.215.698 3.320.353 1.747.713 
- cheltuieli materiale 2.296.836 2.323.702 3.898.795 1.232.222 

- cheltuieli ajutoare sociale - - - - 

- cheltuieli#pentru#repara"ii#capitale - - - 5.055 

- cheltuieli de capital 25.533 251.124 635.307 - 



4. Cheltuieli pe spectator, din care 

(lei): 
98,0 99,0 103,4 neconcludent 

- din#subven"ie 85 85 89 - 

- din venituri proprii 13,0 14,0 14,4 - 

5. Gradul de acoperire din venituri 
proprii#a#cheltuielilor#institu"iei 13,3% 14,1% 11,6% 13,73% 

6. Ponderea cheltuielilor de 

personal din totalul cheltuielilor 55% 56% 42% 58,65% 

7. Gradul de acoperire a salariilor 
din#subven"ie 100% 100% 100% 100% 

8.#Gradul#de#cre tere#a#veniturilor#
proprii în totalul veniturilor 

13,3% 14,1% 11,6% 13,73% 



ANUL 2012 2013 2014 
2015  

(la 30.06) 
1.#Num!r#de#premiere 5#(2coproduc"ii) 5 5 4 
2.#Num!r#de#refaceri - 6 2 - 

3.#Num!r#de#coproduc"ii 2 2 4 - 

4.#Num!r#de#spectacole#în#regim#
de protocol 

1 

15 (6 
reprezenta"ii#la#
sediu în cadrul 
Programului de 
muzic!# i#poezie#
 i#al#Programului#
De#s!rb!tori#la#
Nottara## i#8,#în#
Centrul vechi, în 

cadrul 
Festivalului 
Bucure tii#lui#
Caragiale) 

15 (7 
reprezenta"ii#cu#
Matrimoniale# i#

Comedie de 
mod!#veche#în#

cadrul 
Festivalului 
Bucure tii#lui#
Caragiale, 2 

reprezenta"ii#în#
cadrul 

Programului De 
S!rb!tori#la#
Nottara, 6 

reprezenta"ii#cu#
spectacole-
lectur!) 

1  
So"ul#p!c!lit, 

în cadrul 
Festivalului 
Bucure tii#lui#

Caragiale 



5.#Num!r#de#spectacole,#din#
care: 

309 303 353 193 

- la sediu din care: 261 261 327 182 
Sala Horia Lovinescu 173 174 147 82 

Sala George Constantin 91 87 180 100 

- în#turnee#în#"ar!# i#în#str!in!tate 37 
34 (din care 9 în 

str!in!tate) 
19 10 

- Bucure tii#lui#Caragiale 8 8 7 1 
6.#Num!r#de#spectatori,#din#care: 52.882 54.932 63.421 30.143 

- la sediu, din care: 41.382 42.442 54.681 27.463 
Sala Horia Lovinescu 35.930 36.582 42.133 21.076 

Sala George Constantin 5.452 5.860 12.548 6.387 
- în turnee 9.900 9.620 5.290 2.280 

- Bucure tii#lui#Caragiale 1.600 2.400 2.800 400 
- Evenimente conexe în Fest(in) 

pe Bulevard 
  470 650 - 

7.#Num!r#de#particip!ri#la#
festivaluri, gale, concursuri, etc. 

7 6 
14 (1 în 

str!in!tate) 
8 (1 în 

str!in!tate) 



8.#Num!r#de#proiecte#promovate#
ca#ini"iator#sau#partener#(ICR,#

MC etc.) 
3 

7 (4 turnee în 
str!in!tate;#
Festivalul -
Fest(in) pe 
Bulevard; 

Spectacolul 
începe cu o 
lectur!;#

Bucure tii#lui#
Caragiale) 

9 (cuprinzând 
turnee în 

str!in!tate,#la#
Praga# i#la#
Munchen, 
Fest(in) pe 
Bulevard, 

Bucure tii#lui#
Caragiale, Zilele 
Eugen Ionescu, 
FNT, Multiart � 

Festivalul 
Penitenciarelor 

- 

9.#Indice#de#ocupare#a#s!lii#la#
sediu: 

        

- Sala Horia Lovinescu 61% 62% 80% 86% 
- Sala George Constantin 60% 68% 73% 67% 

10.#Num!r#de#apari"ii#în#pres!#/#
emisiuni#radio# i#tv. 

cca 150 

358 (nu cuprind 
apari"iile#la#
televiziuni# i#

radiouri) 

608 (nu cuprind 
apari"iile#la#
televiziuni# i#

radiouri) 

224 (nu cuprind 
apari"iile#la#
televiziuni# i#

radiouri) 



11. Realizarea unor studii vizând 
cunoa terea#categoriilor#de#

public# i#a#a tept!rilor#acestuia 

Pachet de 
cercetare: 

-1 sondaj CATI pt. 
teatrele 

bucure tene 
-1 sondaj face tu 

face pentru 
spectatorii 
teatrului 

-1 focus group, 
-Juriul publicului 

Juriul 
spectatorilor 

Juriul 
spectatorilor 

(vezi anexa nr.6)  

Juriul 
spectatorilor 

(vezi anexa nr.3) 

12.#Perfec"ionarea#personalului-
num!r#de#angaja"i#care#au#urmat#
diverse#forme#de#perfec"ionare,#

durata# i#tipul#cursului 

12 6 11 17 



O#paralel!#a#Raportului de activitate la#final#de#mandat# i#a#Proiectului de 
management propus#în#cadrul#concursului#din#2012#ar#putea#ar!ta#consecven"a#cu#
care mi-am#îndeplinit#programele# i#proiectele#propuse#atunci: 

Ø comandarea#unui#studiu#de#pia"!# i#elaborarea#unei#strategii#coerente#pe#baza#unui#
Plan#de#ac"iune oferit#de#o#firm!#specializat!#(IMAS);# 

Ø crearea unui manual de brand, cu refacerea site-ului#(virusat#de#hackeri#în#2012)# i#
crearea unui site pentru Fest(in) pe Bulevard;  

Ø continuarea# i#dezvoltarea#unor#programe#existente# i#care# i-au dovedit 
valabilitatea# i#succesul#în#timp; 

Ø ini"ierea# i#dezvoltarea#unor#programe#noi#conform#cu#strategia#asumat!; 

Ø organizarea#unui#festival#interna"ional,#cu#participarea,#în#calitate#de#parteneri,#a#
unor#teatre#bucure tene#finan"ate#de#PMB# i#care#este#deja#asimilat#re"elei#festivaliere#
EFFE#LABEL# i#va#deveni#membru#NETA,#la#Ljubljana#(21#septembrie); 

Ø ini"ierea#unor#parteneriate#cu#UNATC# i,#din#acest#an,#cu#Universitatea#Hyperion,#
în#vederea#sus"inerii# i#promov!rii#tinerelor#talente; 



Ø invitarea#unor#regizori#români#prestigio i,#care#nu#au#mai#montat#niciodat!#în#Teatrul#
Nottara (Victor#Ioan#Frunz!,#Gabor#Tompa); 

Ø ob"inerea#unui#buget#rezonabil,#care#plaseaz!,#în#acest#moment,#Teatrul#Nottara în 
rândul#teatrelor#subven"ionate#de#PMB# i#care#de"in#dou!#s!li; 

Ø efectuarea#unor#repara"ii# i#a#unor#lucr!ri#de#asanare,#igienizare,#deratizare,#refacere#
a#instala"iilor#electrice#la#ambele#s!li,#zugr!veli...#absolut#necesare#dup!#25#de#ani#de#
a teptare#a#unei#reabilit!ri#totale#a#imobilului#(din#cauza#unui#proces#de#retrocedare,#
început#acum#vreo# apte#ani,#nu#se#întrevede#posibilitatea#unei#asemenea#consolid!ri); 

Ø participarea la unele festivaluri prestigioase (FNT, Interferen"e � Cluj); 

Ø restructurarea unor departamente (Financiar-Contabil,#Specialitate#Artistic!,#
Administrativ)# i#înfiin"area#unui#departament#de#Marketing; 

Ø apari"ia#unei#publica"ii#- Caietele Teatrului Nottara -,# i#unei#mici#reviste#lunare#on line - 

Ve ti# i#pove ti#de#la#Nottara; 

Ø cre terea#spectaculoas!#a#num!rului#de#spectatori# i,#evident,#a#veniturilor#proprii. 

 



Fluctua!ia#personalului#în#perioada##2012#� 2015: 

Actori "i#regizori: 
S-au pensionat sau au demisionat: 6 actori  i 1 regizor artistic (au#r!mas#colaboratori); 
  
Economi"ti,#contabili,#contabili#�"ef: 
Au demisionat: 2 contabili-"ef;#4#economi"ti,#care,#la#un#moment#dat,#au#avut#atribu!ii#
de contabil-"ef;#2#contabili; 
  
Tehnic#"i#administrativ: 
Au#demisionat#sau#au#plecat#cu#acordul#p!r"ilor:#2#pictori#executan!i;#1#merceolog;#1#
croitor;#2#recuziteri;#2#"efi#departament#Administrativ;#1#mânuitor#"i#montator#decor;#
2#lumini"ti;#1#electrician;#1#sonorizator;#1#instalator;#1#costumier;#1#sp l toreas ; a 
decedat: 1 luminist 
  
Secretari#literari,#consultan!i#artistici: 
Au#demisionat#sau#au#plecat#cu#acordul#p!r"ilor:#1#"ef#departament#Secretariat#literar;#1#
consultant artistic; 7 secretari literari. 
  
Consilier juridic: 
A demisionat: 1 consilier juridic  



Înfiin"area#Departamentului#Marketing#(aflat#înc!#în#taton!ri# i#c!ut!ri) 



efectuarea#unor#repara"ii# i#a#unor#lucr!ri#de#
asanare,#igienizare,#deratizare,#refacere#a#instala"iilor#
electrice#la#ambele#s!li,#zugr!veli...#absolut#necesare#
dup!#25#de#ani#de#a teptare#a#unei#reabilit!ri#totale#a#
imobilului (din cauza unui proces de retrocedare, 
început#acum#vreo#"apte#ani,#nu#se#întrevede#
posibilitatea#unei#asemenea#consolid ri) 



















































































































V !mul!umesc! 
  
Marinela +epu", 
  
Managerul Teatrului Nottara 


