
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Teatrul Nottara are bulină roşie 
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1.Ziare.com 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 15.01 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-ce-

masuri-ia-teatrul-nottara-pentru-siguranta-publicului-1393131 

 

 

 
Incendiu in Colectiv Ce masuri ia Teatrul Nottara, pentru siguranta publicului 
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din aceasta saptamana, fumatul 

sa fie interzis in toate spatiile din interiorul institutiei, iar in piesele de teatru 

tigarile clasice vor fi inlocuite cu unele electronice. 

Potrivit unui comunicat transmis joi, conducerea Teatrului Nottara a decis 

suplimentarea masurilor de siguranta, pe langa cele aflate in vigoare, in urma 

incendiului de la club Colectiv. 

 

Incendiu in Colectiv Doi raniti de la Floreasca au murit. Bilantul tragic a ajuns 

la 53 de morti 

 

Printre masurile care au fost impuse incepand din aceasta saptamana se numara 

interzicerea fumatului in toate spatiile din interiorul institutiei, inclusiv pe scena, iar 

pentru situatiile in care actorii vor avea in scenariu sa fumeze "tigarile vor fi inlocuite 

cu unele electronice sau confectionate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentantii institutiei au anuntat ca se va renunta atat la lumanari cat si la orice alta 

sursa de foc deschis, apelandu-se, cand va fi nevoie, tot la variante electronice. 

 

Incendiu in Colectiv Romania face un pas spre interzicerea fumatului in spatii 

inchise 

 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare functionarii, inclusiv avizul 

ISU privind apararea impotriva incendiilor, planul de interventie in caz de incendiu 

fiind intocmit si avizat de ISU 'Dealu Spirii' al Municipiului Bucuresti", se arata in 

comunicatul citat. 

Conducerea institutiei mentioneaza ca imobilul in care functioneaza Teatrul 

Nottara dispune de patru iesiri, dintre care una (cea principala) pe bulevardul 

Magheru si trei pe strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se 

deschid spre exterior. 

"Pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt asigurate doua 

posturi permanente de pompier servant (24 de ore din 24) si un post de cadru tehnic 

de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare", se mai arata in comunicat. 

 

Incendiu in Colectiv Pompierii au verificat sute de cluburi, cinematografe si 

mall-uri: Amenzi de peste 2,5 milioane de lei 

 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/interventie/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
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Printre masurile de securitate pe care institutia le-a luat pana in prezent se 

numara: respectarea numarului maxim de spectatori admis pentru fiecare sala; 

existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj; marcarea prin semne luminoase a 

iesirilor; mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul 

in cazul necesitatii de evacuare rapida; revizia tehnica lunara a echipamentelor care 

deservesc salile de spectacole. 

"In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, managerul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a solicitat in repetate 

randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica definitiv care este 

starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent", se mai arata in 

comunicat. 

 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 

http://www.ziare.com/stiri/securitate/
http://www.agerpres.ro/
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2.Ziare de la Iaşi 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 15.01 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/incendiu-in-colectiv-ce-masuri-ia-teatrul-

nottara-pentru-siguranta-publicului--1147267.html 
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din aceasta saptamana, fumatul 

sa fie interzis in toate spatiile din interiorul institutiei, iar in piesele de teatru 

tigarile clasice vor fi inlocuite cu unele electronice. 

Potrivit unui comunicat transmis joi, conducerea Teatrului Nottara a decis 

suplimentarea masurilor de siguranta, pe langa cele aflate in vigoare, in urma 

incendiului de la club Colectiv. 

 

Incendiu in Colectiv Doi raniti de la Floreasca au murit. Bilantul tragic a ajuns 

la 53 de morti 

 

Printre masurile care au fost impuse incepand din aceasta saptamana se numara 

interzicerea fumatului in toate spatiile din interiorul institutiei, inclusiv pe scena, iar 

pentru situatiile in care actorii vor avea in scenariu sa fumeze "tigarile vor fi inlocuite 

cu unele electronice sau confectionate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentantii institutiei au anuntat ca se va renunta atat la lumanari cat si la orice alta 

sursa de foc deschis, apelandu-se, cand va fi nevoie, tot la variante electronice. 

 

Incendiu in Colectiv Romania face un pas spre interzicerea fumatului in spatii 

inchise 

 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare functionarii, inclusiv avizul 

ISU privind apararea impotriva incendiilor, planul de interventie in caz de incendiu 

fiind intocmit si avizat de ISU 'Dealu Spirii' al Municipiului Bucuresti", se arata in 

comunicatul citat. 

Conducerea institutiei mentioneaza ca imobilul in care functioneaza Teatrul 

Nottara dispune de patru iesiri, dintre care una (cea principala) pe bulevardul 

Magheru si trei pe strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se 

deschid spre exterior. 

"Pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt asigurate doua 

posturi permanente de pompier servant (24 de ore din 24) si un post de cadru tehnic 

de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare", se mai arata in comunicat. 

 

Incendiu in Colectiv Pompierii au verificat sute de cluburi, cinematografe si 

mall-uri: Amenzi de peste 2,5 milioane de lei 
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Printre masurile de securitate pe care institutia le-a luat pana in prezent se 

numara: respectarea numarului maxim de spectatori admis pentru fiecare sala; 

existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj; marcarea prin semne luminoase a 

iesirilor; mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul 

in cazul necesitatii de evacuare rapida; revizia tehnica lunara a echipamentelor care 

deservesc salile de spectacole. 

"In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, managerul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a solicitat in repetate 

randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica definitiv care este 

starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent", se mai arata in 

comunicat. 

 

 

 

 

Sursă Ziare.com 

http://www.ziare.com/stiri/securitate/
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3.Mediafax 
din data de 12 noiembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-

suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-

14883519 

 

 

 

Teatrul Nottara ia măsuri suplimentare pentru siguranţa publicului: Fumatul, 

interzis în spectacole 

 

Conducerea Teatrului Nottara a decis suplimentarea măsurilor de 

siguranţă, pe lângă cele aflate deja în vigoare, astfel că, începând din această 

săptămână, fumatul este interzis în instituţia teatrală, inclusiv în spectacole. 

Potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, în situaţiile în care scenariul nu 

poate fi adaptat, ţigările vor fi înlocuite cu unele electronice sau confecţionate din 

materiale incombustibile. De asemenea, se va renunţa şi la lumânări şi alte surse de 

foc deschis, apelându-se tot la variante electrice. 

Reprezentanţii instituţiei teatrale menţionează, de asemenea, că Teatrul 

Nottara dispune de toate avizele necesare funcţionării, inclusiv avizul I.S.U. 

privind apărarea împotriva incendiillor, planul de intervenţie în caz de incendiu 

fiind întocmit şi avizat de I.S.U "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
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Aceste precizări vin ca urmare a incendiului din clubul Colectiv, în care 53 de 

persoane şi-au pierdut viaţa, autorităţile descoperind apoi mai multe nereguli în 

administrarea clădirii respective. 

O altă precizare importantă este faptul că imobilul beneficiază de un 

număr total de patru ieşiri, una (cea principală) pe Bulevardul Magheru şi trei 

pe Strada Jules Michelet, iar sălile au mai multe uşi largi, care se deschid spre 

exterior. Capacitatea sălilor este de 400 de locuri. 

În plus, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, la Teatrul Nottara sunt asigurate 

două posturi permanente de pompier servant (24 ore/24 ore) şi un post cadru tehnic de 

specialitate. De asemenea, Teatrul Nottara este dotat cu detectoare de fum şi 65 de 

extinctoare. 

Printre măsurile pe care Teatrul le-a luat şi până acum se numără respectarea 

numărului maxim de spectatori admis pentru fiecare sală, existenţa planurilor de 

evacuare pe fiecare etaj, marcarea prin semne luminoase a ieşirilor, menţinerea liberă 

a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul în cazul necesităţii de 

evacuare rapidă, revizia tehnică lunară a echipamentelor ce deservesc sălile de 

spectacole. 

În ceea ce priveşte încadrarea clădirii în care este situată instituţia teatrală la 

categoria I de risc seismic, managerul Teatrul Nottara, Marinela Ţepuş, a solicitat în 

repetate rânduri efectuarea unei noi expertize a clădirii, pentru a clarifica definitiv 

care este starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat până în prezent. 

Teatrul Nottara, situat pe Bulevardul Gheorghe Magheru din Bucureşti, a fost 

înfiinţat în 1947, având denumirea Teatrul Armatei. Numele marelui actor român 

Constantin Nottara (1859-1935) l-a primit mai târziu. În fruntea teatrului se afla 

atunci actorul George Vraca, nume de prestigiu al scenei româneşti. 

În prezent, Teatrul Nottara este condus de Marinela Ţepuş. 

 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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4.HotNews 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 11.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-

fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara interzice fumatul in cladire, inclusiv in spectacole 

 

Teatrul Nottara anunta sporirea masurilor pentru siguranta spectatorilor 

si a decis ca, din aceasta saptamana, sa interzica fumatul in cladirea teatrului, 

inclusiv in spectacole. "In situatiile in care scenariul nu poate fi adaptat, tigarile 

vor fi inlocuite cu unele electronice sau confectionate din materiale 

incombustibile. De asemenea, se va renunta si la lumanari si alte surse de foc 

deschis, apelandu-se tot la variante electrice", se arata intr-un comunicat al 

Teatrului Nottara. Institutia de spectacole mai precizeaza ca beneficiaza de toate 

avizele necesare functionarii, inclusiv avizul I.S.U. privind apararea impotriva 

incendiillor, planul de interventie in caz de incendiu fiind intocmit si avizat de 

I.S.U "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti. 

Teatrul Nottara mai informeaza ca imobilul in care functioneaza beneficiaza de 

un numar total de patru iesiri, una (cea principala) pe Bulevardul Magheru si trei pe 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm
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Strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se deschid spre exterior. 

Capacitatea salilor este de 400 de locuri. 

De asemenea, pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt 

asigurate doua posturi permanente de pompier servant (24 ore/24 ore) si un post cadru 

tehnic de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare. 

Teatrul Nottara da asigurari ca conducerea institutiei a luat toate masurile 

pentru siguranta spectatorilor, printre care respectarea numarului maxim de spectatori 

admis pentru fiecare sala, existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj, marcarea 

prin semne luminoase a iesirilor, mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, 

pentru a nu se bloca accesul in cazul necesitatii de evacuare rapida si revizia tehnica 

lunara a echipamentelor ce deservesc salile de spectacole. 

In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, Teatrul Nottara precizeaza ca Marinela Tepus, managerul institutiei, a 

solicitat in repetate randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica 

definitiv care este starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent. 

 

 

 

de Alina Neagu 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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5.Ştirile ProTV 
din data de 12 noiembrie 2015,  

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-

fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-

colectiv.html 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti a interzis fumatul in interiorul institutiei. 

Problema riscului seismic ramane insa nerezolvata 

 

Incep sa apara primele masuri de protectie in institutii, in urma 

incendiului de la ''Colectiv''. 

Conducerea teatrului Nottara din Bucuresti a interzis fumatul in spatiile din 

interiorul institutiei, iar in piesele de teatru se vor folosi doar tigari electronice. 

Totodata se renunta la folosirea lumanarilor, dar si a altor surse de foc deschis. 

Responsabilii precizeaza ca institutia are toate avizele ISU, necesare functionarii, dar 

si 4 iesiri. 

In ceea ce priveste incadrarea cladirii in categoria celor de gradul unu de risc 

seismic, managerul Teatrului Nottara spune ca a solicitat in repetate randuri 

efectuarea unei noi expertize, pentru a clarifica definitiv care este starea imobilului. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
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6.Activ News 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 20.15 

http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-

Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731 

 

 

 

FUMATUL INTERZIS la Teatrul Nottara. În spectacole, doar ţigări electronice 

 

  

FOTO: Agerpres 

http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731
http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731
http://www.activenews.ro/images/articole/126731.jpg
http://www.activenews.ro/images/articole/126731.jpg
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din această săptămână, fumatul să fie 

interzis în toate spațiile din interiorul instituției, iar în piesele de teatru țigările clasice 

vor fi înlocuite cu unele electronice. 

Conducerea Teatrului Nottara a decis suplimentarea măsurilor de siguranță, pe 

lângă cele aflate în vigoare, în urma incendiului de la club Colectiv. 

Printre măsurile care au fost impuse începând din această săptămână se numără 

interzicerea fumatului în toate spațiile din interiorul instituției, inclusiv pe scenă, iar 

pentru situațiile în care actorii vor avea în scenariu să fumeze "țigările vor fi înlocuite 

cu unele electronice sau confecționate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentanții instituției au anunțat că se va renunța atât la lumânări, cât și la orice altă 

sursă de foc deschis, apelându-se, când va fi nevoie, tot la variante electronice. 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare funcționării, inclusiv avizul ISU 

privind apărarea împotriva incendiilor, planul de intervenție în caz de incendiu fiind 

întocmit și avizat de ISU Dealu Spirii al Municipiului București", se arată în 

comunicatul citat, potrivit Agerpres. 

Conducerea instituției menționează că imobilul în care funcționează Teatrul 

Nottara dispune de patru ieșiri, dintre care una (cea principală) pe bulevardul 

Magheru și trei pe strada Jules Michelet, iar sălile au mai multe uși largi, care se 

deschid spre exterior. 

 

 

 

De Anca Apostol  

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/11/12/masuri-la-nottara-interzis-fumatul-in-toate-spatiile-teatrului-in-piese-se-vor-folosi-tigari-electronice-12-57-27
http://www.activenews.ro/autori/Anca-Apostol-12
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7.HotNews 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 9.15 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20617445-teatrul-nottara-suspendat-

activitatea-incepand-din-23-noiembrie.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea din 23 noiembrie. Cladirea teatrului 

are bulina rosie 

 

 
 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20617445-teatrul-nottara-suspendat-activitatea-incepand-din-23-noiembrie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20617445-teatrul-nottara-suspendat-activitatea-incepand-din-23-noiembrie.htm
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Teatrul Nottara anunta, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei, 

ca a suspendat "pe termen nedefinit" organizarea tututor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate pe Bulevardul Magheru. Cladirea in 

care functioneaza teatrul are bulina rosie, adica risc seismic maxim. 

Decizia a fost luata in urma publicarii in Monitorul Oficial a Legii nr. 282/2015 

privind masurile pentru reducerea riscului seismic.  Legea promulgata recent de Klaus 

Iohannis interzice desfasurarea de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat pana la 

consolidarea acestora.   

"Dragi spectatori, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic 

al constructiilor existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu 

data de 23.11.2015, teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii 

tututor spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 

20, sectorul 1, pe termen nedefinit", informeaza reprezentantii institutiei de 

spectacole. 

Reprezentantii Teatrului Nottara mai arata ca "Va asiguram de toata 

disponibilitatea noastra in legatura cu recuperarea sumelor de bani aferente biletelor 

vandute pana in acest moment, pentru spectacolele anulate." 

"De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinererii temporare a 

reprezentatiilor noastre", se mai arata in postarea de pe pagina de Facebook. 

 

 

 

 

de Alina Neagu 

https://www.facebook.com/Nottara/posts/936508763052069?fref=nf&pnref=story
http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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HotNews 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 11.30 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-

inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-

inchide-portile.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara, in pericol sa fie inchis. Managerul Marinela Tepus: Vrem sa 

obtinem o noua expertiza, inainte de a inchide portile 

Teatrul Nottara risca sa fie inchis in urma legii promulgate recent prin 

care este interzisa orice activitate in cladiri cu risc seismic mare, a declarat joi 

seara managerul institutiei de spectacole, Marinela Tepus, adaugand ca va cere 

primariei o noua expertiza asupra cladirii in care functioneaza Teatrul Nottara. 
"Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava. (...) Din pacate, in urma 

promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege care exista din 2008, se presupune 

ca peste cateva zile acest teatru se va inchide. Si nu e singurul, sunt 11 cladiri pe 

bulevardul Magheru, toate au la parter centre comerciale sau institutii - sunt doua 

cinematografe in aceasta situatie, care isi vor inchide portile suspendand activitatea. 

Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se inchide daca intr-adevar 

aceasta cladire presupune un mare risc pentru cei care sunteti aici, pentru noi, pentru 

cei de pe strada. Dorinta noastra este, si am cerut si eu, si a cerut inaintea mea si 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
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Mircea Diaconu, primariei, de fapt directiei abilitate, sa se faca o noua expertiza. De 

fapt, ne intereseaza situatia reala a acestui imobil", a declarat Marinela Tepus, citata 

de Agerpres.  

Managerul teatrului a amintit ca cladirea in care se joaca spectacolele Teatrului 

Nottara a fost construita de Liviu Ciuley, tatal marelui regizor Liviu Ciulei, pentru 

familia sa: "Va spun o singura poveste: acest bloc a fost construit in 1945 de Liviu 

Ciuley, tatal marelui regizor, pentru familia sa, pentru Liviu Ciulei care avea sa 

devina acel mare regizor. Acelasi Liviu Ciuley, inginer extraordinar, este unul dintre 

aceia care au modernizat constructiile, care au facut dupa 1940 constructii in 

Bucuresti si in alte parti din tara, dupa noile norme privind seismicitatea acestui teren. 

Va dau cateva exemple: Palatul CFR - nu are bulina, Palatul nou BNR - nu are bulina, 

singurul imobil care are bulina este acela facut de el pentru familia sa. Putem noi sa 

credem ca a gandit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decat celelalte? Asta 

vrem sa aflam - o expertiza reala facuta acum, cu mijloacele moderne ale anului 2015, 

ca sa ne dumirim."  

 

Marinela Tepus a adaugat ca in ultima perioada, dupa ce publicul a fost 

consultat despre problemele care exista la Nottara, s-au facut investitii si s-a schimbat 

fata teatrului: "Dupa cum puteti vedea, Teatrul Nottara a facut curatenie, pentru 

dumneavoastra si la cererea dumneavoastra. Cand intrati in sala, de obicei vi se da un 

chestionar pe care sunteti rugati sa-l completati si sa-l puneti intr-o urna. Acolo scria 

ca suntem un teatru imbatranit, suntem un teatru prafuit, ca suntem un teatru in care 

miroase a mucegai, ca suntem un teatru care nu are confortul unui teatru de calitate 

europeana. Noi am citit si am facut tot ceea ce dumneavoastra ati spus. Peste cateva 

zile, ar urma sa se schimbe aceste scaune si scaunele din sala mica, care sunt si mai 

oropsite." 

"Vrem sa atragem de partea noastra toti spectatorii, pe ceilalti actori, astfel 

incat sa obtinem, inainte de a se inchide portile acestui teatru, o noua expertiza. Cred 
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ca o meritam. Vreau sa va spun ca, daca primaria nu va fi de acord cu aceasta 

expertiza, noi suntem gata sa facem o campanie de atragere de fonduri si sa ne platim 

singuri, cu ajutorul dumneavoastra, aceasta expertiza. Astazi ma intalnesc cu niste 

arhitecti ca sa-mi dea o estimare. Nu stiu cat costa o astfel de expertiza, dar nu cred ca 

o sa coste luna de pe cer si va asteptam atunci, asa cum ati fost si altadata alaturi de 

noi, nu sa platiti un bilet de spectacol, poate sa platiti costul unui bilet care sa se 

transforme in posibilitatea noastra de a ne face singuri aceasta expertiza", a incheiat 

Marinela Tepus.  

 

de Alina Neagu 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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HotNews 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 10.52 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20620915-ministrul-culturii-intalnire-

urgenta-guvern-tema-situatiei-nottara-angajatii-teatrului-nici-vina-darama-

blocul-peste.htm 

 

 

 

Ministrul Culturii: Intalnire de urgenta la Guvern pe tema situatiei de la Nottara; 

angajatii teatrului n-au nici o vina ca se darama blocul peste ei 

 

 

Noul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, spune intr-un interviu la 

RFI ca situatia Teatrului Nottara va fi analizata intr-o intalnire de urgenta la 

Palatul Victoria, impreuna cu reprezentanti ai Primariei si ai institutiei culturale 

bucurestene. Ministrul propune instituirea unui Fond National de Salvare a 

institutiilor de cultura, care se afla in cladiri de patrimoniu. 

Vlad Alexandrescu apreciaza ca legea care interzice activitatile in cladiri cu risc 

seismic ridicat si care a facut ca Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic si Cinematograful 

Patria sa-si suspende activitatea "este foarte oportuna, vine sa implineasca o asteptare 

a societatii civile. Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20620915-ministrul-culturii-intalnire-urgenta-guvern-tema-situatiei-nottara-angajatii-teatrului-nici-vina-darama-blocul-peste.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20620915-ministrul-culturii-intalnire-urgenta-guvern-tema-situatiei-nottara-angajatii-teatrului-nici-vina-darama-blocul-peste.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20620915-ministrul-culturii-intalnire-urgenta-guvern-tema-situatiei-nottara-angajatii-teatrului-nici-vina-darama-blocul-peste.htm
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activitatea si sa atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat, unele 

dintre ele, majoritatea, chiar de pericol public". 

Noul ministru se declara sensibil la problema institutiilor de cultura amintite. 

 

 

 

de RFI 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/RFI
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HotNews 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 11.30 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-

inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-

inchide-portile.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara, in pericol sa fie inchis. Managerul Marinela Tepus: Vrem sa 

obtinem o noua expertiza, inainte de a inchide portile 

 

 

Teatrul Nottara risca sa fie inchis in urma legii promulgate recent prin care este 

interzisa orice activitate in cladiri cu risc seismic mare, a declarat joi seara managerul 

institutiei de spectacole, Marinela Tepus, adaugand ca va cere primariei o noua 

expertiza asupra cladirii in care functioneaza Teatrul Nottara. 

"Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava. (...) Din pacate, in 

urma promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege care exista din 2008, se 

presupune ca peste cateva zile acest teatru se va inchide. Si nu e singurul, sunt 11 

cladiri pe bulevardul Magheru, toate au la parter centre comerciale sau institutii 

- sunt doua cinematografe in aceasta situatie, care isi vor inchide portile 

suspendand activitatea. Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se 

inchide daca intr-adevar aceasta cladire presupune un mare risc pentru cei care 

sunteti aici, pentru noi, pentru cei de pe strada. Dorinta noastra este, si am cerut 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
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si eu, si a cerut inaintea mea si Mircea Diaconu, primariei, de fapt directiei 

abilitate, sa se faca o noua expertiza. De fapt, ne intereseaza situatia reala a 

acestui imobil", a declarat Marinela Tepus, citata de Agerpres.  

Managerul teatrului a amintit ca cladirea in care se joaca spectacolele 

Teatrului Nottara a fost construita de Liviu Ciuley, tatal marelui regizor Liviu 

Ciulei, pentru familia sa: "Va spun o singura poveste: acest bloc a fost construit 

in 1945 de Liviu Ciuley, tatal marelui regizor, pentru familia sa, pentru Liviu 

Ciulei care avea sa devina acel mare regizor. Acelasi Liviu Ciuley, inginer 

extraordinar, este unul dintre aceia care au modernizat constructiile, care au 

facut dupa 1940 constructii in Bucuresti si in alte parti din tara, dupa noile 

norme privind seismicitatea acestui teren. Va dau cateva exemple: Palatul CFR - 

nu are bulina, Palatul nou BNR - nu are bulina, singurul imobil care are bulina 

este acela facut de el pentru familia sa. Putem noi sa credem ca a gandit pentru 

sine, acest Manole, un bloc mai prost decat celelalte? Asta vrem sa aflam - o 

expertiza reala facuta acum, cu mijloacele moderne ale anului 2015, ca sa ne 

dumirim." 

Marinela Tepus a adaugat ca in ultima perioada, dupa ce publicul a fost 

consultat despre problemele care exista la Nottara, s-au facut investitii si s-a 

schimbat fata teatrului: "Dupa cum puteti vedea, Teatrul Nottara a facut 

curatenie, pentru dumneavoastra si la cererea dumneavoastra. Cand intrati in 

sala, de obicei vi se da un chestionar pe care sunteti rugati sa-l completati si sa-l 

puneti intr-o urna. Acolo scria ca suntem un teatru imbatranit, suntem un teatru 

prafuit, ca suntem un teatru in care miroase a mucegai, ca suntem un teatru care 

nu are confortul unui teatru de calitate europeana. Noi am citit si am facut tot 

ceea ce dumneavoastra ati spus. Peste cateva zile, ar urma sa se schimbe aceste 

scaune si scaunele din sala mica, care sunt si mai oropsite." 

"Vrem sa atragem de partea noastra toti spectatorii, pe ceilalti actori, 

astfel incat sa obtinem, inainte de a se inchide portile acestui teatru, o noua 

expertiza. Cred ca o meritam. Vreau sa va spun ca, daca primaria nu va fi de 

acord cu aceasta expertiza, noi suntem gata sa facem o campanie de atragere de 

fonduri si sa ne platim singuri, cu ajutorul dumneavoastra, aceasta expertiza. 

Astazi ma intalnesc cu niste arhitecti ca sa-mi dea o estimare. Nu stiu cat costa o 

astfel de expertiza, dar nu cred ca o sa coste luna de pe cer si va asteptam atunci, 

asa cum ati fost si altadata alaturi de noi, nu sa platiti un bilet de spectacol, poate 

sa platiti costul unui bilet care sa se transforme in posibilitatea noastra de a ne 

face singuri aceasta expertiza", a incheiat Marinela Tepus. 

 

 

de Alina Neagu 

 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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HotNews 
din data de 2012 noiembrie 2015, ora 11.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-

inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-

inchide-portile.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara interzice fumatul in cladire, inclusiv in spectacole 

 

Teatrul Nottara anunta sporirea masurilor pentru siguranta spectatorilor 

si a decis ca, din aceasta saptamana, sa interzica fumatul in cladirea teatrului, 

inclusiv in spectacole. "In situatiile in care scenariul nu poate fi adaptat, tigarile 

vor fi inlocuite cu unele electronice sau confectionate din materiale 

incombustibile. De asemenea, se va renunta si la lumanari si alte surse de foc 

deschis, apelandu-se tot la variante electrice", se arata intr-un comunicat al 

Teatrului Nottara. Institutia de spectacole mai precizeaza ca beneficiaza de toate 

avizele necesare functionarii, inclusiv avizul I.S.U. privind apararea impotriva 

incendiillor, planul de interventie in caz de incendiu fiind intocmit si avizat de 

I.S.U "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti. 

Teatrul Nottara mai informeaza ca imobilul in care functioneaza beneficiaza de 

un numar total de patru iesiri, una (cea principala) pe Bulevardul Magheru si trei pe 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
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Strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se deschid spre exterior. 

Capacitatea salilor este de 400 de locuri. 

De asemenea, pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt 

asigurate doua posturi permanente de pompier servant (24 ore/24 ore) si un post cadru 

tehnic de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare. 

Teatrul Nottara da asigurari ca conducerea institutiei a luat toate masurile 

pentru siguranta spectatorilor, printre care respectarea numarului maxim de spectatori 

admis pentru fiecare sala, existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj, marcarea 

prin semne luminoase a iesirilor, mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, 

pentru a nu se bloca accesul in cazul necesitatii de evacuare rapida si revizia tehnica 

lunara a echipamentelor ce deservesc salile de spectacole. 

In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, Teatrul Nottara precizeaza ca Marinela Tepus, managerul institutiei, a 

solicitat in repetate randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica 

definitiv care este starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent. 

 

 

 

de Alina Neagu    

 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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8.rfi 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-

rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o 

 

 

 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, la RFI: Angajaţii Teatrului Nottara n-au 

nici o vină că se dărâmă blocul peste ei 

 

ministrul_culturii_vlad_alexandrescu_rfi_angajatii_teatrului_nottara_nu_au_vina

_darama_blocul_peste_ei.jpg 

 

http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o
http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o
http://www.rfi.ro/file/ministrulculturiivladalexandrescurfiangajatiiteatruluinottaranuauvinadaramabloculpesteeijpg
http://www.rfi.ro/file/ministrulculturiivladalexandrescurfiangajatiiteatruluinottaranuauvinadaramabloculpesteeijpg
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Teatrul Nottara îşi suspendă activitatea. 

Teatrul Nottara îşi suspendă activitatea. 

 

Noul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, spune într-un interviu la RFI că 

situaţia Teatrului Nottara va fi analizată într-o întâlnire de urgenţă la Palatul Victoria, 

împreună cu reprezentanţi ai Primăriei şi ai instituţiei culturale bucureştene. Ministrul 

propune instituirea unui Fond Naţional de Salvare a instituţiilor de cultură, care se 

află în clădiri de patrimoniu. 

 

Vlad Alexandrescu apreciază că legea care interzice activităţile în clădiri cu risc 

seismic ridicat şi care a făcut ca Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic şi Cinematograful 

Patria să-şi suspende activitatea "este foarte oportună, vine să împlinească o aşteptare 

a societăţii civile. Nu se poate să mai lăsăm instituţiile de cultură să-şi desfăşoare 

activitatea şi să atragă public în nişte imobile cu risc seismic foarte ridicat, unele 

dintre ele, majoritatea, chiar de pericol public". 

 

Noul ministru se declară sensibil la problema instituţiilor de cultură amintite: 

"În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii acestor instituţii în viitor, în calitate de 

ministru al Culturii sunt foarte sensibil, bineînţeles şi pot să vă informez că şi 

premierul, domnul Dacian Cioloş, e foarte preocupat de ce se întâmplă la Teatrul 

Nottara. Am hotărât împreună că vom avea o întâlnire la Palatul Victoria cu 

reprezentanţii Teatrului Nottara pe de o parte şi cu reprezentantul Primăriei, în care să 

încercăm să găsim o soluţie pentru Teatrul Nottara imediat. Dar suntem un pic 

contrariaţi. Am fi vrut să o facem chiar astăzi după şedinţa de Guvern, dar suntem 

împiedicaţi de faptul că ieri Consiliul General a retras sprijinul primarului general 

interimar. Aşteptăm să se aleagă, să se decidă în Consiliul General un reprezentant al 

instituţiei, după care vom face o întâlnire de urgenţă la Palatul Victoria, pentru a 

încerca să rezolvăm deocamdată situaţia Teatrului Nottara". 

 

Care ar putea fi soluţia? "Soluţia ar fi ca pe perioada în care acest imobil va 

intra în consolidare, este un imobil de patrimoniu, Bulevardul Magheru numărul 20, 

să găsim un amplasament în care teatrul să-şi desfăşoare activitatea, pentru că actorii, 

regizorii, angajaţii teatrului n-au nici o vină din faptul că blocul se dărâmă peste ei, ei 

trebuie să-şi desfăşoare mai departe activitatea artistică. Şi chiar dacă teatrul nu ţine 

de Ministerul Culturii, el ţine de Primărie, Ministerul Culturii este foarte implicat şi 

sensibil la acest aspect, adică oamenii să-şi poată desfăşura activitatea lor creativă în 

continuare", spune Vlad Alexandrescu. 

 

Noul ministru al Culturii precizează că a avansat ideea în Guvern "deja de mai 

multe ori, a demarării unui program al Ministerului Culturii pentru consolidarea unor 

clădiri de patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcţionează instituţii de cultură 
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subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor. Trebuie să înţelegem că statul nu 

poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe care nu le-a consolidat în 45 de 

ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program şi am institui un Fond Naţional 

de Salvare a instituţiilor de cultură care se află în clădiri de patrimoniu, atunci dacă 

statul ar da acest semnal şi asta este una din priorităţile mele, atunci am crea o masă 

critică, o conştiinţă mai acută în societate, pentru urgenţa acestor operaţiuni. Cu bani 

de la bugetul statului şi cu proiecte europene". 

 

 
 

Vlad Alexandrescu, despre Teatrul Nottara 

 

 

 

de Cosmin Ruscior 

http://www.rfi.ro/autori/cosmin-ruscior
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9.Adevărul 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 10.58 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-inchis-cladirea-teatrului-

bulina-rosie-1_565420527d919ed50e864436/index.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, închis pe perioadă nedeterminată. Clădirea teatrului are bulină roşie 

 

 
Tratul Nottara, închis. Legea 282/2015, promulgată săptămâna trecută de preşedintele 

Klaus Iohannis, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente îşi face simţite primele efecte: Teatrul Nottara, care are sediul pe Bulevardul 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-inchis-cladirea-teatrului-bulina-rosie-1_565420527d919ed50e864436/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-inchis-cladirea-teatrului-bulina-rosie-1_565420527d919ed50e864436/index.html
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Magheru, a fost nevoit să îşi închidă porţile pe o perioadă nelimitată, până la 

rezolvarea situaţiei. 

Practic, în situaţia de faţă există două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă 

a clădirii, în aşa fel încât aceasta să corespundă normelor de securitate, sau 

schimbarea sediului teatrului într-o altă clădire, care să permită reluarea activităţii. 

Clădirea în care funcţionează teatrul are bulină roşie. Potrivit unui comunicat de presă 

al conducerii Teatrului Nottara, Primăriei Capitalei i se va solicita insluv punerea la 

dispoziţie a unui alt spaţiu, instituţia teatrală aflându-se în subordinea acesteia. 

Spectatorilor li se aduce la cunoştinţă faptul că îşi pot recupera banii aferenţi biletelor 

cumpărate pentru spectacolele anulate.  

Textul integral al comunicatului de presă care anunţă că Teatrul Nottara s-a 

închis Dragi spectatori, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcţiilor existente, Vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu 

data de 23.11.2015, teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării 

tututor spectacolelor şi evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 

20, sectorul 1, pe termen nedefinit.  

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 

anulate. De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre. Vă mulţumim pentru înţelegere! Echipa Teatrului Nottara 

Teatrul Nottara, închis după legea promulgată de Iohannis Preşedintele Klaus 

Iohannis a promulgat, pe 17 noiembrie, legea care prevede interzicerea desfăşurării de 

activităţi în spaţiile comerciale precum magazine, săli de spectacole şi structuri 

turistice, în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora.  

Legea 282/2015 prevede că "Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi 

permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele 

asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de 

intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a 

construcţiei existente". Anunţul că Teatrul Nottara ar putea să-şi suspende activitatea 
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a fost făcut de managerul instituţiei, Marinela Ţepuş, pe 19 noiembrie, în cea de-a 

doua zi a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, când a urcat pe scenă, împreună cu o 

parte a trupei de actori, şi a expus situaţia în care instituţia s-ar putea afla în urma legii 

promulgate recent de preşedintele Klaus Iohannis.  

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea.  

Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-adevăr 

această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, pentru 

cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea mea 

domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de fapt, 

direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. De fapt, ne interesează 

situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, pe scena Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatăl 

marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa. "Acelaşi Liviu Ciuley, inginerul 

extraordinar, este unul dintre aceia care au modernizat construcţiile, care au făcut 

după 1940 construcţii în Bucureşti şi în alte părţi din ţară după noile norme privind 

seismicitatea acestui teren. Vă dau câteva exemple: palatul CFR - nu are bulină, 

palatul nou BNR - nu are bulină. Singurul imobil care are bulină e acela făcut de el 

pentru familia sa. Putem noi să credem că a zidit pentru sine, acest Manole, un bloc 

mai prost decât celelalte?", a mai spus managerul Teatrului Nottara. Cerere pentru o 

nouă expertiză la Teatrul Nottara În acel moment, managerul Teatrului Nottara a 

precizat, pentru Mediafax, că a trimis solicitări la Primăria Capitalei pentru a li se 

permite să facă o nouă expertiză a Teatrului Nottara, dar şi a li se asigura un nou 

sediu, în cazul în care activitatea în clădirea de pe Bulevardul Magheru din Bucureşti 

ar trebui suspendată.  

"Pe 19 noiembrie, am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la primarul 

general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că noi am 

cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 

de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să ne 

întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. Demersul cu expertiza durează cam trei 
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luni, dacă se face o expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, 

dacă se face o nouă expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 

2015 faţă de 1997 (când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă 

există bulină, aflăm şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi. Noi stăm cu 

certitudinea că n-avem bulină, de asta spunem 'veniţi!'. 

 Nicio clipă, cineva dintre noi nu crede că acest teatru are o bulină reală din mai 

multe motive: că acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că întâi s-a spus că blocul este 

din 1935 şi după aceea s-a dovedit că este din 1945, că, sus, proprietarii n-au acceptat 

să intre şi s-au făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără partea de sus a blocului şi că, 

mai mult decât atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a modernizat construcţiile în 

România.  

După marele cutremur, el este primul care a făcut cu calcule şi conform 

normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecţi din America, a fost o întreagă 

tevatură. BNR-ul nu pare că se va mişca din loc prea curând şi palatul CFR nu pare a 

se mişca din loc prea curând", a spus Marinela Ţepuş. Totodată, aceasta a precizat că 

pe Bulevardul Magheru trec câteva sute de oameni zilnic, mai mulţi decât intră în 

teatru.  

"Aş vrea să ştiu cine a dat directiva ca aceasta clădire - dacă o fi, Doamne 

fereşte!, un mare cutremur - să se prăbuşească peste sala de spectacol şi nu peste 

stradă. Pentru că eu cred că, dacă ne ducem până la capăt cu conştiinţa şi cu rigoarea 

acestei legi, ar trebui să punem o barieră la Piaţa Romană şi o barieră la Universitate. 

Şi tot aşa şi cu Centrul vechi, o barieră într-o parte, o barieră la capătul celălalt şi 

nimeni să nu mai intre, în afară de locuitorii care, pe propria răspundere, intră în 

blocul în care locuiesc", a spus Marinela Ţepuş. În ceea ce priveşte o nouă expertiză a 

clădirii, Marinela Ţepuş a precizat că nu s-a putut realiza, pentru că Primăria nu şi-a 

dat acordul şi nu a finanţat o astfel de acţiune.  

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută. Eu, când 

am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. Poate în 18 ani, din 

cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, această clădire s-a 

prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. Adică, e dreptul nostru 

să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să fugim ca potârnichile. Eu 

nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există atât de multe întrebări şi 

faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela Ţepuş, menţionând că 

nu ştie cât costă o astfel de expertiză, dar umează să afle şi, dacă şi colegii săi sunt de 
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acord, este hotărâtă să facă o campanie ca la carte, pentru a salva această clădire 

simbol.  

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. Despre refuzul Primăriei de a face o nouă 

expertiză a Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş a spus că o astfel de acţiune ar deschide 

o "cutie a Pandorei", dar Bucureştiul are nevoie să ştie adevărul. De asemenea, 

directoarea Teatrului Nottara a afirmat că instituţia de pe Bulevardul Magheru nu 

poate fi consolidată, pentru că există un proces de retrocedare cu proprietarii, care au 

contestat "bulina roşie". 

 "În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect 

Bucureşti şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. E vorba de 

un proces de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să 

consolideze un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, 

conform vechii legi, proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând 

această bulină. De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat 

existenţa reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş, menţionând că "proprietarii, 

după ce au contestat, au scos bulina, iar Primăria nici nu a amendat pe nimeni şi nici 

nu a mai pus-o la loc". 

 "Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din 

Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa 

sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică şi 

administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Ţepuş se află la 

conducerea teatrului. 
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de Florin Ghioca  
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10.Ştirile Protv 
din data de 18 noiembrie 2015, ora 19.25 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-baruri-si-restaurante-cu-bulina-

inchise-de-autoritati-pe-lista-neagra-se-afla-si-cladiri-simbol-ale-

bucurestiului.html 

 

 

 

Cinema Patria, Teatrul Nottara si Club A. Cladirile-simbol din Capitala care s-

ar putea inchide de la 1 ianuarie 

 

Cladiri simbol ale Capitalei, cum ar fi Teatrul Nottara si Cinema Patria, 

dar si zeci de restaurante ar putea fi inchise. 

Sunt situate in cladiri cu bulina rosie, iar legea care interzice orice fel de 

activitate publica in aceste locuri a fost promulgata de presedintele de Klaus Iohannis. 

Proprietarii acestor localuri se impotrivesc deciziei si sustin ca au incercat sa 

consolideze cladirile, dar primaria le-a taiat orice speranta, pe motiv ca nu ar exista 

fonduri. 

Conform noii legi, toti proprietarii cladirilor nesigure, in care se desfasoara 

activitati publice, indiferent ca vorbim despre cluburi, magazine, teatre, cinematografe 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-baruri-si-restaurante-cu-bulina-inchise-de-autoritati-pe-lista-neagra-se-afla-si-cladiri-simbol-ale-bucurestiului.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-baruri-si-restaurante-cu-bulina-inchise-de-autoritati-pe-lista-neagra-se-afla-si-cladiri-simbol-ale-bucurestiului.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-baruri-si-restaurante-cu-bulina-inchise-de-autoritati-pe-lista-neagra-se-afla-si-cladiri-simbol-ale-bucurestiului.html
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sau banci, trebuie sa faca expertiza imobilelor. In cazul in care aceste spatii se 

incadreaza in categoria unu de risc, atunci activitatea trebuie oprita. 

Cea mai afectata zona va fi Centrul Vechi. Aici sunt zeci de restaurante si 

baruri care risca sa cada in cazul unui cutremur. Unele dintre ele sunt zugravite si 

arata bine la exterior, dar stalpii de sustinere sunt foarte slabiti. 

In timp ce unii patroni din cea mai afectata zona din Bucuresti sunt resemnati si 

spun ca isi vor inchide cluburile, altii cer noi expertize, in speranta ca bulina va 

disparea. 

Iata o disputa intre administratorul cladirii unde functioneaza Club A - cel mai 

vechi club de muzica underground din Bucuresti - si proprietarul localului. 

"Acea expertiza nu exista. Exista un formular, pe ei ii doare ca sunt afectati. Am 
memoriu tehnic. Ala nu tine loc de expertiza.” 

Administrator: “Crapaturile care se vad sunt fisuri de la cutremur. Domnul de ce 

spune... E proprietar la club A si vrea sa functioneze cu ele. Scopul scuza 
mijloacele.”  

Reporter: "Va puteti asuma un risc atat de mare? 

Mihai, patron Club A: NU. Vom inchide si vom consolida daca e de consolidat." 

Un alt patron de restaurant sustine ca a facut demersurile pentru consolidare, 

dar primeste acelasi raspuns de la primarie: nu exista fonduri. 

Iancu Argintoianu , restaurant Argentin: "Eu aici de doi ani ma straduiesc sa 

fac consolidarea. S-a depus dosalul acum doi ani. Asteptam sa se voteze, ce solutii se 

aproba, proiectarea, bugetul si o sa dureze ani de zile. Eu daca inchid, nu o inchid 
din vina mea. O inchid pentru ca lucrurile dureaza foarte mult." 

Potivit Asociatiei Centru Vechi, sunt 14 cladiri vizate, care la inceputul lui 

ianuarie ar trebui sa se inchida. 

Grav e ca pe lista neagra se afla si cladiri simbol ale Bucurestiului. 

Cinematograful Patria si Teatrul Notara s-ar putea trezi cu lacatul pe usa pentru 

totdeauna. Proprietarii care locuiesc in acelasi imobil nu vor sa consolideze cladirea, 

iar primaria nu gaseste bani pentru consolidare. 

Angajat teatrul Notara: "Se vor lupta cat pot ei, este un teatru de notorietate si 

spera ca nu se va intampla cu ei ce s-a intamplat cu spitalele. " 
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In Bucuresti exista un numar de 366 de cladiri expertizate tehnic si incadrate in 

clasa 1 de risc seismic. 183 dintre ele cu pericol public, iar in clasa 2 de risc sunt 

incadrate 306 cladiri. 
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11.Ştirile Protv 

din data de 24 noiembrie 2015, ora 19.25 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-

spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-

cultural.html 

 

 

 

Dupa 70 de ani, Teatrul Nottara se inchide, iar la Cinema Patria nu mai ruleaza 

filme. "Dorim o cladire atestata istoric" 

 

Dupa 70 de ani si mii de spectacole, Teatrul Nottara din capitala si-a inchis 

portile. In ultimii 55 de ani a avut sediul pe Bulevardul Magheru. 

Insa cladirea, are gradul intai de risc seismic, iar o noua lege obliga institutia sa 

isi inceteze activitatea. Si Cinema Patria si Teatrul foarte mic s-au inchis incepand de 

marti. 

Pentru ca nimeni nu le poate lua ceea ce iubesc mai mult, pasiunea pentru 

scena, actorii teatrului Nottara inca repeta. Pregatesc trei piese noi, pe langa cele 33 

care se jucau pana ieri. Deocamdata nu au insa unde sa le joace. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
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Dupa 55 de ani de activitate in sediul de pe bulevardul Magheru nr 20, pe scena 

Teatrului Nottara se trage cortina, cel putin deocamdata. Actorii inca fac repetitii, dar 

spectacolele pentru public au fost suspendate. 

Ion Haiduc: Daca cineva care ne conduce nu isi da seama ce inseamna in 

teatru in zilele astea cand nu citeste nimeni o carte. La noi vin tineri foarte multi . 
Asta e casa mea. Cum o sa ma dati afara de aici?  

Reprezentantii teatrului Nottara sustin ca au cerut primariei care este 

proprietara cladirii, sa faca lucrari de consolidare, dar au primit mereu acelasi raspuns. 

Nu sunt fonduri. Acum, actorii cauta ei un sediu unde sa poata juca. 

Ada Navrot: Noi venim de la repetitii, ne continuam menirea noastra, cei a 

caror menire sunt actele si administratia sa isi faca datoria. 

Vlad Zamfirescu: Teatrul Nottara este o parte a istoriei romanesti. O decizie 

administrativa nu poate inchide istoria. NU poti sterge cultura. E nevboie de o 

expertiza serioasa. 

 Marinela Tepus, director Teatru Nottara: "Suntem un simbol cultural, dar din 

pacate am devenit un simbol al tuturor bulinelor bucurestene. Am solicitat cladirea 

arcub din batistei, este un strigat dupa ajutor. Dorim o cladire atestata istoric, pentru 

ca daca noi un an o sa jucam te miri pe unde, inchiriind sali si spatiu o sa ne pierdem 
identitatea, teatrul Nottara nu va mai exista." 

De cealalta parte, reprezentantii primariei sustin ca nu au facut consolidari din 

cauza proprietarilor care locuiesc in apartamentele situate deasupra teatrului, care au 

refuzat aceste lucrari. 

Primaria Municipiului Bucuresti: Teatrul Constantin Nottara de pe Bulevardul 

Gheorghe Magheru nr. 20, unde proprietarii refuza in mod categoric consolidarea. 

Decizia de interventie ce revine fiecarui proprietar conduce la dificultati in luarea 

masurilor de punere in siguranta. Institutia noastra a actionat conform legislatiei, insa 

toate actiunile noastre au avut ca raspuns refuzul categoric al acestor proprietari. 

Aceeasi situatie o intalnim si la cinema Patria, unde nu mai ruleaza niciun film. 

 Maria Bicfalvi: "In acest moment s-a inchis cinematograful pana la o noua 

expertiza. NU dorim sa avem probleme. Asociatia de proprietari a cerut-o, chiriasii 

au cerut-o si a cerut-o si conducerea regiei noastre." 
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In Bucuresti sunt 366 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic. O lege 

promulgata recent interzice orice activitate publica in aceste spatii.  

Decizia a venit in urma aplicarii legii promulgate recent prin care este interzisa 

orice activitate in cladiri cu risc seismic mare. 

"Teatrul nu s-a inchis, am suspendat activitatea, adica nu mai jucam. In rest 

activitatea noastra administrativa continua. Conform legii, care nu are un termen pus 

in ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, ca are aplicabilitate imediata. Asa 

ca noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista in continuare si vom 

exista, sunt sigura", a declarat pentru Agerpres Marinela Tepus. 

Ea a explicat necesitatea acestui demers prin faptul ca, in cazul in care in 

cladirea teatrului s-ar fi continuat sa se joace spectacole si primaria ar fi organizat un 

control, s-ar fi putut pierde avizul de functionare. 

"Legea este atat de parsiva incat spune ca se vor suspenda activitatile etc. In 

cazul in care nu ne supunem si vom fi controlati, amenda este de 50.000 de lei pentru 

manager si atunci se va lua de primarie avizul de functionare, abia atunci se va 

inchide. Ori noi nu putem sa riscam sa se inchida teatrul si, marturisesc, nu aveam 

acei 50.000 de lei pregatiti pentru o amenda data in felul acesta", a precizat 

managerul. 

Pentru cei care si-au achizitionat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate si banii recuperati de la Agentia de Bilete a 

institutiei, din bulevardul Magheru. 

"Cu biletele este cel mai simplu, le returnam la Agentia de Bilete in oricare moment, 
incepand de acum", a aratat Marinela Tepus. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care in spatiile in 

care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum salile de 

spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie pentru 

cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 
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12.HotNews 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.20 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-

putea-functiona-trei-amplasamente.htm 

 

 

 

Guvern: Teatrul Nottara ar putea functiona in trei amplasamente 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu, citat de Agerpres. 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. 

Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan 

Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o 

cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La intalnire a participat si ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 

Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus.  

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-putea-functiona-trei-amplasamente.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-putea-functiona-trei-amplasamente.htm
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Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care in 

spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum 

salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie 

pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

'Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa 

atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o 

comparatie sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a 

intamplat in clubul Colectiv. Numai ca acolo am dat vina pe o societate privata care 

incerca sa faca niste beneficii de pe urma unui concert si am aratat ca publicul tanar 

prezent la acea lansare, a unui album rock - pana la urma tot un act de cultura - fusese 

prins in capcana de o societate comerciala care voia sa faca profit. Acest lucru nu se 

poate intampla si cu institutiile statului. Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura 

ale statului sa atraga in fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe 

zi - public in niste cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor 

prabusi', a subliniat Vlad Alexandrescu. 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor.  

'Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate 

imobilele pe care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel 

de program si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se 

afla in cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din 

prioritatile mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, 

pentru urgenta acestor operatiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte 

europene, pentru ca pe fonduri structurale e posibil sa accesam fonduri europene care 

sa permita consolidarea in regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu', a precizat el 

de R.M. 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/R.M.
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13.PSNews 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 18.20 

http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-

nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/ 

 

 

 

Bulina roşie, prima victimă importantă în cultură: Teatrul Nottara îşi suspendă 

activitatea 

 

 

http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/
http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/
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Bulina roşie (privind riscul de cutremur) face prima victimă importantă în 

cultură: Teatrul Nottara din Bucureşti îşi suspendă activitatea. 

Anunţul a fost făcut, luni seară, pe pagina de Facebook a instituţiei: 

„Dragi spectatori, 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, 

Vă aducem la cunoștință cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor 

şi evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea sumelor 

de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a 

acestei situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia 

ne aflăm, inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii 

temporare a reprezentaţiilor noastre. 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

Echipa Teatrului Nottara” 

 

 

De Valentin Busuioc 

https://www.facebook.com/Nottara/posts/936508763052069
http://psnews.ro/author/valentin-busuioc/
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14.Radio România Bucureşti FM 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.20 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-

ramane-cu-afacerile-private/ 

 

 

 

Discuții pentru Teatrul Nottara, dar cum rămâne cu afacerile private? 

 

 

Astăzi, primarul interimar al Capitalei discuta cu prim-ministru și cu ministrul 

Culturii situația Teatrului Nottara, care a fost obligat să închidă porțile Sălii Magheru, 

din cauză că aceasta se află la parterul unui imobil încadrat în clasa întâi de risc 

seismic sau, mai simplu, cu bulină rosie. 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
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Desigur, discuția este oportună, dar nu suficientă. Pe lângă faptul că în situația 

Teatrului Nottara se mai află și alte instituții de cultură, Teatrul Foarte Mic sau cel de 

Comedie, spre exemplu, foarte multe afaceri mici din centrul Bucureștiului au primit 

o lovitură dură și neasteptată prin noua reglementare legală, care le interzice să 

funcționeze la parterul clădirilor cu bulină rosie. Este vorba de mici magazine, care 

vând îmbrăcăminte, încălțăminte, dar si despre magazine alimentare de cartier, centre 

de copiere și multiplicare, unități cu specific de alimentație publică etc. 

Patronii se plâng că au primit donațiile vineri, în pragul weekend-ului prelungit 

de 1 Decembrie, astfel încât nu au mai putut face nimic. Ei reclamă faptul că nu stiau 

atunci când au închiriat spatiile că respectivele imobile au bulină rosie și că, acum, 

trebuie să îsi înceteze brusc activitatea și să caute alte locații, în apropiere, pentru a-și 

muta afacerile. Multe dintre aceste mici firme de prestări servicii vor dispărea, spun 

patronii, deoarece noua lege a avut drept efect și creșterea bruscă a chiriilor pentru 

spațiile comerciale din clădirile fără bulină. 

Poate ar fi și aceasta o temă demnă de atenția prim-ministrului si a Edilului 

Capitalei, pentru că acești mici întreprinzători creează si susțin locuri de muncă si 

plătesc taxe și impozite, atât la bugetul de stat, cât si la cel local. 

 

 

 

de către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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Radio România Bucureşti FM 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/11/24/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/ 

 

 

 

Teatrul Nottara şi-a suspendat activitatea 

 

 

Teatrul Nottara a anunţat că şi-a suspendat activitatea pe termen nedeterminat. 

Decizia vine ca urmare a legii promulgate de preşedintele Klaus Iohannis, care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

http://bucurestifm.ro/2015/11/24/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
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„Având în vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 
20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

Vă aducem la cunoștință cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 
anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii temporare a 
reprezentaţiilor noastre” – a anunţat echipa Teatrului Nottara. 

Vă reamintim că președintele Klaus Iohannis a semnat pe 17 noiembrie decretul 

de promulgare a unei legi care interzice funcționarea barurilor, restaurantelor, 

cluburilor, teatrelor și cinematografelor în clădirile încadrate în casele I și a II-a de 

risc seismic. 

 

 

 

de către Sabina Lapadatescu 

http://bucurestifm.ro/author/sabina-lapadatescu/


48 

 

Radio România Bucureşti FM 
din data de 20 noiembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-

pustiu/ 

 

 

 

În curând centrul Bucureștiului va fi pustiu… 

 

 

http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-pustiu/
http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-pustiu/
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Președintele Klaus Iohannis a semnat marți decretul de promulgare a unei legi 

care interzice funcționarea barurilor, restaurantelor, cluburilor, teatrelor și 

cinematografelor în clădirile încadrate în casele I și a II-a de risc seismic. Legea va 

intra în vigoare imediat după publicarea sa în Monitorul Oficial. 

Ce va însemna aplicarea acestei legi pentru Bucuresti? De la Piața Romană, pe 

Bulevardul Magheru, de pe Calea Victoriei, până în Centrul Istoric, zeci de cluburi, 

baruri și restaurante, care funcționează la parterul sau chiar subsolul unor clădiri cu 

bulină roșie, se vor închide, iar respectivele spații vor rămâne goale, până când 

imobilele vor fi consolidate.  

 

Centrul Istoric va fi puternic marcat de prevederile acestei legi. Străzile 

Franceză, Blănari, Lipscani, Smârdan se vor goli de baruri, cluburi și restaurante. Însă 

nu doar acestea se vor închide, ci și cinematografele Cinema Pro, Patria și Scala. De 

asemenea, se vor închide Teatrul de Comedie, din Centrul Istoric, și Teatrul Nottara, 

de pe Bulevardul Magheru. 

Primarul general interimar, Ștefănel Marin, a dispus inventarierea spațiilor cu 

probleme, în care funcționează instituții de cultură aflate în subordinea Primăriei 

Capitalei, pentru a se stabili resursele financiare necesare pentru rezolvarea acestor 

probleme și a fi prevăzute în bugetul pe anul viitor. În acest demers, edilul Capitalei 

se va bucura și de sprijinul grupului de consilieri municipali ai PNL, cel mai numeros 

din Consiliul General. 

Rezolvarea acestor probleme este, însă, una de durată, deoarece, pentru 

consolidarea imobilelor sunt necesare proiecte și licitații care să desemneze 

proiectanții și executării lucrărilor. Mai mult decât atât, efortul Municipalității ar 

putea fi zădărnicia de prevedere legală potrivit căreia, pentru consolidarea unui 
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imobil, este necesar acordul tuturor proprietarilor, iar Primăria Capitalei deține în 

proprietate numai spațiile de la parterul clădirilor, cele în care funcționează teatrele. 

Așadar, este foarte probabil ca respectivele teatre să rămână închise pentru 

multă vreme. La fel se poate întâmpla și cu restaurantele, cluburile sau barurile din 

clădirile cu bulină rosie, dacă proprietarii spațiilor în care funcționează nu dețin 

întregul imobil. 

 

 

 

de către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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Radio România Bucureşti FM 
din data de 3 decembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-

intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/ 

 

 

 

Nimic nou pentru București, după întălnirea dintre Premier şi Primarul 

Capitalei 

 

http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/
http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/
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După întâlnirea de ieri, de la Guvern, dintre Premier, Primarul Capitalei si 

Ministrul Culturii nu am aflat decât că actorii de la Nottara vor juca la Sala ARCUB 

si la Cercul Militar Național si că cei de la Primăria Capitalei speră ca bucureștenii să 

poată trece iarna, cu apă caldă si căldură, cu ajutorul împrumutului de 248 de milioane 

de lei pe care Municipalitatea il va lua de la Ministerul de Finanțe. 

Numai că acestea sunt soluții provizorii, pe termen scurt, pe care la stiam, deja, 

de săptămâna trecută. Ceea ce așteptam de la această întâlnire erau soluțiile pentru 

rezolvarea reală a problemelor, cum ar fi, spre exemplul, trecerea ELCEN în 

proprietate a Municipalității si fuziunea sa cu RADET, care să ducă la stingerea 

datoriei istorice a regiei de termoficare către furnizorul de agent termic si la preluarea 

de către Primăria Capitalei a datoriei ELCEN către furnizorul de gaze naturale, 

ROMGAZ. Această din urmă datorie este cu mult mai mică, reprezentând ceva mai 

puțin de jumătate din datoria RADET către ELCEN. 

O altă discuție serioasă, in urma căreia asteptam rezultate concrete ar fi fost cea 

cu privire la deblocarea legislativă a programului de consolidare a clădirilor încadrate 

in clasa I de risc seismic. Teatrul Nottara este numai un caz punctual, care subliniază 

blocajul in care se află consolidarea, despre care ne aducem aminte doar o dată pe an, 

in ziua de 4 martie. 

 Astfel, imobilul la parterul căruia se află Sala Magheru a Teatrului Nottara are 

un studiu de expertiză privind rezistența seismica încă din anul 1996, iar consolidarea 

sa ar fi putut fi deja încheiată. Numai că proprietarii din blocul respectiv au contestat 

expertiza din ’96 si cer acum, prin vocea managerului de la Nottara, o nouă expertiză. 

Chiar dacă Primăria Capitalei va finanța noul studiu, nu există nici o garanție că nu va 

fi contestat si acesta, după cum nu există garanția că toți proprietarii din imobil vor fi 

de acord, de data aceasta, cu începerea lucrărilor de consolidare, asa cum cere legea. 

De fapt, soluția care ar debloca întregul program de consolidare, inclusiv cazul 

blocului Nottara, si despre care asteptam ca Primarul Capitalei să îi vorbească 

Premierului, ar fi aceea a modificării legislației care prevede necesitatea acordului 

tuturor proprietarilor din imobil pentru consolidarea acestuia. 

 Dar, despre toate aceste lucruri nu am aflat a se fi discutat, ieri. In aceste 

condiții, nu ne rămâne decât constatarea că, la noi, la români, nimic nu este mai 

definitiv decât provizoratul. 

 

De către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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Radio România Bucureşti FM 
din data de 2 decembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-

ramane-cu-afacerile-private/ 

 

 

 

Discuții pentru Teatrul Nottara, dar cum rămâne cu afacerile private? 

 

 
 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
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Astăzi, primarul interimar al Capitalei discuta cu prim-ministru și cu ministrul 

Culturii situația Teatrului Nottara, care a fost obligat să închidă porțile Sălii Magheru, 

din cauză că aceasta se află la parterul unui imobil încadrat în clasa întâi de risc 

seismic sau, mai simplu, cu bulină rosie. 

Desigur, discuția este oportună, dar nu suficientă. Pe lângă faptul că în situația 

Teatrului Nottara se mai află și alte instituții de cultură, Teatrul Foarte Mic sau cel de 

Comedie, spre exemplu, foarte multe afaceri mici din centrul Bucureștiului au primit 

o lovitură dură și neasteptată prin noua reglementare legală, care le interzice să 

funcționeze la parterul clădirilor cu bulină rosie. Este vorba de mici magazine, care 

vând îmbrăcăminte, încălțăminte, dar si despre magazine alimentare de cartier, centre 

de copiere și multiplicare, unități cu specific de alimentație publică etc. 

Patronii se plâng că au primit donațiile vineri, în pragul weekend-ului prelungit 

de 1 Decembrie, astfel încât nu au mai putut face nimic. Ei reclamă faptul că nu stiau 

atunci când au închiriat spatiile că respectivele imobile au bulină rosie și că, acum, 

trebuie să îsi înceteze brusc activitatea și să caute alte locații, în apropiere, pentru a-și 

muta afacerile. Multe dintre aceste mici firme de prestări servicii vor dispărea, spun 

patronii, deoarece noua lege a avut drept efect și creșterea bruscă a chiriilor pentru 

spațiile comerciale din clădirile fără bulină. 

Poate ar fi și aceasta o temă demnă de atenția prim-ministrului si a Edilului 

Capitalei, pentru că acești mici întreprinzători creează si susțin locuri de muncă si 

plătesc taxe și impozite, atât la bugetul de stat, cât si la cel local. 

 

 

 

De către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/


55 

 

15.Ştirile TVR 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 20.55 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-

cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html 

 

 

 

Bulina roşie de risc seismic închide teatre şi cinematografe. Teatrul Nottara se 

mută la Palatul Cotroceni 

 

Două cinematografe şi două teatre din Bucureşti s-au închis, ca urmare a legii 

clădirilor cu risc seismic. Toate funcţionau în imobile neconsolidate, care pot cădea la 

primul cutremur. Până când primăria Capitalei va găsi o soluţie, preşedintele Klaus 

Iohannis îi invită pe actori să joace teatru la Palatul Cotroceni. 

 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html


56 

 

 

 

După şocul produs de închiderea Teatrului Nottara au urmat încă trei replici: 

Teatrul Foarte Mic, Cinema Studio şi Cinema Patria şi-au suspendat activitatea. 

Nimeni nu ştie până când! 

Cinema Patria funcţionează la parterul unui bloc vechi din 1930, încadrat în 

gradul 1 de risc seismic. Iar acest lucru se vede foarte uşor pe faţada distrusă a 

imobilului. 

La Palatul Cotroceni au fost chemaţi la discuţii doar reprezentanţii Teatrului 

"Nottara". Klaus Iohannis le-a promis sala de spectacol din curtea palatului. 

Şi ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a cerut o întâlnire de urgenţă, la 

Guvern, cu primăria Capitalei şi cu şefii instituţiilor culturale. 

Până când autorităţile găsesc soluţii, managerii unor teatre independente fac 

propria expertiză a clădirilor. 

În Bucureşti, 366 de clădiri au fost expertizate tehnic şi încadrate în clasa 1 de 

risc seismic. Jumătate dintre ele sunt pericol public. 
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Ştirile TVR 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 14.39 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-

magheru_67763.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea din bulevardul Magheru 

 

Una dintre instituţiile de cultură din Capitală, Teatrul Nottara, şi-a suspendat 

activitatea. Forţaţi de legea "clădirilor cu risc seismic", promulgată săptămâna trecută 

de preşedintele Klaus Iohannis, şefii instituţiei au pus lacătul. Teatrul functionează 

într-o clădire din 1945, încadrată în clasa 1 de risc seismic. 

 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-magheru_67763.html
http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-magheru_67763.html
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"Teatrul nu s-a închis, am suspendat activitatea, adică nu mai jucăm. În rest 

activitatea noastră administrativă continuă. Conform legii, care nu are un termen pus 

în ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, că are aplicabilitate imediată. Așa 

că noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista în continuare și vom 

exista, sunt sigură", a declarat, managerul instituţiei, Marinela Țepuş. 

Pentru cei care și-au achiziționat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate și banii recuperați de la Agenția de Bilete a 

instituției, din bulevardul Magheru. 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care 

în spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, 

precum sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de 

intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic 

organizarea și desfășurarea de manifestări.  
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Ştirile TVR 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 20.39 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-

cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html 

 

 

 

Bulina roşie de risc seismic închide teatre şi cinematografe. Teatrul Nottara se 

mută la Palatul Cotroceni 

 

Două cinematografe şi două teatre din Bucureşti s-au închis, ca urmare a legii 

clădirilor cu risc seismic. Toate funcţionau în imobile neconsolidate, care pot cădea la 

primul cutremur. Până când primăria Capitalei va găsi o soluţie, preşedintele Klaus 

Iohannis îi invită pe actori să joace teatru la Palatul Cotroceni. 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
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După şocul produs de închiderea Teatrului Nottara au urmat încă trei replici: 

Teatrul Foarte Mic, Cinema Studio şi Cinema Patria şi-au suspendat activitatea. 

Nimeni nu ştie până când! 

Cinema Patria funcţionează la parterul unui bloc vechi din 1930, încadrat în 

gradul 1 de risc seismic. Iar acest lucru se vede foarte uşor pe faţada distrusă a 

imobilului. 

La Palatul Cotroceni au fost chemaţi la discuţii doar reprezentanţii Teatrului 

"Nottara". Klaus Iohannis le-a promis sala de spectacol din curtea palatului. 

Şi ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a cerut o întâlnire de urgenţă, la 

Guvern, cu primăria Capitalei şi cu şefii instituţiilor culturale. 

Până când autorităţile găsesc soluţii, managerii unor teatre independente fac 

propria expertiză a clădirilor. 

În Bucureşti, 366 de clădiri au fost expertizate tehnic şi încadrate în clasa 1 de 

risc seismic. Jumătate dintre ele sunt pericol public. 
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16.Ziarul de la Iaşi 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 20.55 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-

nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, închis pe perioadă nedeterminată. Clădirea teatrului are bulină 

roşie 

 

 
 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html
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Tratul Nottara, închis. Legea 282/2015, promulgată săptămâna trecută de 

preşedintele Klaus Iohannis, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente îşi face simţite primele efecte: Teatrul Nottara, care are sediul 

pe Bulevardul Magheru, a fost nevoit să îşi închidă porţile pe o perioadă nelimitată, 

până la rezolvarea situaţiei.  

Practic, în situaţia de faţă există două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă 

a clădirii, în aşa fel încât aceasta să corespundă normelor de securitate, sau 

schimbarea sediului teatrului într-o altă clădire, care să permită reluarea activităţii. 

Clădirea în care funcţionează teatrul are bulină roşie.  

Potrivit unui comunicat de presă al conducerii Teatrului Nottara, Primăriei 

Capitalei i se va solicita insluv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, instituţia teatrală 

aflându-se în subordinea acesteia. Spectatorilor li se aduce la cunoştinţă faptul că îşi 

pot recupera banii aferenţi biletelor cumpărate pentru spectacolele anulate. Textul 

integral al comunicatului de presă care anunţă că Teatrul Nottara s-a închis Dragi 

spectatori, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente,  

Vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu 

recuperarea sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru 

spectacolele anulate.  

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre.  

Vă mulţumim pentru înţelegere! Echipa Teatrului Nottara Teatrul Nottara, 

închis după legea promulgată de Iohannis Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 

17 noiembrie, legea care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile 

comerciale precum magazine, săli de spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Legea 282/2015 prevede că "Se 
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interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în 

spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări 

de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii 

nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente".  

Anunţul că Teatrul Nottara ar putea să-şi suspende activitatea a fost făcut de 

managerul instituţiei, Marinela Ţepuş, pe 19 noiembrie, în cea de-a doua zi a 

Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, când a urcat pe scenă, împreună cu o parte a 

trupei de actori, şi a expus situaţia în care instituţia s-ar putea afla în urma legii 

promulgate recent de preşedintele Klaus Iohannis.  

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-

adevăr această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, 

pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de 

fapt, direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. 

 De fapt, ne interesează situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, 

pe scena Teatrului Nottara. Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de 

Liviu Ciuley, tatăl marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa.  

"Acelaşi Liviu Ciuley, inginerul extraordinar, este unul dintre aceia care au 

modernizat construcţiile, care au făcut după 1940 construcţii în Bucureşti şi în alte 

părţi din ţară după noile norme privind seismicitatea acestui teren. Vă dau câteva 

exemple: palatul CFR - nu are bulină, palatul nou BNR - nu are bulină. Singurul 

imobil care are bulină e acela făcut de el pentru familia sa. Putem noi să credem că a 

zidit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decât celelalte?", a mai spus 

managerul Teatrului Nottara. Cerere pentru o nouă expertiză la Teatrul Nottara În acel 

moment, managerul Teatrului Nottara a precizat, pentru Mediafax, că a trimis 

solicitări la Primăria Capitalei pentru a li se permite să facă o nouă expertiză a 

Teatrului Nottara, dar şi a li se asigura un nou sediu, în cazul în care activitatea în 

clădirea de pe Bulevardul Magheru din Bucureşti ar trebui suspendată.  
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"Pe 19 noiembrie, am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la primarul 

general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că noi am 

cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 

de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să ne 

întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. Demersul cu expertiza durează cam trei 

luni, dacă se face o expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, 

dacă se face o nouă expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 

2015 faţă de 1997 (când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă 

există bulină, aflăm şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi.  

Noi stăm cu certitudinea că n-avem bulină, de asta spunem 'veniţi!'. Nicio clipă, 

cineva dintre noi nu crede că acest teatru are o bulină reală din mai multe motive: că 

acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că întâi s-a spus că blocul este din 1935 şi după 

aceea s-a dovedit că este din 1945, că, sus, proprietarii n-au acceptat să intre şi s-au 

făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără partea de sus a blocului şi că, mai mult decât 

atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a modernizat construcţiile în România. După 

marele cutremur, el este primul care a făcut cu calcule şi conform normelor de atunci, 

din '40, de seismicitate, cu arhitecţi din America, a fost o întreagă tevatură. BNR-ul 

nu pare că se va mişca din loc prea curând şi palatul CFR nu pare a se mişca din loc 

prea curând", a spus Marinela Ţepuş.  

Totodată, aceasta a precizat că pe Bulevardul Magheru trec câteva sute de 

oameni zilnic, mai mulţi decât intră în teatru. "Aş vrea să ştiu cine a dat directiva ca 

aceasta clădire - dacă o fi, Doamne fereşte!, un mare cutremur - să se prăbuşească 

peste sala de spectacol şi nu peste stradă. Pentru că eu cred că, dacă ne ducem până la 

capăt cu conştiinţa şi cu rigoarea acestei legi, ar trebui să punem o barieră la Piaţa 

Romană şi o barieră la Universitate. Şi tot aşa şi cu Centrul vechi, o barieră într-o 

parte, o barieră la capătul celălalt şi nimeni să nu mai intre, în afară de locuitorii care, 

pe propria răspundere, intră în blocul în care locuiesc", a spus Marinela Ţepuş. În ceea 

ce priveşte o nouă expertiză a clădirii, Marinela Ţepuş a precizat că nu s-a putut 

realiza, pentru că Primăria nu şi-a dat acordul şi nu a finanţat o astfel de acţiune. 

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută.  

Eu, când am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. 

Poate în 18 ani, din cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, 

această clădire s-a prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. 

Adică, e dreptul nostru să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să 



65 

 

fugim ca potârnichile. Eu nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există 

atât de multe întrebări şi faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela 

Ţepuş, menţionând că nu ştie cât costă o astfel de expertiză, dar umează să afle şi, 

dacă şi colegii săi sunt de acord, este hotărâtă să facă o campanie ca la carte, pentru a 

salva această clădire simbol.  

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. Despre refuzul Primăriei de a face o nouă 

expertiză a Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş a spus că o astfel de acţiune ar deschide 

o "cutie a Pandorei", dar Bucureştiul are nevoie să ştie adevărul. De asemenea, 

directoarea Teatrului Nottara a afirmat că instituţia de pe Bulevardul Magheru nu 

poate fi consolidată, pentru că există un proces de retrocedare cu proprietarii, care au 

contestat "bulina roşie".  

"În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect Bucureşti 

şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. E vorba de un proces 

de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să consolideze 

un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, conform vechii legi, 

proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând această bulină.  

De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat existenţa 

reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş, menţionând că "proprietarii, după ce au 

contestat, au scos bulina, iar Primăria nici nu a amendat pe nimeni şi nici nu a mai 

pus-o la loc". "Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline 

din Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa 

sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică şi 

administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Ţepuş se află la 

conducerea teatrului. 
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17.Antena 1 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-

cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat toate spectacolele! Clădirea în care funcționa are 

bulină roșie 

 

 

http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html
http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html
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Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de marți, toate spectacolele de la 

sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, criticul 

Marinela Țepuș. 

Decizia a venit în urma aplicării legii promulgate recent prin care este interzisă 

orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

"Teatrul nu s-a închis, am suspendat activitatea, adică nu mai jucăm. În rest 

activitatea noastră administrativă continuă. Conform legii, care nu are un termen 

pus în ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, că are aplicabilitate 

imediată. Așa că noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista în 
continuare și vom exista, sunt sigură", a declarat  Marinela Țepuș. 

Ea a explicat necesitatea acestui demers prin faptul că, în cazul în care în 

clădirea teatrului s-ar fi continuat să se joace spectacole și primăria ar fi organizat un 

control, s-ar fi putut pierde avizul de funcționare. 

"Legea este atât de parșivă încât spune că se vor suspenda activitățile etc. În cazul 

în care nu ne supunem și vom fi controlați, amenda este de 50.000 de lei pentru 

manager și atunci se va lua de primărie avizul de funcționare, abia atunci se va 

închide. Ori noi nu putem să riscăm să se închidă teatrul și, mărturisesc, nu aveam 

acei 50.000 de lei pregătiți pentru o amendă dată în felul acesta", a precizat 

managerul. 

Ea a spus că s-au făcut solicitări la Primăria Capitalei pentru un nou spațiu, 

fiind vizat, printre altele, și vechiul sediu al ArCuB. 

"Am făcut solicitări la primărie pentru a ni se da un sediu. Noi ne-am gândit la 

ArCuB, pentru că ei și-au mutat administrația toată la Hanul Gabroveni și au cele 

mai multe activități acolo. Cred că un teatru cu activitate neîntreruptă de 70 de ani 

din care 55 de ani pe bulevardul Magheru merită o clădire cu un atestat cultural. 

Mai departe dorim și facem toate demersurile posibile pentru a face o nouă 

expertizare a acestei clădiri. Nu spun nicio clipă că e posibil să nu aibă bulina, dar 

ne gândim că nu poate să aibă bulină de gradul I și avem temeinice motive să 
credem asta", a mai spus managerul Nottara. 

Pentru cei care și-au achiziționat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate și banii recuperați de la Agenția de Bilete a 

instituției, din bulevardul Magheru. 

"Cu biletele este cel mai simplu, le returnăm la Agenția de Bilete în oricare 
moment, începând de acum", a arătat Marinela Țepuș. 
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Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care 

în spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, 

precum sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de 

intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic 

organizarea și desfășurarea de manifestări.  

 

 

Sursa: Agerpres 
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18.Metropotam 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-

termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/ 

 

 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit. Cladirea 

institutiei are bulina rosie 

 

In urma cu doar cateva zile, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a 

promulgat legea prin care magazinele, bancile, restaurantele aflate in blocurile cu 

bulina, cu risc seismic gradul I sau II, vor fi inchise. 

Legea nr. 282/2015 a fost publicata in Monitorul oficial si a intrat in vigoare. 

http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/
http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/
http://metropotam.ro/Utile/klaus-iohannis-a-promulgat-legea-prin-care-magazinele-bancile-si-restaurantele-aflate-in-blocurile-c-art7726187036/
http://metropotam.ro/Utile/klaus-iohannis-a-promulgat-legea-prin-care-magazinele-bancile-si-restaurantele-aflate-in-blocurile-c-art7726187036/
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In aceasta situatie se afla, pe langa barurile, cluburile sau cafenelele din centrul 

si Teatrul Nottara, una dintre cele mai vechi institutii de cultura din Bucuresti. 

Data fiind legea data de Iohannis, reprezentantii teatrului s-au vazut nevoiti sa 

isi suspende activitatea pe termen nedefinit pana cand primaria (in a carei subordine 

se afla) va gasi un spatiu unde actorii pot juca. 

 

Dragi spectatori, 

Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente, 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=68
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Va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii tututor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

 Va asiguram de toata disponibilitatea noastra in legatura cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vandute pana in acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinererii temporare a 

reprezentatiilor noastre. 

 

Va multumim pentru intelegere! 

Echipa Teatrului Nottara 

 

 



72 

 

19.Fresh24 
din data de 25noiembrie 2015,  

http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-

rosie-14037 

 

 
 

Teatrul Nottara – decizie incredibila! Cladirea are bulina rosie! 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti isi suspenda activitatea, in urma legii 

promulgate de presedintele Klaus Iohannis, care prevede interzicerea desfasurarii 

de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, in 

urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

„Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii tuturor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit”, se precizeaza intr-un anunt adresat spectatorilor. 

http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-rosie-14037
http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-rosie-14037
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In plus, in acel anunt publicat pe site-ul institutiei teatrale, spectatorilor li se 

aduce la cunostinta faptul ca isi pot recupera banii aferenti biletelor cumparate pentru 

spectacolele anulate. 

„De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinerii temporare a 

reprezentatiilor noastre”, mentionaeza anuntul citat. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe data de 17 noiembrie, legea care 

prevede interzicerea desfasurarii de activitati in spatiile comerciale precum magazine, 

sali de spectacole si structuri turistice, in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

Invitat la Realitatea TV, actorul Andi Vasluianu a facut comentarii in ceea ce 

priveste decizia de suspendare a activitatii Teatrului Nottara din Bucuresti. 

„Ce sa facem? Asteptam sa se rezolve situatia. Mai mult de atat… Nu m-am gandit 

niciodata atat de profund (la pericol, n. red), altfel mi-ar fi fost frica si nu m-as mai fi 

dus la spectacole si nu mai lasam nici un spectator sa intre”, a declarat actorul Andi 

Vasluianu. 

„Un lucru important, care trebuie precizat, este ca aceasta cladire e inca in 

proces. Familia Ciulei revendica aceasta cladire. Din cauza aceasta nu poate fi 

consolidata. E mult mai complicat. In alta ordine de idei, nu stiu exact daca cladirea 

are risc seismic 1… Normal, ar trebui ca primaria sa faca in asa fel incat noi sa putem 

juca. Sa caute un spatiu unde sa putem juca pana se rezolva aceasta situatie. Noi vrem 

doar sa jucam.  

Crezi ca pe noi ne intereseaza vreo secunda unde jucam? Sigur, mi-ar placea sa 

fie un loc cat de cat central, dar noi vrem sa jucam. Ne-ar placea sa se gaseasca un 

spatiu, dar asta e treaba primariei, nu treaba noastra. Nu poti lasa atatia oameni in 

strada. Noi mai avem alte proiecte, dar oamenii de acolo…”, a adaugat actorul. 

 

 

 

Autor Ivona Stog  

http://fresh24.ro/author/ivona
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20.Digi24 
din data de 25noiembrie 2015,  

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+No

ttara+pe+scena+ArCuB 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara, pe scena ArCuB 

 

Actorii Teatrului Nottara din Capitală n-au rămas în stradă, după ce legea 

le-a interzis să mai dea spectacole în clădirea cu risc seismic. Astăzi, au aflat că vor 

putea evolua pe scena ArCuB, centrul cultural al municipiului Bucureşti. Cât 

priveşte oferta Administraţiei Prezidenţiale, care le-a pus la dispoziţie sala Teatrului 

Cotroceni, actorii o iau în calcul măcar pentru câte o reprezentaţie pe lună. 

Administraţia Teatrului Nottara îşi face calculele cum să nu tragă obloanele 

după intrarea în vigoare a legii care îi va închide sediul din clădirea cu bulină roşie de 

pe bulevardul Magheru, din Bucureşti. 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Dorim ca afişajul să rămână pe 

Magheru, Agentia de bilete sa ramana pe Magheru. Solicităm să rămânem cu o parte 

din birouri în teatru si cu posibilitatea de a repeta pe scenele noastre.  

Vestea bună este că piesele vor putea fi jucate pe scena ARCUB, în clădirea 

Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti. 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+Nottara+pe+scena+ArCuB
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+Nottara+pe+scena+ArCuB
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Mihaela Păun, director ArCuB: Nici noi nu stăm pe roze. Sala din Batiştei are 

şi ea un risc seismic doi. Ceea ce înseamnă că nu e cu bulină, dar nici nu stă pe roze. 

Având în vedere că şi unii şi alţii aparţinem Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Vorbim de buget pentru că acolo vorbim de contract de mentenanţă, de contract de 

curăţenie, de contract de pază, dar cred că le vom împărţi. Vom coopera cât e nevoie. 

Sala are o capacitate de aproximativ 400 de locuri, însă nu dispune de alte facilităţi. 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Nu suntem foarte fericiți că 

suntem acolo. Sala noastră e o sală construită pentru teatru. ArCuB-ul este o altfel de 

sală pentru activităţile acelea specifice pe vremea aceea pentru tinerei, acele brigăzi 

artistice, acele coruri.  

Teatrul Nottara va putea juca şi la Teatrul Cotroceni, dar aici încap doar 120 de 

spectatori, iar spaţiul e mai puţin permisiv cu decorurile. 
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21.Gândul 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 15.29 

http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623 

 

 

 

Teatrul Nottara se mută la ArCuB 

 

Sala ArCuB din strada Batiştei va fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru 

a-şi putea continua activitatea până când se vor rezolva problemele sediului din 

Magheru.  

 

http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623
http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623/galerie?p=1#galerie
http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623/galerie?p=1#galerie
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Centrul de proiecte culturale al Municipiului Bucureşti şi-a desfăşurat 

activitatea în sediul din strada Batiştei, până în septembrie 2014, când s-a mutat în 

Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după desfăşurarea unor ample lucrări de 

reabilitare. 

Mihaela Păun, a declarat, joi, că a discutat cu directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Ţepuş şi, chiar dacă sala din strada Batiştei nu este în cele mai bune condiţii 

pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi folosită de actorii Teatrului 

Nottara pentru că totuşi nu are bulină roşie, precum clădirea instituţiei de spectacol. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiştei, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat Mihaela Păun.  

Sala ArCuB are o capacitate de 377 de locuri, cărora li se pot adăuga locuri pe 

margine, putând să se ajungă până la 400 de locuri. 

Mihaela Păun a spus că în sediul din strada Baitştei se va încerca o coexistenţă 

şi nu crede că vor exista probleme. 

Ea a mai precizat că urmează ca săptămâna viitoare să se discute în Comisia de 

cultură a Primăriei Capitalei despre aspectele privind organizarea şi împărţirea 

cheltuielilor, dar nu crede că va fi o problemă având în vedere că ambele instituţii sunt 

în subordinea primăriei. 

"Vom încerca să facem o împărţire echitabilă şi să nu ne certăm. Vom coopera cât 

este nevoie", a spus Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus că există deja un proiect de consolidare privind 

sediul strada Batiştei făcut chiar în acest an, în ideea că lucrările ar fi putut începe 

anul viitor. 

"Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul după ce clădirile cu 

risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare durează cam trei ani", a mai spus 

directorul ARCUB. 

Managerul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş a precizat că problema este parţial 

rezolvată. 
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"În continuare dorim acea expertiză absolut necesară, pentru că la noi propietarii nu 

au contestat reabilitarea, ci acea expertiză din 1996. Sunt sigură că acel bloc are 

bulină roşie şi sunt sigură că trebuie consolidat", a spus Ţepuş. 

Ea a mai precizat că solicită ca o parte din birourile teatrului să rămână în 

sediul din Magheru şi să existe posibilitatea ca actorii să repete pe scenele de acolo. 

"Săptămâna viitoare, Comisia de cultură ne-a făcut o invitaţie joi de la ora 14.00 cu 

ArCuB. Dorim ca afişajul să rămână pe Magheru, ca agenţia de bilete să rămână 

acolo, să fie luminat Magheru, ca să se ştie că Teatrul Nottara nu şi-a închis porţile şi 

să putem spune publicului unde ne va putea găsi pentru că acum suntem în trei sedii", 

a mai spus managerul teatrului. 

Marinela Ţepuş a mai precizat că nu este foarte fericită cu sediul ArCuB, 

deoarece sala din Magheru era o sală pentru teatru, în timp ce cea din Batiştei a fost 

gândită ca o sală de tineret pentru altfel de activităţi. 

Pe de altă parte ea a precizat că este încântată de numărul mare de locuri pe 

care îl are sala ARCUB, precizând că ambele sedii ale Teatrului Nottara, cel din 

Magheru şi cel din Cotroceni, aveau împreună 400 de locuri. 

Reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire, miercuri, cu preşedintele 

României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a instituţiei 

teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre producţiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

După întâlnire, Marinela Ţepuş a anunţat că producţiile Teatrului Nottara vor fi 

jucate, din 5 decembrie, la Cotroceni. Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul 

Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 
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de Aurelia Alexa - Mediafax 

http://www.gandul.info/autor/aurelia-alexa-mediafax
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22.Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

din data de 1 decembrie 2015, ora 15.29 

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-

autorizatii-isu-si-bulina-rosie/ 

 

 

 

Marinela Țepuș, Lucian Sabados și George Remeș, despre autorizații ISU și 

„Bulina roșie” 

 

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
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La scurt timp după tragedia petrecută în Clubul Colectiv din București pe 30 

octombrie 2015, în urmă căreia și-au pierdut viața 60 de persoane și aproape 200 

au fost grav rănite, câteva teatre și săli de spectacol din Capitală sunt nevoite să-și 

suspende activitatea, precum și cinematografele Studio și Patria de pe Bulevardul 

Magheru. În urma promulgării de către preşedintele României Klaus Iohannis a 

legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc 

seismic ridicat până la consolidarea acestora, Teatrul Nottara a rămas fără sediu. 

Godot Café-Teatru, aflat în centrul istoric, într-o clădire cu o problemă similară, s-

ar putea închide și el. Teatrul Foarte Mic se află momentan în aceeași situație. Pe 

de altă parte, și Teatrul Maria Filotti de la Brăila a anunțat că-și va suspenda 

activitatea de la sediu până la obținerea autorizației ISU, cel mai probabil până la 

primăvară, și a anulat a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Zile și 

Nopți de Teatru European la Brăila, programată în prima săptămână din 

decembrie. Managerii se văd în situația de a se lupta pentru soluții sigure, fiecare 

dintre instituțiile menționate fiind un caz în sine și așteptând o soluție în funcție de 

un set de particularități, după cum reiese din declarațiile oficiale ale 

reprezentanților lor, pe care le prezentăm în continuare. 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului C. Nottara din București: Soluția 

salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea 

Cât de gravă și de periculoasă era situația, 

astfel încât activitatea s-a suspendat în clădirea de pe Bulevardul Magheru? 

Nu era nici mai periculoasă, nici mai puțin periculoasă decât se presupune că ar 

fi fost acum optsprezece ani. Tocmai de aceea ne-a și luat prin surprindere hotărârea. 

Noi n-am trăit niciodată cu conștiința faptului că se prăbușește blocul, ci cu spaima că 

vom fi evacuați. Și iată suntem evacuați, după ce la cutremurul de azi-noapte nu s-a 

întâmplat nimic… 

Problema cred că e zelul cu care s-au aprobat aceste articolașe buclucașe, până 

la urmă, care au făcut lege dintr-o ordonanță din 1994 care n-a fost luată în seamă 

deloc. Dacă ne luăm după articolașele buclucașe și mă tem că nu avem încotro, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/Marinela-Tepus.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/Marinela-Tepus.jpg
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înseamnă că se va închide tot în zona istorică a Bucureștiului, așa cum se vede în 

partea roșie din harta interactivă cunoscută de toată lumea, iar ce a mai rămas după ce 

a demolat Ceaușescu se va demola de la sine. Probabil că bulevardul Magheru va 

arată cum arată zona în care se află Studioul Casandra și centrul vechi la fel. Eu sper 

să nu se ajungă la demolare. Săptămâna viitoare e o întâlnire cu Comisia de Cultură ca 

să vedem cum mergem mai departe și sper să rămână acolo măcar birourile și să 

putem repeta mai departe în teatru. 

Veți juca la Palatul Cotroceni și la ARCUB, cum ați anunțat? 

Da. Însă la Cotroceni, unde rigorile la controlul spectatorilor sunt foarte mari, 

va fi o singură reprezentație pe lună. Iar ARCUB nu este o soluție, căci scena de acolo 

e foarte mică pentru spectacolele noastre de pe scena mare. 

Ce pierde, concret, Teatrul Nottara? 

În ultimele două luni am vândut foarte puține bilete. Încă de la tragedia din 

Clubul Colectiv am avut de suferit. Ori de cât ori se vorbește la posturile de 

televiziune și în ziare despre iminența și pericolul unui cutremur, scad vânzările. S-a 

mai întâmplat și alte dăți, dar lucrurile s-au echilibrat mereu după două-trei săptămâni, 

când lumea uită și vine iar la teatru. În clipa asta, fără voia noastră, am câștigat foarte 

multă notorietate, dar ce folos? Riscăm să pierdem public, de aceea și ținem să avem 

un sediu provizoriu, care va fi la ARCUB. Riscăm să ne pierdem identitatea făcând 

atâtea eforturi. Soluția salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea. 

Oricum, tot acolo ajungem. Sunt conștientă că e o clădire veche, care are nevoie de 

consolidare. Dar în niciun caz nu se încadrează în gradul I de risc seismic. Noi, cei de 

la Teatrul Nottara, nu credem asta. Avem documentele de la vechea expertiză, o 

expertiză cu foarte multe fisuri, și cu ele pe masă vom discuta la Primărie. 

  Lucian Sabados, managerul Teatrul Maria Filotti din Brăila: În câteva 

luni, teatrul va funcționa normal 
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De ce a fost necesar ca teatrul să-și 

suspende activitatea și să anuleze și o ediție a festivalului de la început de 

decembrie? 

Diferența dintre noi și alte teatre este că noi suntem pe ultima sută de metri cu 

reparațiile capitale. Noi, de fapt, nu am deschis teatrul reabilitat, ci am jucat 

spectacolele și am repetat în șantier. A fost o decizie pe care am luat-o, cu înțelegerea 

conducerii Primăriei și cu acordul antreprenorului general. A fost foarte dificil, 

publicul a reacționat extraordinar și a trecut peste multe impedimente, cum ar fi 

absența unor toalete deosebite, uneori era mai rece în sală. 

Dar lucrurile au escaladat când am vrut să facem a zecea ediție a Festivalului 

Zile și Nopți de Teatru Europan la Brăila, mai ales pe fondul schimbării legislației. În 

plus, după tragedia de la Colectiv lucrurile s-au desfășurat în mare viteză și totul s-a 

schimbat. Am luat decizia dureroasă, dar necesară. Nu aveam nicio variantă. Legea 

spune clar: până când nu ești gata și nu se recepționează lucrarea finală, ISU nu 

acordă autorizație de funcționare. Nu era nimic negociabil. Îmi pare rău doar că 

lucrurile au escaladat foarte rapid după ce s-a întâmplat la București cu conducerea 

ISU și simt că de aici e toată povestea. Pentru ei, e ireversibil, pentru noi e trist că am 

sacrificat un festival la care munciserăm patru luni. 

Când preconizați că veți reîncepe activitatea la sediul reabilitat? 

În România nu poți da răspunsuri fixe! Eu cred că la începutul lunii martie s-ar 

putea finaliza lucrările și atunci vom putea primi autorizație de funcționare în condiții 

normale. Până atunci, nu vom avea pierderi foarte mari. Am primit acordul să repetăm 

în teatru, unde lucrează acum și regizorul Cristi Juncu la un proiect. Sperăm să jucăm 

și acest spectacol, probabil prin februarie, și alte producții din repertoriu la teatrul din 

Galați, care ne va primi, precum și la Buzău și la Focșani. Distanțele sunt convenabile 

și sunt șanse să petrecem aceste două-trei luni în condiții bune. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/lucian-sabados.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/lucian-sabados.jpg
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  George Remeș, manager Godot-Café Teatru: Totul depinde de rezultatul 

expertizei 

Momentan informațiile sunt neclare. Se 

suspendă spectacolele sau nu? Cât de gravă e situația? 

Momentan, cel puțin săptămâna asta, funcționăm normal. Am cerut un punct de 

vedere de la Primărie în legătură cu bulina roșie și încadrarea într-un grad ridicat de 

risc seismic a clădirii în care funcționăm. Acolo lucrurile se bâlbâie, ne-au spus că nu 

au expertiză și, ca atare, să ne adresăm asociației de locatari, care ar fi cerut 

încadrarea la bulină cândva în 1998, pe baza unei expertize. Deci nu am primit niciun 

document. Asociația de proprietari ne-a dat două memorii tehnice care ar fi făcut parte 

dintr-o așa-zisă expertiză. Noi, între timp, am demarat o expertiză proprie. Și așteptăm 

și rezultatul ei, și punctul de vedere oficial al Primăriei. Dacă nu găsesc ei acte, vom 

cere să lase clubul să funcționeze până când apar rezultatele expertizei noastre aflate 

în derulare. Dacă Primăria vine însă cu documente solide, probabil că vom lua o 

pauză până la expertiza noastră. Dacă aceasta va susține că situația e gravă, ne vom 

reloca o vreme și vom începe demersurile pentru consolidare. Situația este, în 

concluzie, foarte confuză. Sper ca expertiza noastră să fie gata până la sărbătorile de 

iarnă și atunci vom ști clar. 

După tragedia de la Colectiv ați simțit vreo reticență a spectatorilor la Godot, ați 

observat vreo schimbare? 

Lucrurile s-au precipitat un pic prea tare. În weekend funcționăm la capacitate 

plină, ca de obicei, dar a existat o scădere a afluxului de oameni. Câteva spectacole s-

au amânat, lumea s-a panicat încă de atunci, n-au fost zile bune pentru artele 

spectacolului… Apoi Godot Café-Teatru a apărut – un pic rău-intenționat, zic eu – pe 

locul doi ca grad de risc seismic și asta a adus un mic regres în rândurile spectatorilor. 

Dar nu e ceva cu care să nu putem merge mai departe, dacă se confirmă că suntem în 

regulă. Acum totul se concentrează, cum spuneam, în jurul expertizei. 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/george-remes.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/george-remes.jpg
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Postat de Dana Ionescu 

http://yorick.ro/author/danaionescu/
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23.B1 TV 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 15.35 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-

cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-ar putea închide din cauză că funcționează într-o clădire cu 

risc seismic ridicat 

 

 
Teatrul Notarra s-ar putea închide. Instituţia şi-ar putea suspenda activitatea în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerera desfăşurării activităţii în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora.  

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html
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Iniţial, legea prevedea doar sancţiuni pentru operatorii care nu urgentează 

lucrările de consolidare în astfel de spaţii.Însă potrivit unui amendament depus în 

Senat, a fost introdusă şi o interdicţie în acest caz. 

 

 

 

Un articol de: B1 TV 

http://www.b1.ro/autor/b1-tv.html
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B1 TV 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 13.05 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-

presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-

presedintiei-romaniei-132149.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-a mutat la Cotroceni. Președintele Iohannis i-a invitat pe 

actori să joace spectacolele la sediul Președinției României 

 

Conducerea teatrului Nottara a anunțat că piesele de teatru se vor muta la 

Palatul Cotroceni. Chiar președintele Klaus Iohannis a invitat actorii să joace piese la 

Cotroceni.  

De pe data de 23 noiembrie, conducerea teatrului a decis suspendarea 

activității, din cauza problemelor la structura clădirii în care își desfășurau 

spectacolele. Acest anunț a fost dat pe site-ul oficial al teatrului ( Detalii AICI ) 

 

"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, teatrul 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
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nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit", se arăta într-un anunţ adresat spectatorilor. 

Foarte multe bilete la spectacolele de teatru care era programate pana la 

sfarșitul anului erau deja vândute. Persoanele care au bilete cumpărate pot opta să 

ceară o returnare de bani, sau să meargă la piesele organizate în sediul Președinției 

României. 

"Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţia Teatrului Nottara Sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, în condițiile convenite printr-un protocol încheiat 

între cele două părți pentru desfășurarea activității teatrului, în măsura în care spațiul 

permite acest lucru. 

În urma discuției dintre reprezentanții Administrației și directorul teatrului, s-a 

stabilit ca o primă reprezentație să aibă loc sâmbătă, 5 decembrie a.c., ora 19.00, sub 

titulatura “Teatrul Nottara și invitații săi”. Administraţia Prezidenţială şi-a manifestat 

disponibilitatea de a găzdui spectacolele Teatrului Nottara, în acord cu posibilitățile 

sale, până la rezolvarea situației actuale", se arată într-un comunicat al președinției. 

 

 

 

Un articol de: B1.ro 

http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=16173&_PRID=lazi
http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html
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B1 TV 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 10.27 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-

pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată 

 

Teatru Nottara din Capitală și-a suspendat activitatea pe o perioadă 

nedeterminată, până la consolidarea acesteia. Hotărârea a fost luată în urma legii 

promulgate de președintele Iohannis în care obligă suspendarea activităților din toate 

clădirile cu bulină roșie, informează Mediafax. 

 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-si-a-suspendat-activitatea-14897243


91 

 

"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit", se arată într-un anunţ adresat spectatorilor. 

În anunțul publicat pe site-ul instituției, spectatorii sunt informați că își pot 

recupera banii aferenți spectacolelor care urmau să aibă loc. 

"De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinerii temporare a 

reprezentaţiilor noastre", se mai arată în anunţul citat. 

Președintele României a promulgat pe 17 noimebrie legea care prevede 

interzicea continuării activității în spații publice în cazul în care clădirea este cu risc 

seismic mare. 

De pe 19 noimebrie, managerul instituției, Marinela Țepuș a anunțat că este 

posibil ca teatrul să-și suspende activitatea. 

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-

adevăr această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, 

pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de 

fapt, direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. De fapt, ne 

interesează situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Managerul instituției a declarat că a trimis solicitări Primăriei pentru a face o 

nouă expertiză Teatrulșui Nottara, dar și pentru a li se asigura un nou sediu, în cazul 

în care activitatea din fosta clădirea ar urma să se suspende, lucru ce s-a și întâmplat. 

"Astăzi (19 noiembrie, n.r), am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la 

primarul general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că 
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noi am cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi 

avem 30 de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să 

ne întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. (...) Dacă legea vine, noi nu mai putem 

aştepta. Noi suspendăm şi demersul cu expertiza durează cam trei luni, dacă se face o 

expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, dacă se face o nouă 

expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 2015 faţă de 1997 

(când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă există bulină, aflăm 

şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi. Noi stăm cu certitudinea că n-avem 

bulină, de asta spunem 'veniţi!'. Nicio clipă, cineva dintre noi nu crede că acest teatru 

are o bulină reală din mai multe motive: că acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că 

întâi s-a spus că blocul este din 1935 şi după aceea s-a dovedit că este din 1945, că, 

sus, proprietarii n-au acceptat să intre şi s-au făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără 

partea de sus a blocului şi că, mai mult decât atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a 

modernizat construcţiile în România. După marele cutremur, el este primul care a 

făcut cu calcule şi conform normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecţi 

din America, a fost o întreagă tevatură. BNR-ul nu pare că se va mişca din loc prea 

curând şi palatul CFR nu pare a se mişca din loc prea curând", a spus Marinela Ţepuş. 

În urma solicitării din partea managerului Teatrului, Primăria a decis să nu se 

mai facă o nouă expertiză a clădirii. 

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută. Eu, când 

am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. Poate în 18 ani, din 

cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, această clădire s-a 

prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. Adică, e dreptul nostru 

să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să fugim ca potârnichile. Eu 

nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există atât de multe întrebări şi 

faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a spus că nu știe care este prețul unei expertize, dar dacă și colegii ei 

vor, ea are intenția de a demara o campanie pentru a salva clădirea simbol a teatrului. 

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. 
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Directoarea Teatrului Nottara a precizat că instituția de pe bulevardul Masgheru 

nu poate fi consolidată din cauza unui proices de retrocedare cu proprietarii care au 

contestat „bulina roșie”. 

"În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect Bucureşti 

şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. (...) E vorba de un 

proces de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să 

consolideze un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, 

conform vechii legi, proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând 

această bulină. De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat 

existenţa reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş. 

"Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din 

Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 

 

 

 

 

Un articol de: B1.ro 

http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html


94 

 

24.DCNews 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 22.53 

http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-

nottara_490795.html 

 

 

 

Cum arată sala în care se mută Teatrul Nottara 

 

 

S-a tras cortina peste Teatrul Nottara. Clădirea din Bulevardul Magheru 

are bulină roșie. Este o expertiză veche de zece ani care a încadrat clădirea în 

clasa I de risc seismic, fiind în pericol de prăbușire. Amintim că erau peste 400 

de locuri în cadrul teatrului.  

http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-nottara_490795.html
http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-nottara_490795.html
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Președintele Klaus Iohannis a spus la dispoziția actorilor de la Teatrul Nottara 

sala de spectacole de la Palatul Cotroceni. Prima reprezentație are loc în 5 decembrie.  

 
 

 

 

 

Roxana Covrig 

http://www.dcnews.ro/autori/roxana-covrig.html
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25.Ziarul Evenimentul 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 22.53 

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/teatrul-nottara-si-a-

suspendat-activitatea-din-23-noiembrie-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--

217251639.html 

 

 
 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată 

 

Teatru Nottara din Capitală și-a suspendat activitatea pe o perioadă 

nedeterminată, până la consolidarea acesteia. Hotărârea a fost luată în urma legii 

promulgate de președintele Iohannis în care obligă suspendarea activităților din toate 

clădirile cu bulină roșie, informează Mediafax. 

 

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-din-23-noiembrie-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--217251639.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-din-23-noiembrie-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--217251639.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-din-23-noiembrie-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--217251639.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-si-a-suspendat-activitatea-14897243
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"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit", se arată într-un anunţ adresat spectatorilor. 

În anunțul publicat pe site-ul instituției, spectatorii sunt informați că își pot 

recupera banii aferenți spectacolelor care urmau să aibă loc. 

"De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinerii temporare a 

reprezentaţiilor noastre", se mai arată în anunţul citat. 

Președintele României a promulgat pe 17 noimebrie legea care prevede 

interzicea continuării activității în spații publice în cazul în care clădirea este cu risc 

seismic mare. 

De pe 19 noimebrie, managerul instituției, Marinela Țepuș a anunțat că este 

posibil ca teatrul să-și suspende activitatea. 

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-

adevăr această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, 

pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de 

fapt, direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. De fapt, ne 

interesează situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Managerul instituției a declarat că a trimis solicitări Primăriei pentru a face o 

nouă expertiză Teatrulșui Nottara, dar și pentru a li se asigura un nou sediu, în cazul 

în care activitatea din fosta clădirea ar urma să se suspende, lucru ce s-a și întâmplat. 

"Astăzi (19 noiembrie, n.r), am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la 

primarul general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că 
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noi am cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi 

avem 30 de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să 

ne întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. (...) Dacă legea vine, noi nu mai putem 

aştepta. Noi suspendăm şi demersul cu expertiza durează cam trei luni, dacă se face o 

expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, dacă se face o nouă 

expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 2015 faţă de 1997 

(când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă există bulină, aflăm 

şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi. Noi stăm cu certitudinea că n-avem 

bulină, de asta spunem 'veniţi!'. Nicio clipă, cineva dintre noi nu crede că acest teatru 

are o bulină reală din mai multe motive: că acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că 

întâi s-a spus că blocul este din 1935 şi după aceea s-a dovedit că este din 1945, că, 

sus, proprietarii n-au acceptat să intre şi s-au făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără 

partea de sus a blocului şi că, mai mult decât atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a 

modernizat construcţiile în România. După marele cutremur, el este primul care a 

făcut cu calcule şi conform normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecţi 

din America, a fost o întreagă tevatură. BNR-ul nu pare că se va mişca din loc prea 

curând şi palatul CFR nu pare a se mişca din loc prea curând", a spus Marinela Ţepuş. 

În urma solicitării din partea managerului Teatrului, Primăria a decis să nu se 

mai facă o nouă expertiză a clădirii. 

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută. Eu, când 

am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. Poate în 18 ani, din 

cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, această clădire s-a 

prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. Adică, e dreptul nostru 

să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să fugim ca potârnichile. Eu 

nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există atât de multe întrebări şi 

faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a spus că nu știe care este prețul unei expertize, dar dacă și colegii ei 

vor, ea are intenția de a demara o campanie pentru a salva clădirea simbol a teatrului. 

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. 
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Directoarea Teatrului Nottara a precizat că instituția de pe bulevardul Masgheru 

nu poate fi consolidată din cauza unui proices de retrocedare cu proprietarii care au 

contestat „bulina roșie”. 

"În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect Bucureşti 

şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. (...) E vorba de un 

proces de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să 

consolideze un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, 

conform vechii legi, proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând 

această bulină. De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat 

existenţa reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş. 

"Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din 

Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 
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26.Antena3 
din data de 2 decembrie 2015, ora 17.04 

http://www.antena3.ro/actualitate/sediul-teatrului-nottara-ar-putea-fi-

salvat-expertizele-facute-imobilului-nu-mai-sunt-valabile-si-327730.html 

 

 

 

Sediul Teatrului Nottara ar putea fi salvat. Expertizele făcute imobilului nu mai 

sunt valabile și trebuie refăcute 

 

Clădirea Teatrului Nottara ar putea să nu fie încadrată la clasa unu de risc 

seismic, ceea ce ar însemna că instituţia va putea funcţiona în acelaşi loc în 

continuare. Ultimele expertize făcute imobilului nu mai sunt valabile acum, aşa 

că specialiştii vor trebui să facă o nouă evaluare. 

Expertiza tehnică din 1996, descoperită recent, arată că imobilul din 

bulevardul Magheru nr.20 a fost finalizat în 1946, la trei ani după ce a primit 

autorizaţia de construcţie. Între timp, clădirea a fost reclasată de la gradul de 

urgenţă doi în anii 90, la gradul unu de risc seismic în prezent. 

Însă expertizele făcute de-a lungul timpului nu mai sunt valabile, aşa că 

trebuie refăcute în întregime. Ceea ce înseamnă că gradul unu de risc seismic ar 

putea să nu mai corespundă realităţii. 

Legea promulgată în urmă cu o lună de preşedintele Klaus Iohannis 

interzice desfaşurarea activităţilor în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

http://www.antena3.ro/actualitate/sediul-teatrului-nottara-ar-putea-fi-salvat-expertizele-facute-imobilului-nu-mai-sunt-valabile-si-327730.html
http://www.antena3.ro/actualitate/sediul-teatrului-nottara-ar-putea-fi-salvat-expertizele-facute-imobilului-nu-mai-sunt-valabile-si-327730.html
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În urmă cu aproape două săptămâni, directoarea teatrului a spus că 

imobilul nu poate fi consolidat, pentru că există un proces de retrocedare cu 

proprietarii, care au contestat "bulina roşie" 

 

 

de A.M.P 

http://www.antena3.ro/autor/a-m-p.html
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27.Active News 
din data de 19 noiembrie 2015, ora 8.00 

http://www.activenews.ro/stiri/A-fost-promulgata-legea-care-interzice-

activitati-in-cladiri-cu-bulina.-Teatrul-Nottara-si-Cinema-Patria-obligate-

sa-se-inchida-126960 

 

 

 

A fost promulgată legea care interzice activități în clădiri cu bulină. Teatrul 

Nottara și Cinema Patria, obligate să se închidă 

 

 
Clădiri simbol ale Capitalei, cum ar fi Teatrul Nottara și Cinema Patria, dar și 

zeci de restaurante riscă să-și pună lacăt. Se află în clădiri cu bulina roșie, iar legea 

http://www.activenews.ro/stiri/A-fost-promulgata-legea-care-interzice-activitati-in-cladiri-cu-bulina.-Teatrul-Nottara-si-Cinema-Patria-obligate-sa-se-inchida-126960
http://www.activenews.ro/stiri/A-fost-promulgata-legea-care-interzice-activitati-in-cladiri-cu-bulina.-Teatrul-Nottara-si-Cinema-Patria-obligate-sa-se-inchida-126960
http://www.activenews.ro/stiri/A-fost-promulgata-legea-care-interzice-activitati-in-cladiri-cu-bulina.-Teatrul-Nottara-si-Cinema-Patria-obligate-sa-se-inchida-126960
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care interzice orice fel de activitate publică în aceste locuri a fost promulgată de 

președintele de Klaus Iohannis. 

Barurile, restaurantele, magazinele, băncile și cinematografele care 

funcționează în clădiri cu risc seismic trebuie mutate în alte sedii care să nu pună în 

pericol viața cetățenilor. 

 

Conform noii legi, toți proprietarii clădirilor nesigure, în care se desfășoară 

activități publice, indiferent că este vorba despre cluburi, magazine, teatre, 

cinematografe sau bănci, trebuie să facă expertiza imobilelor, scrie stiripesurse.ro. 

 

În cazul în care aceste spații se încadrează în categoria unu de risc, atunci 

activitatea trebuie oprită. 

 

Cea mai afectată zona va fi Centrul Vechi. Aici sunt zeci de restaurante și 

baruri care riscă să cadă în cazul unui cutremur. Unele dintre ele sunt zugrăvite și 

arată bine la exterior, dar stâlpii de susținere sunt foarte slăbiți. 

 

Potivit Asociației Centru Vechi, 14 cladiri vizate ar trebui la inceputul lui 

ianuarie să se închidă. 

 

Pe lista neagră se află și clădiri simbol ale Bucureștiului. Cinematograful Patria 

și Teatrul Notara, de pe Bd Magheru, s-ar putea trezi cu lacătul pe ușă pentru 

totdeauna. Proprietarii care locuiesc in acelasi imobil nu vor sa consolideze cladirea, 

iar primaria nu gaseste bani pentru consolidare. 

 

 

 

De Ștefania Brândușă 

http://www.activenews.ro/autori/Stefania-Brandusa-40
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28.Ziare.com 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 11.40 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-in-pericol-sa-se-

inchida-1394667 

 

 

 

Teatrul Nottara, in pericol sa se inchida 

 

Teatrul Nottara ar putea fi obligat sa-si suspende activitatea, in urma 

promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora, insa managerul institutiei cere o noua expertiza. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede interzicerea 

desfasurarii de activitati in spatiile comerciale precum magazine, sali de spectacole si 

structuri turistice, in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Legea modifica OUG 20/1994, privind masurile pentru reducerea riscului seismic al 

constructiilor existente, si a fost initiata de senatorii PSD Darius Valcov si Mihai 

Fifor in anul 2014. 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-in-pericol-sa-se-inchida-1394667
http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-in-pericol-sa-se-inchida-1394667
http://www.ziare.com/klaus-johannis/
http://www.ziare.com/weekend/spectacole/
http://www.ziare.com/psd/
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Initial, legea prevedea doar sanctiuni pentru operatorii care nu urgenteaza 

lucrarile de consolidare in astfel de spatii, insa, potrivit unui amendament depus in 

Senat, a fost introdusa si respectiva interdictie.  

Astfel, legea prevede interzicerea organizarii si desfasurarii de activitati 

permanente si/sau temporare in spatile "care implica aglomerari de persoane, 

pana la finalizarea lucrarilor de interventie realizate in scopul cresterii nivelului 

de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente". 

Spatiile la care face trimitere legea sunt publice, cu alta destinatie decat cea de 

locuinta, respectiv "spatiile realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica 

aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii 

pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de 

servicii, asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, 

indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa 

caz, al unor amenajari ulterioare". 

Joi, in cea de-a doua zi a Festivalului MultiArt pentru detinuti, managerul 

Teatrului Nottara din Bucuresti, directorul Marinela Tepus, a urcat pe scena, impreuna 

cu o parte a trupei de actori, si a expus situatia in care institutia s-ar putea afla in urma 

legii promulgate recent de presedintele Klaus Iohannis, care interzice orice fel de 

activitate publica in cladirile cu "bulina rosie". 

"Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava. (...) Din pacate, in 

urma promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege care exista din 2008, se 

presupune ca, peste cateva zile, acest teatru se va inchide. 

Si nu e singurul, sunt 11 cladiri pe bulevardul Magheru si toate care au la 

parter centre comerciale sau institutii - sunt doua cinematografe in aceasta 

situatie - ele isi vor inchide portile suspendand activitatea. 

Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se inchide, daca intr-adevar 

aceasta cladire presupune un mare risc pentru cei care sunteti aici, pentru noi, pentru 

cei de pe strada, dorinta noastra, insa, este, si am cerut si eu, si a cerut inaintea mea 

domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara - n.red.) Primariei, de 

fapt, directiei abilitate in consolidari, sa se faca o noua expertiza. De fapt, ne 

intereseaza situatia reala a acestui imobil", a spus Marinela Tepus, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatal 

marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa. 

"Acelasi Liviu Ciuley, inginerul extraordinar, este unul dintre aceia care au 

modernizat constructiile, care au facut dupa 1940 constructii in Bucuresti si in alte 

http://www.ziare.com/mircea-diaconu/
http://www.ziare.com/liviu-ciulei/
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parti din tara dupa noile norme privind seismicitatea acestui teren. Va dau cateva 

exemple: palatul CFR - nu are bulina, palatul nou BNR - nu are bulina. Singurul 

imobil care are bulina e acela facut de el pentru familia sa. Putem noi sa credem ca a 

zidit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decat celelalte?", a mai spus 

managerul Teatrului Nottara. 

Intrebata care este data la care se va inchide Teatrul Nottara, Marinela Tepus a 

precizat ca asteapta ca legea sa apara in Monitorul Oficial si abia apoi vor sti exact ce 

se intampla. 

De asemenea, aceasta a mentionat ca nu a primit nicio notificare pana in 

prezent potrivit careia ar trebui sa suspende activitatea insitutiei pe care o conduce. 

"Nu am primit nicio notificare si nici nu cred ca vom primi, pentru ca acele 

articolase, daca vor ramane asa cum le-am citit eu in proiectul de lege, sunt atat de 

parsiv facute, incat ramane la latitudinea fiecarui manager sa faca ce considera, in 

prima etapa. Adica legea spune ca se suspenda activitatea. 

Daca nu se suspenda si exista o inspectie, cel care e responsabil, managerul 

presupun, va plati o amenda intre 50.000 si 70.000 de lei si inchiderea. Abia atunci, 

conform legii, in urma acelei amenzi, se face inchiderea activitatii. Altfel, a suspenda 

inseamna a pune lacatul, aici nu mai intram, totul ramane frumos si asteapta minunata 

consolidare", a declarat Marinela Tepus. 

Totodata, managerul Teatrului Nottara a precizat ca a trimis solicitari la 

Primaria Capitalei pentru a li se permite sa faca o noua expertiza a Teatrului Nottara, 

dar si a li se asigura un nou sediu, in cazul in care activitatea in cladirea de pe 

Bulevardul Magheru din Bucuresti ar trebui suspendata. 

"Astazi (joi - n.red) am trimis solicitarea la Directia de Cultura, la primarul 

general, la consolidari - unde n-a fost primita - si la spatiul locativ, pentru ca noi am 

cerut sa se gandeasca si sa ne dea un spatiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 

de reprezentatii la doua sali. Si suntem gata la orice discutii. 

Noi asteptam sa ne intalnim ca sa si spunem ce nevoie avem. (...) Daca legea 

vine, noi nu mai putem astepta. Noi suspendam si demersul cu expertiza dureaza cam 

trei luni, daca se face o expertiza serioasa, si noi vrem sa se faca si suntem constienti 

ca, daca se face o noua expertiza, ea trebuie sa fie facuta ca la carte, cu mijloacele 

anului 2015 fata de 1997 (cand a fost facuta cea mai recenta expertiza - n.red.), pentru 

ca, daca exista bulina, aflam si ne consolam cu asta, nu suntem inconstienti. 

Noi stam cu certitudinea ca n-avem bulina, de asta spunem 'veniti!'. Nicio clipa, 

cineva dintre noi nu crede ca acest teatru are o bulina reala din mai multe motive: ca 

acea expertiza s-a facut cum s-a facut, ca intai s-a spus ca blocul este din 1935 si dupa 

http://www.ziare.com/bnr/
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aceea s-a dovedit ca este din 1945, ca, sus, proprietarii n-au acceptat sa intre si s-au 

facut masuratorile atat cat s-au facut fara partea de sus a blocului si ca, mai mult decat 

atat, tatal lui Liviu Ciulei este cel care a modernizat constructiile in Romania. 

Dupa marele cutremur, el este primul care a facut cu calcule si conform 

normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecti din America, a fost o intreaga 

tevatura. BNR-ul nu pare ca se va misca din loc prea curand si palatul CFR nu pare a 

se misca din loc prea curand", a spus Marinela Tepus. 

Totodata, aceasta a precizat ca pe Bulevardul Magheru trec cateva sute de 

oameni zilnic, mai multi decat intra in teatru. "As vrea sa stiu cine a dat directiva ca 

aceasta cladire - daca o fi, Doamne fereste!, un mare cutremur - sa se prabuseasca 

peste sala de spectacol si nu peste strada. Pentru ca eu cred ca, daca ne ducem pana 

la capat cu constiinta si cu rigoarea acestei legi, ar trebui sa punem o bariera la 

Piata Romana si o bariera la Universitate. 

Si tot asa si cu Centrul vechi, o bariera intr-o parte, o bariera la capatul celalalt 

si nimeni sa nu mai intre, in afara de locuitorii care, pe propria raspundere, intra in 

blocul in care locuiesc", a spus Marinela Tepus. 

 

Dati o para pentru Nottara! 

 

In ceea ce priveste o noua expertiza a cladirii, Marinela Tepus a precizat ca nu 

s-a putut realiza, pentru ca Primaria nu si-a dat acordul si nu a finantat o astfel de 

actiune. 

"Explicatia este ca (expertiza - n.red.) este una si buna si definitiv facuta. Eu, 

cand am facut si am cerut a doua oara, am spus ca au mai trecut 18 ani. Poate in 18 

ani, din cauza vibratiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, aceasta cladire s-

a prabusit si nu ne-am dat noi seama si locuim intr-o holograma. 

Adica e dreptul nostru sa vedem ce se intampla dupa 18 ani, ca poate ca trebuie 

sa fugim ca potarnichile. Eu nu spun ca aceasta expertiza a fost sau nu a fost, dar 

exista atat de multe intrebari si faptul ca se refuza o a doua expertiza...", a mai spus 

Marinela Tepus, mentionand ca nu stie cat costa o astfel de expertiza, dar umeaza sa 

afle si, daca si colegii sai sunt de acord, este hotarata sa faca o campanie ca la carte, 

pentru a salva aceasta cladire simbol. 

"Vom face o campanie, m-am si gandit la un slogan Dati o para pentru 

Nottara, ca doar s-a mai facut un Ateneu (Ateneul Roman - n.red.) cu un leu pentru 

Ateneu. Eu apelez la spectatorii nostri ca, in loc sa cumpere un bilet, sa dea acesti bani 

pentru aceasta expertiza. Si, pana la urma, eu sunt sigura ca vom reusi sa o facem. 

http://www.ziare.com/weekend/sala/
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Daca este o suma omeneasca si putem sa o adunam in acest fel, eu cred ca vom 

avea sprijin pana la urma, ca de Magheru cred ca toata lumea a auzit", a completat 

managerul Teatrului Nottara. 

 

De ce nu se face o noua expertiza 

 

Despre refuzul Primariei de a face o noua expertiza a Teatrului Nottara, 

Marinela Tepus a spus ca o astfel de actiune ar deschide o "cutie a Pandorei", dar 

Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul. 

"Eu cred ca e o cutie a Pandorei pe care Primaria nu vrea sa o deschida. Daca se 

dovedeste ca acest bloc nu are o expertiza reala si ca nu are bulina sau ca nu e la clasa 

I de risc, eu cred ca va sari in aer tot ce a facut Proiect Bucuresti impreuna cu 

Primaria, in 1997, si eu cred ca, de fapt, asta e spaima: sa nu cumva sa fie asa. Dar 

cred, de asemenea, ca Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul", a mai spus Marinela 

Tepus. 

De asemenea, institutia de pe Bulevardul Magheru nu poate fi consolidata, 

pentru ca exista un proces de retrocedare cu proprietarii, care au contestat "bulina 

rosie". 

"In prima etapa, aceasta cladire a fost trecuta in 1935 de catre Proiect Bucuresti 

si pe asta s-a bazat contestatia proprietarilor: ea e facuta in 1945. (...) E vorba de un 

proces de retrocedare cu familia Ciulei si, e adevarat, aici Primaria nu are cum sa 

consolideze un bloc care nu este al ei si nu stie ca va fi castigat de Primarie si, 

conform vechii legi, proprietarii trebuiau sa semneze toti si ei n-au semnat, contestand 

aceasta bulina. 

De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru ca ei au contestat existenta 

reala a acestei buline", a spus Marinela Tepus, mentionand ca "proprietarii, dupa ce au 

contestat, au scos bulina, iar Primaria nici nu a amendat pe nimeni si nici nu a mai 

pus-o la loc". 

"Eu cred ca, in proportie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din 

Bucuresti, sunt puse din birou, pe anul constructiei", a completat Marinela Tepus. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu, cu un 

colectiv artistic care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori, un 

scenograf, si cu o echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 

2011, Marinela Tepus se afla la conducerea teatrului. 
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29.România TV 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 12.46 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-inchis-iohannis-cheama-actorii-

sa-joace-la-cotroceni_259110.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, închis. Iohannis cheamă actorii să joace la Cotroceni 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a sărit în ajutorul actorilor de la Teatrul Nottara. 

Asta după ce şeful statului a promulgat legea care prevede că imobilele cu bulină roşie 

nu mai au voie să găzduiască evenimente destinate publicului larg. 

 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-inchis-iohannis-cheama-actorii-sa-joace-la-cotroceni_259110.html
http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-inchis-iohannis-cheama-actorii-sa-joace-la-cotroceni_259110.html
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Teatrul Nottara şi-a suspendat activitatea în urma legii promulgate recent prin 

care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. Anunţul a fost făcut 

pe pagina de Facebook a instituţiei. VEZI AICI MESAJUL 

Potrivit România TV, reprezentaţii teatrului au fost contactaţi de şeful statului 

pentru a li se oferi o sală la Controceni pentru spectacole. 

"Am fost invitaţi la Cotroceni. La ora 16.00 o să merg şi o să văd în ce măsură se 

poate juca acolo. Sala nu este foarte mică, însă scena este foarte mică pentru 

decorurile noastre. Noi căutăm să obţinem un imobil provizoriu pentru perioada 

următoare. Ne-am gândit la clădirea ARCUB din Batişte, care este chiar a 

primăriei", a declarat Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara. 

De asemenea, Marinela Țepuș a anunțat că va cere primăriei o nouă expertiză 

asupra clădirii în care funcționează Teatrul Nottara. Managerul teatrului a amintit că 

această clădire în care se joacă spectacolele Teatrului Nottara a fost construită de 

Liviu Ciuley, tatăl marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa. 

"Vă spun o singură poveste: acest bloc a fost construit în 1945 de Liviu Ciuley, tatăl 

marelui regizor, pentru familia sa, pentru Liviu Ciulei care avea să devină acel mare 

regizor. Același Liviu Ciuley, inginer extraordinar, este unul dintre aceia care au 

modernizat construcțiile, care au făcut după 1940 construcții în București și în alte 

părți din țară, după noile norme privind seismicitatea acestui teren. Vă dau câteva 

exemple: Palatul CFR — nu are bulină, Palatul nou BNR — nu are bulină, singurul 

imobil care are bulină este acela făcut de el pentru familia sa. Putem noi să credem că 

a gândit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decât celelalte? Asta vrem să 

aflăm — o expertiză reală făcută acum, cu mijloacele moderne ale anului 2015, ca să 

ne dumirim", a explicat Țepuș. 

Ea a menționat că, în ultima perioadă, după ce publicul a fost consultat despre 

problemele care există la Nottara, s-au făcut investiții și s-a schimbat fața teatrului. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, miercuri, că premierul 

Dacian Cioloș este foarte preocupat de situația Teatrului Nottara, nevoit să își 

suspende spectacolele, din cauza faptului că își desfășura activitatea într-o clădire cu 

risc seismic ridicat. El a adăugat că se va încerca găsirea unei soluții pentru 

remedierea acestei situații. 

 "Premierul Dacian Cioloș e foarte preocupat de ce se întâmplă la Teatrul Nottara. Am 

hotărât împreună că vom avea o întâlnire la Palatul Victoria cu reprezentanții 

http://www.romaniatv.net/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-vezi-ce-se-intampla-cu-cei-care-si-au-luat-bilete-la-spectacole_258881.html
http://www.romaniatv.net/live
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Teatrului Nottara pe de o parte și cu reprezentantul Primăriei, în care să încercăm să 

găsim o soluție pentru Teatrul Nottara imediat. Dar suntem un pic contrariați. Am fi 

vrut să o facem chiar astăzi după ședința de Guvern, dar suntem împiedicați de faptul 

că ieri Consiliul General a retras sprijinul primarului general interimar. Așteptăm să 

se aleagă, să se decidă în Consiliul General un reprezentant al instituției, după care 

vom face o întâlnire de urgență la Palatul Victoria, pentru a încerca să rezolvăm 

deocamdată situația Teatrului Nottara", a precizat ministrul Culturii pentru RFI.  

El a mai apreciat că legea recent promulgată, în baza căreia este interzisă orice 

manifestare publică în clădiri cu risc seismic ridicat, este oportună și vine să 

împlinească o așteptare a societății civile. 

"Nu se poate să mai lăsăm instituțiile de cultură să-și desfășoare activitatea și să 

atragă public în niște imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Și ca să fac o 

comparație sensibilă, evident, pentru toată lumea, aș spune că același lucru s-a 

întâmplat în clubul Colectiv. Numai că acolo am dat vina pe o societate privată care 

încerca să facă niște beneficii de pe urma unui concert și am arătat că publicul tânăr 

prezent la acea lansare, a unui album rock — până la urmă tot un act de cultură — 

fusese prins în capcană de o societate comercială care voia să facă profit. Acest lucru 

nu se poate întâmpla și cu instituțiile statului. Noi nu putem accepta ca instituțiile de 

cultură ale statului să atragă în fiecare seară—sau cum e cinematograful Patria, de 

șase ori pe zi—public în niște clădiri despre care se știe sigur că la un eventual 

cutremur se vor prăbuși", a subliniat Vlad Alexaandrescu. 

El a prezentat drept soluție alternativă, pentru perioada în care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numărul 20 va intra în consolidare, găsirea unui amplasament în 

care teatrul să-și desfășoare activitatea. Ministrul a menționat că a avansat în cadrul 

Guvernului ideea demarării unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcționează instituții de cultură 

subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor. 

"Trebuie să înțelegem că statul nu poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe 

care nu le-a consolidat în 45 de ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program 

și am institui un Fond Național de Salvare a instituțiilor de cultură care se află în 

clădiri de patrimoniu, dacă statul ar da acest semnal — și asta este una din prioritățile 

mele — atunci am crea o masă critică, o conștiință mai acută în societate, pentru 

urgența acestor operațiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului și cu proiecte europene, 

pentru că pe fonduri structurale e posibil să accesăm fonduri europene care să permită 

consolidarea în regim de urgență a unor clădiri de patrimoniu", a mai precizat el. 

Sursa: romaniatv.net  

http://www.romaniatv.net/
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Autor: Filip Stan 

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html
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30.B365.ro 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 13.51 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-gasit-un-nou-sediu-la-

arcub_241509.html 

 

 

 

Teatrul Nottara şi-a găsit un nou sediu, la ARCUB 

 

 

Actorii de la Teatrul Nottara vor putea juca la sala ARCUB de pe Strada 

Batiştei. Dacă Teatrul Nottara va accepta această propunere, actorii vor juca într-o 

clădire cu gradul 2 de risc seismic. 

 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-gasit-un-nou-sediu-la-arcub_241509.html
http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-gasit-un-nou-sediu-la-arcub_241509.html
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Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a anunţat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului 

General, că va împărţi sala de pe Str. Batiştei cu Teatrul Nottara. Această sală are 377 

de locuri. Cladirea de pe Str. Batiştei unde se află sala pe care ARCUB vrea să o 

împartă cu Teatrul Nottara are gradul 2 de risc seismic. 

Pe Bd. Magheru rămân afişajul spectacolelor şi al teatrului şi agenţia de bilete. 

ARCUB mai are o sală şi la Hanul Gabroveni, recent renovat, dar, potrivit 

Mihaelei Păun, ARCUB îşi permite să o împartă pe cea de pe Batiştei. 

Administraţia Prezidenţială a anunţat, joi, după discuţiile cu conducerea 

Teatrului Nottara, că actorii instituţiei vor putea juca în sala de spectacole a Palatului 

Cotroceni. Primul spectacol organizat la Palatul Cotroceni este programat pe 5 

decembrie. 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea începând de luni, 23 noiembrie, în 

contextul în care clădirea în care funcționa teatrul are bulină roșie și prezintă astfel 

risc seismic maxim. 

Decizia a fost luata in urma publicarii in Monitorul Oficial a Legii nr. 282/2015 

privind masurile pentru reducerea riscului seismic. Legea promulgata recent de Klaus 

Iohannis interzice desfasurarea de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat pana la 

consolidarea acestora. 

"Dragi spectatori, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic 

al constructiilor existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu 

data de 23.11.2015, teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii 

tututor spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 

20, sectorul 1, pe termen nedefinit", au informat reprezentantii institutiei de 

spectacole. 

 

de • Nicoleta Vieru 

http://www.b365.ro/spectacolele-de-la-nottara-se-muta-la-cotroceni-dupa-ce-teatrul-s-a-inchis_241467.html
http://www.b365.ro/spectacolele-de-la-nottara-se-muta-la-cotroceni-dupa-ce-teatrul-s-a-inchis_241467.html
http://www.b365.ro/spectacolele-de-la-nottara-se-muta-la-cotroceni-dupa-ce-teatrul-s-a-inchis_241467.html
http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea_241350.html#sthash.tJGMvAuz.dpuf
http://www.b365.ro/author/nicoleta-vieru/
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31.Revista 22 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://revista22.ro/70250175/nottara-isi-suspenda-activitatea-din-cauza-

bulinei-rosii-alte-spatii-culturale-cu-risc.html 

 

 

 

Nottara isi suspenda activitatea din cauza bulinei rosii. Alte spatii culturale cu risc 

 

Teatrul Nottara anunta, intr-o postare pe Facebook, ca isi va suspenda 

activitatea "pe termen nedefinit" in salile situate pe Bulevardul Magheru. 

Cladirea in care functioneaza teatrul are bulina rosie, implicand existenta unui 

risc seismic maxim.  

"Dragi spectatori, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic 

al constructiilor existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu 

data de 23.11.2015, teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii 

tututor spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 

20, sectorul 1, pe termen nedefinit", informeaza reprezentantii institutiei de 

spectacole. 

http://revista22.ro/70250175/nottara-isi-suspenda-activitatea-din-cauza-bulinei-rosii-alte-spatii-culturale-cu-risc.html
http://revista22.ro/70250175/nottara-isi-suspenda-activitatea-din-cauza-bulinei-rosii-alte-spatii-culturale-cu-risc.html
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Reprezentantii Teatrului Nottara ii asigura pe spectatori de "toata 

disponibilitatea noastra in legatura cu recuperarea sumelor de bani aferente biletelor 

vandute pana in acest moment, pentru spectacolele anulate. De asemenea, va 

asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile competente, absolut 

toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei situatii, solicitand 

Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, inclusiv punerea la 

dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinererii temporare a reprezentatiilor 
noastre", se mai arata in postarea de pe pagina de Facebook. 

 Presedintele Iohannis a promulgat legea care interzice desfasurarea de activitati 

in cladirile cu risc seismic ridicat 

 Decizia teatrului a fost luata in urma publicarii in Monitorul Oficial a Legii nr. 

282/2015 cu privire la masurile pentru reducerea riscului seismic.  Legea a fost 

promulgata recent de presedintele Iohannis, ea interzicand desfasurarea de 

activitati in cladirile cu risc seismic ridicat pana la consolidarea acestora. In 

aceasta categorie intra numeroase teatre si cinematografe din Bucuresti. 

 Afectate de Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

sunt toate spatiile publice cu alta destinatie decat cea de locuinta. 

 Conform noii legi: "se interzic organizarea si desfasurarea de activitati 

permanente si/sau temporare in spatiile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. a) si altele 

asemenea (Spatii publice cu alta destinatie decat cea de locuinta - spatiile realizate 

in scopul desfasurarii de activitati care implica aglomerari de persoane, precum: sali 

de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comert, structuri turistice de 

cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, asistenta sociala si medicala, 

administratie publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul 

conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor amenajari ulterioare), care 

implica aglomerari de persoane, pana la finalizarea lucrarilor de interventie 

realizate in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei 

existente. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 

lei la 70.000 lei, impreuna cu masura interzicerii emiterii autorizatiilor de 

functionare pentru spatiul in cauza de catre autoritatea administratiei publice locale 

competente." 

 Proprietarii sunt obligați să afișeze în fața imobilelor din clasa I de risc seismic 

panouri de avertizare a populației. 

 Mai multe teatre si cinematografe din capitala sunt in aceeasi situatie 
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 Printre cinematografele bucureştene care functioneaza in cladiri cu risc seismic 

se numara Scala, Patria, Studio şi Cinema Pro, care funcţionează în clădiri încadrate 

în clasa I de risc seismic, la fel ca si Cinemateca Eforie, aflata intr-o cladire ca 

a primit încadrarea de urgenţă U2.  

  

Cinema Scala - Bulevardul Magheru (Clasa I) 

  

 

  

Cinema Patria, de pe Bulevardul Magheru (Clasa I), Cinema Studio - Bulevardul 

Magheru (Clasa I), Cinema Pro - Strada Ion Ghica (Clasa I), Cinemateca Eforie - 

Strada Eforiei (Categoria U2), Glendale Studio - Şoseaua Cotroceni (Categoria U2). 

 Pe langa Teatrul Nottara de pe Bulevardul Magheru care si-a suspendat 

activitatea fiind in clasa I de risc seismic, Teatrul Metropolis de pe Strada Mihai 

Eminescu, funcţionează de asemenea într-o clădire care a primit încadrare în 

clasa a III-a de risc.  

  

 

Paul Cristescu 
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32.Jurnalul Cultural 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 21.10 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-

cand-va-avea-loc-prima-reprezentatie-701917.html 

 

 

 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni! Cand va avea loc prima 

reprezentaţie 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că pune la dispoziţia actorilor 

de la teatrul Nottara sala de spectacole de la Cotroceni. Prima reprezentaţie va avea 

loc pe 5 decembrie. Teatrul Nottara a fost închis pentru că funcţionează într-o clădire 

cu bulină roşie.  

Informaţiile au fost prezentate miercuri, la emisiunea 100 de minute, de la 

Antena 3. 

Sediul Teatrului Nottara ar putea fi salvat. Expertizele făcute imobilului nu mai 

sunt valabile și trebuie refăcute 

 

Clădirea Teatrului Nottara ar putea să nu fie încadrată la clasa unu de risc 

seismic, ceea ce ar însemna că instituţia va putea funcţiona în acelaşi loc în 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-cand-va-avea-loc-prima-reprezentatie-701917.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-cand-va-avea-loc-prima-reprezentatie-701917.html
http://antena3.ro/
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continuare. Ultimele expertize făcute imobilului nu mai sunt valabile acum, aşa 

că specialiştii vor trebui să facă o nouă evaluare. 

Expertiza tehnică din 1996, descoperită recent, arată că imobilul din 

bulevardul Magheru nr.20 a fost finalizat în 1946, la trei ani după ce a primit 

autorizaţia de construcţie. Între timp, clădirea a fost reclasată de la gradul de 

urgenţă doi în anii 90, la gradul unu de risc seismic în prezent. 

Însă expertizele făcute de-a lungul timpului nu mai sunt valabile, aşa că 

trebuie refăcute în întregime. Ceea ce înseamnă că gradul unu de risc seismic ar 

putea să nu mai corespundă realităţii. 

Legea promulgată în urmă cu o lună de preşedintele Klaus Iohannis 

interzice desfaşurarea activităţilor în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

În urmă cu aproape două săptămâni, directoarea teatrului a spus că 

imobilul nu poate fi consolidat, pentru că există un proces de retrocedare cu 

proprietarii, care au contestat "bulina roşie" 

 

 

de A.M.P 

 

http://www.antena3.ro/autor/a-m-p.html
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33.Adevărul financiar 
din data de 27 noiembrie 2015, ora 21.10 

http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-

va-muta-temporar-la-arcub/ 

 

 

 

Antract cu bulină roșie: Teatrul Nottara se va muta temporar la ArCuB 

 

 

http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub/
http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub/
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„Pentru că plecăm dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 

spectacole pe săptămână, un repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în 

repetiţii, avem nevoie de un spaţiu permanent” FOTO: Mediafax 

Teatrul Nottara se va muta temporar la sediul ArCuB din Bucureşti şi va juca la 

Palatul Cotroceni, o dată pe lună, până la găsirea unui nou sediu. 

Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentaţie susţinută de 

Teatrul Nottara în sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezenţie va 

avea loc sub sloganul “Teatrul Nottara şi invitaţii săi”, iar spectatori vor fi angajaţii 

teatrului şi cei care au fost alături de instituţie în această perioadă, precum şi invitaţii 

Preşedinţiei. 

“Din cauza răgazului scurt, nu se pot întreprinde toate diligenţele pentru vânzarea de 

bilete, deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de 

securitate, iar timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute 

în mod legal. Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului”, mai spune Teatrul 

Nottara. 

“Invitaţia preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi o întâlnire la Primărie, în urma 

căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ArCuB situat pe strada Batiştei. 

Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14.00, va avea loc o întrunire între reprezentanţii 

Teatrului Nottara, reprezentanţii ArCuB şi Comisia de Cultură a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice şi administrative ale 

viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim pe colegii noştri de 

la ArCuB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma Bulevardului Magheru, astfel 

încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, dintre care 55 în sediul de pe 

Magheru”, a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

Totodată, Teatrul Nottara transmite mulţumiri publicului pentru sprijinul şi 

solidaritatea de care a dat dovadă în această perioadă, precum şi pentru interesul 

manifestat faţă de această instituţie culturală. 

Autosuspendați până la consolidare 

Agenţia Mediafax a relatat, pe 25 noiembrie, că Teatrul Nottara din Bucureşti 

se va muta, până la găsirea unui nou sediu, la Palatul Cotroceni, iar primul spectacol 
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pe care actorii instituţiei teatrale îl vor prezenta publicului, “Teatrul Nottara şi invitaţii 

săi”, va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 

La momentul respectiv, reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire cu 

preşedintele României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a 

instituţiei teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre 

producţiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând din 23 noiembrie, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis 

a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic 

ridicat, până la consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, pe 24 noiembrie, pentru 

Mediafax că a solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca 

teatrul să nu îşi piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, 

dacă această problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă 

expertiză a instituţiei teatrale. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 



123 

 

34.Evz 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.evz.ro/situatia-teatrului-nottara-discutata-la-cotroceni.html 

 

 

 

Teatrul Nottara se mută la Cotroceni 

 

 

Reprezentaţi ai Administraţiei Prezidenţiale și conducerea Teatrului 

Nottara au avut discuții, astăzi, la Cotroceni despre situaţia actuală a instituţiei 

http://www.evz.ro/situatia-teatrului-nottara-discutata-la-cotroceni.html
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culturale.Teatrul Nottara şi-a suspendat, începând de marţi, toate spectacolele 

de la sediul din bulevardul Magheru. Decizia a fost luată după ce președintele 

Klaus Iohannis a promulgat legea prin care este interzisă orice activitate în 

clădiri cu risc seismic mare, clădirea Teatrului Nottara având bulină roșie. 

"Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţia Teatrului Nottara Sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, în condițiile convenite printr-un protocol încheiat 

între cele două părți pentru desfășurarea activității teatrului, în măsura în care spațiul 

permite acest lucru. 

 În urma discuției, s-a stabilit ca o primă reprezentație să aibă loc sâmbătă, 

5 decembrie a.c., ora 19.00, sub titulatura “Teatrul Nottara și invitații săi”. 
Administraţia Prezidenţială şi-a manifestat disponibilitatea de a găzdui spectacolele 

Teatrului Nottara, în acord cu posibilitățile sale, până la rezolvarea situației actuale", a 

anunțat Administrația Prezidențială.  

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a anunţat astăzi că, în 

perioada imediat următoare, premierul Dacian Cioloş, ministrul Culturii, Vlad 

Alexandrescu, şi reprezentanţi ai Primăriei Capitalei vor avea o întâlnire pentru 

găsirea unei soluţii în cazul teatrelor care nu-şi mai pot desfăşura activitatea în 

clădiri cu risc seismic ridicat.  

"Întâlnirea este anunţată la nivelul Ministerului Culturii în zilele următoare. (...) 

Am anulat această întâlnire pentru că (...) nu s-a clarificat cine conduce Primăria 

Capitalei. Scopul întâlnirii este a găsi o soluţie pentru aceste instituţii teatrale care nu-

şi mai pot desfăşura activitatea în sălile, în teatrele sau în acele instituţii pe care le 

aveau, din cauza condiţiilor de securitate. (...) E important ca spectacolele să aibă loc, 

chiar dacă nu în locul respectiv, ci în cu totul alt loc", a afirmat Suciu, într-o 

conferinţă de presă, la Palatul Victoria.  

El a adăugat că, deocamdată, se analizează situaţia teatrelor, iar în perioada 

următoare se va face o comunicare însoţită de alte "elemente concrete" privind situaţia 

tuturor clădirilor de utilitate publică "cu probleme de rezistenţă".  

 

Autor: Carmen Vintilă 

http://www.evz.ro/author/carmen.vintil%C4%83
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35.Antena3 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 21.51 

http://www.antena3.ro/actualitate/sala-cotroceni-teatrul-nottara-

326496.html 

 

 

 

Cum arată sala de la Cotroceni, unde se mută Teatrul Nottara 

 

Câteva imagini cu sala de la Palatul Cotroceni, unde vor juca actorii de la 

Teatrul Nottara, au fost prezentate miercuri, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 

3. 

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că pune la dispoziţia actorilor 

de la teatrul Nottara sala de spectacole de la Cotroceni.  Prima reprezentaţie va avea 

loc pe 5 decembrie.  

  
Teatrul Nottara a fost închis pentru că funcţionează într-o clădire cu bulină roşie.  

http://www.antena3.ro/actualitate/sala-cotroceni-teatrul-nottara-326496.html
http://www.antena3.ro/actualitate/sala-cotroceni-teatrul-nottara-326496.html
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36.Agerpres 

din data de 25 noiembrie 2015, ora 09.58 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/11/25/teatrul-nottara-suspenda-

spectacolele-pe-perioada-nedefinita-09-58-57 

 

 

 

Teatrul Nottara suspendă spectacolele pe perioadă nedefinită 

 

Începând cu data de 23 noiembrie 2015, Teatrul Nottara a fost nevoit să 

suspende organizarea de spectacole și evenimente în cele două săli aflate pe Bd 

Magheru nr. 20 din București, având în vedere că imobilul în care erau situate are 

bulină roșie.  

 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/11/25/teatrul-nottara-suspenda-spectacolele-pe-perioada-nedefinita-09-58-57
http://www.agerpres.ro/ots/2015/11/25/teatrul-nottara-suspenda-spectacolele-pe-perioada-nedefinita-09-58-57
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Decizia vine ca urmare a promulgării Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare și modificare a Ordonanței 

Guvernului nr. 20/1994, privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente.  

Cu o istorie bogată, de aproape 70 de ani de activitate teatrală neîntreruptă, 

dintre care 55 în imobilul din Bd. Magheru, Teatrul Nottara face parte din patrimoniul 

nostru cultural și trebuie să își continue activitatea. Managerul teatrului, Marinela 

Țepuș, a declarat: 'Teatrul Nottara este și va rămâne un simbol pentru comunitatea 

bucureșteană. Asigurăm publicul că teatrul a depus și va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgență a acestei 

situații, solicitând Primăriei Municipiului București, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spațiu, în vederea susținererii temporare a 

reprezentațiilor noastre. De asemenea, considerăm că este absolut necesară 

realizarea unei noi expertize a clădirii, cu mijloacele moderne ale anului 2015. Există 

multe semne de întrebare legate de modul în care a fost realizată prima expertiză, 

pornind de la faptul că în dosar este trecut anul 1935 ca fiind an de construcție, deși 

clădirea a fost construită în 1945, după cutremurul din 1940, când s-au schimbat 

normele de construcție'  

Este necesară găsirea de urgență a unei soluții pentru a rezolva această situație 

și a păstra identitatea culturală a teatrului. De asemenea, hotărârea de a suspenda 

evenimentele nu afectează doar Teatrul Nottara, ci și pe toți cei pe care teatrul îi 

găzduia. În sălile de pe Bd. Magheru aveau loc frecvent spectacole ale altor trupe, 
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lansări de carte, aniversări ale unor mari actori și multe alte evenimente culturale, care 

acum nu vor mai fi posibile.  

Persoanele care au cumpărat bilete la spectacolele care erau programate în 

perioada următoare sunt așteptate la agenția de bilete din Bd. Magheru nr. 20 pentru a 

recupera contravaloarea acestora.  

 

 

 

 

de Business OTS  

http://www.agerpres.ro/ots
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37.Marius Tucă 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.mariustuca.ro/actualitate/20575-pe-l%C3%A2ng%C4%83-

nottara-s-au-mai-%C3%AEnchis-teatrul-foarte-mic-%C8%99i-cinema-

patria 

 

 

 

Pe lângă Nottara s-au mai închis Teatrul Foarte Mic și Cinema Patria 

http://www.mariustuca.ro/actualitate/20575-pe-l%C3%A2ng%C4%83-nottara-s-au-mai-%C3%AEnchis-teatrul-foarte-mic-%C8%99i-cinema-patria
http://www.mariustuca.ro/actualitate/20575-pe-l%C3%A2ng%C4%83-nottara-s-au-mai-%C3%AEnchis-teatrul-foarte-mic-%C8%99i-cinema-patria
http://www.mariustuca.ro/actualitate/20575-pe-l%C3%A2ng%C4%83-nottara-s-au-mai-%C3%AEnchis-teatrul-foarte-mic-%C8%99i-cinema-patria
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O dată cu Teatrul Nottara, alte două instituții importante își închid porțile după 

publicarea în Monitorul Oficial a Legii 282 cu privire la măsurile ce trebuie luate 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.  Este vorba de Teatrul 

Foarte Mic și cinematograful Patria. 

Teatrul Foarte Mic îşi întrerupe activitatea, întrucât clădirea este inclusă în 

clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public. 

Contactat de Mediafax, fostul director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu, a 

spus că situaţia cu care se confruntă acum instituţia teatrală bucureşteană este "o 

dovadă în plus că România nu e administrată". 

Acesta a menţionat că în anii '90 s-au făcut, "ca la normă", expertize de 

cutremure. "S-au produs vreo 500 de buline roşii, la nivelul Capitalei, şi s-au reabilitat 

cinci. În 2001, am devenit director acolo şi am moştenit bulina roşie", a spus Mircea 

Diaconu, care a menţionat că expertiza - pe care acum nu o mai găseşte nimeni - 

pornea de la premisa că blocul a fost contruit în 1939 şi că a prins cutremurul din 

1940, ceea ce nu este corect, clădirea fiind construită în 1945 de Liviu Ciulley, tatăl 

regizorului Liviu Ciulei. 

Un comunicat al Primăriei Capitalei, referitor la soarta Teatului Nottara arată că 

se caută soluții pentru ca spectacolele să se desfășoare în siguranță, însă nu se 

precizează în ce s-ar putea concretize astfel de soluții 
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de Sebastian S. Eduard 
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38.Orange 
din data de 20 noiembrie 2015, 11.08 

https://www.orange.ro/stiri/divertisment/teatrul-nottara-in-pericol-sa-si-

suspende-activitatea-1429254 

 

 

 

Nottara, in pericol sa-si suspende activitatea 

 

Teatrul Nottara ar putea fi obligat sa-si suspende activitatea, in urma 

promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora, insa managerul institutiei cere o noua... 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede interzicerea 

desfasurarii de activitati in spatiile comerciale precum magazine, sali de spectacole si 

structuri turistice, in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Legea modifica Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, privind masurile pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente, si a fost initiata de senatorii PSD 

Darius Valcov si Mihai Fifor in anul 2014. Initial, legea prevedea doar sanctiuni 

pentru operatorii care nu urgenteaza lucrarile de consolidare in astfel de spatii, insa, 

potrivit unui amendament depus in Senat, a fost introdusa si respectiva interdictie. 

https://www.orange.ro/stiri/divertisment/teatrul-nottara-in-pericol-sa-si-suspende-activitatea-1429254
https://www.orange.ro/stiri/divertisment/teatrul-nottara-in-pericol-sa-si-suspende-activitatea-1429254
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Astfel, legea adoptata in Parlament pe 10 octombrie prevede interzicerea 

organizarii si desfasurarii de activitati permanente si/sau temporare in spatile "care 

implica aglomerari de persoane, pana la finalizarea lucrarilor de interventie realizate 

in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente". 

Spatiile la care face trimitere legea sunt publice, cu alta destinatie decat cea de 

locuinta, respectiv "spatiile realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica 

aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii 

pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, 

asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca 

aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor 

amenajari ulterioare". 

Joi, in cea de-a doua zi a Festivalului MultiArt pentru detinuti, managerul 

Teatrului Nottara din Bucuresti, directorul Marinela Tepus a urcat pe scena, 

impreuna cu o parte a trupei de actori, si a expus situatia in care institutia s-ar 

putea afla in urma legii promulgate recent de presedintele Klaus Iohannis, care 

interzice orice fel de activitate publica in cladirile cu "bulina rosie". 

"Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava. (...) Din pacate, in urma 

promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege care exista din 2008, se presupune 

ca, peste cateva zile, acest teatru se va inchide. Si nu e singurul, sunt 11 cladiri pe 

bulevardul Magheru si toate care au la parter centre comerciale sau institutii - sunt 

doua cinematografe in aceasta situatie - ele isi vor inchide portile suspendand 

activitatea. Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se inchide, daca intr-

adevar aceasta cladire presupune un mare risc pentru cei care sunteti aici, pentru noi, 

pentru cei de pe strada, dorinta noastra , insa, este, si am cerut si eu, si a cerut inaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primariei, de 

fapt, directiei abilitate in consolidari, sa se faca o noua expertiza. De fapt, ne 

intereseaza situatia reala a acestui imobil", a spus Marinela Tepus, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatal 

marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa. "Acelasi Liviu Ciuley, inginerul 

extraordinar, este unul dintre aceia care au modernizat constructiile, care au facut 

dupa 1940 constructii in Bucuresti si in alte parti din tara dupa noile norme privind 

seismicitatea acestui teren. Va dau cateva exemple: palatul CFR - nu are bulina, 

palatul nou BNR - nu are bulina. Singurul imobil care are bulina e acela facut de el 

pentru familia sa. Putem noi sa credem ca a zidit pentru sine, acest Manole, un bloc 

mai prost decat celelalte?", a mai spus managerul Teatrului Nottara. 
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Intrebata care este data la care se va inchide Teatrul Nottara, Marinela 

Tepus a precizat, pentru MEDIAFAX, ca asteapta ca legea sa apara in 

Monitorul Oficial si abia apoi vor sti exact ce se intampla. 

De asemenea, aceasta a mentionat ca nu a primit nicio notificare pana in 

prezent potrivit careia ar trebui sa suspende activitatea insitutiei pe care o conduce. 

"Nu am primit nicio notificare si nici nu cred ca vom primi, pentru ca acele articolase, 

daca vor ramane asa cum le-am citit eu in proiectul de lege, sunt atat de parsiv facute, 

incat ramane la latitudinea fiecarui manager sa faca ce considera, in prima etapa. 

Adica, legea spune ca se suspenda activitatea. Daca nu se suspenda si exista o 

inspectie, cel care e responsabil, managerul presupun, va plati o amenda intre 50.000 

si 70.000 de lei si inchiderea. Abia atunci, conform legii, in urma acelei amenzi, se 

face inchiderea activitatii. Altfel, a suspenda inseamna a pune lacatul, aici nu mai 

intram, totul ramane frumos si asteapta minunata consolidare", a declarat Marinela 

Tepus pentru MEDIAFAX. 

Totodata, managerul Teatrului Nottara a precizat ca a trimis solicitari la 

Primaria Capitalei pentru a li se permite sa faca o noua expertiza a Teatrului 

Nottara, dar si a li se asigura un nou sediu, in cazul in care activitatea in cladirea 

de pe Bulevardul Magheru din Bucuresti ar trebui suspendata. 

"Astazi (joi, n.r), am trimis solicitarea la Directia de Cultura, la primarul general, la 

consolidari - unde n-a fost primita - si la spatiul locativ, pentru ca noi am cerut sa se 

gandeasca si sa ne dea un spatiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 de 

reprezentatii la doua sali. Si suntem gata la orice discutii. Noi asteptam sa ne intalnim 

ca sa si spunem ce nevoie avem. (...) Daca legea vine, noi nu mai putem astepta. Noi 

suspendam si demersul cu expertiza dureaza cam trei luni, daca se face o expertiza 

serioasa, si noi vrem sa se faca si suntem constienti ca, daca se face o noua expertiza, 

ea trebuie sa fie facuta ca la carte, cu mijloacele anului 2015 fata de 1997 (cand a fost 

facuta cea mai recenta expertiza, n.r.), pentru ca, daca exista bulina, aflam si ne 

consolam cu asta, nu suntem inconstienti. Noi stam cu certitudinea ca n-avem bulina, 

de asta spunem 'veniti!'. Nicio clipa, cineva dintre noi nu crede ca acest teatru are o 

bulina reala din mai multe motive: ca acea expertiza s-a facut cum s-a facut, ca intai s-

a spus ca blocul este din 1935 si dupa aceea s-a dovedit ca este din 1945, ca, sus, 

proprietarii n-au acceptat sa intre si s-au facut masuratorile atat cat s-au facut fara 

partea de sus a blocului si ca, mai mult decat atat, tatal lui Liviu Ciulei este cel care a 

modernizat constructiile in Romania. Dupa marele cutremur, el este primul care a 

facut cu calcule si conform normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecti 

din America, a fost o intreaga tevatura. BNR-ul nu pare ca se va misca din loc prea 

curand si palatul CFR nu pare a se misca din loc prea curand", a spus Marinela Tepus. 



136 

 

Totodata, aceasta a precizat ca pe Bulevardul Magheru trec cateva sute de 

oameni zilnic, mai multi decat intra in teatru. "As vrea sa stiu cine a dat directiva ca 

aceasta cladire - daca o fi, Doamne fereste!, un mare cutremur - sa se prabuseasca 

peste sala de spectacol si nu peste strada. Pentru ca eu cred ca, daca ne ducem pana la 

capat cu constiinta si cu rigoarea acestei legi, ar trebui sa punem o bariera la Piata 

Romana si o bariera la Universitate. Si tot asa si cu Centrul vechi, o bariera intr-o 

parte, o bariera la capatul celalalt si nimeni sa nu mai intre, in afara de locuitorii care, 

pe propria raspundere, intra in blocul in care locuiesc", a spus Marinela Tepus. 

In ceea ce priveste o noua expertiza a cladirii, Marinela Tepus a precizat ca nu 

s-a putut realiza, pentru ca Primaria nu si-a dat acordul si nu a finantat o astfel de 

actiune. 

"Explicatia este ca (expertiza, n.r.) este una si buna si definitiv facuta. Eu, cand am 

facut si am cerut a doua oara, am spus ca au mai trecut 18 ani. Poate in 18 ani, din 

cauza vibratiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, aceasta cladire s-a 

prabusit si nu ne-am dat noi seama si locuim intr-o holograma. Adica, e dreptul nostru 

sa vedem ce se intampla dupa 18 ani, ca poate ca trebuie sa fugim ca potarnichile. Eu 

nu spun ca aceasta expertiza a fost sau nu a fost, dar exista atat de multe intrebari si 

faptul ca se refuza o a doua expertiza...", a mai spus Marinela Tepus, mentionand ca 

nu stie cat costa o astfel de expertiza, dar umeaza sa afle si, daca si colegii sai sunt de 

acord, este hotarata sa faca o campanie ca la carte, pentru a salva aceasta cladire 

simbol. 

"Vom face o campanie, m-am si gandit la un slogan "Dati o para pentru 

Nottara", ca doar s-a mai facut un Ateneu (Ateneul Roman, n.r.) cu "un leu 

pentru Ateneu". Eu apelez la spectatorii nostri ca, in loc sa cumpere un bilet, sa 

dea acesti bani pentru aceasta expertiza. Si, pana la urma, eu sunt sigura ca vom 

reusi sa o facem. Daca este o suma omeneasca si putem sa o adunam in acest fel, 

eu cred ca vom avea sprijin pana la urma, ca de Magheru cred ca toata lumea a 

auzit", a completat managerul Teatrului Nottara. 

Despre refuzul Primariei de a face o noua expertiza a Teatrului Nottara, 

Marinela Tepus a spus ca o astfel de actiune ar deschide o "cutie a Pandorei", dar 

Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul. 

"Eu cred ca e o cutie a Pandorei pe care Primaria nu vrea sa o deschida. Daca se 

dovedeste ca acest bloc nu are o expertiza reala si ca nu are bulina sau ca nu e la clasa 

I de risc, eu cred ca va sari in aer tot ce a facut Proiect Bucuresti impreuna cu 

Primaria, in 1997, si eu cred ca, de fapt, asta e spaima: sa nu cumva sa fie asa. Dar 

cred, de asemenea, ca Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul", a mai spus Marinela 

Tepus, pentru MEDIAFAX. 
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De asemenea, directoarea Teatrului Nottara a afirmat ca institutia de pe 

Bulevardul Magheru nu poate fi consolidata, pentru ca exista un proces de 

retrocedare cu proprietarii, care au contestat "bulina rosie". 

"In prima etapa, aceasta cladire a fost trecuta in 1935 de catre Proiect Bucuresti si pe 

asta s-a bazat contestatia proprietarilor: ea e facuta in 1945. (...) E vorba de un proces 

de retrocedare cu familia Ciulei si, e adevarat, aici Primaria nu are cum sa consolideze 

un bloc care nu este al ei si nu stie ca va fi castigat de Primarie si, conform vechii legi, 

proprietarii trebuiau sa semneze toti si ei n-au semnat, contestand aceasta bulina. De 

fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru ca ei au contestat existenta reala a 

acestei buline", a spus Marinela Tepus, mentionand ca "proprietarii, dupa ce au 

contestat, au scos bulina, iar Primaria nici nu a amendat pe nimeni si nici nu a mai 

pus-o la loc". 

"Eu cred ca, in proportie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din Bucuresti, 

sunt puse din birou, pe anul constructiei", a completat Marinela Tepus. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si 

companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat 

artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic care are in 

componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori, un scenograf, si cu o echipa tehnica 

si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Tepus se afla la 

conducerea teatrului. 
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39.România Liberă 
din data de 25 noiembrie 2015,ora 18.56 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/conducerea-teatrului-nottara-se-

intalneste-cu-reprezentanti-ai-presedintiei-400516 

 

 

 

Teatrul Nottara se va muta la Palatul Cotroceni. Când va avea loc primul spectacol 

 

 
Teatrul Nottara se va muta la Palatul Cotroceni. Când va avea loc primul spectacol 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/conducerea-teatrului-nottara-se-intalneste-cu-reprezentanti-ai-presedintiei-400516
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/conducerea-teatrului-nottara-se-intalneste-cu-reprezentanti-ai-presedintiei-400516
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Teatrul Nottara a primit un sediu provizoriu, care a fost decis la întâlnirea de 

miercuri după-amiază cu preşedintele Klaus Iohannis, informează Mediafax. 

Teatrul Nottara din Bucureşti se va muta, până la găsirea unui sediu definitiv, la 

Palatul Cotroceni. Următorul spectacol pe care actorii îl vor prezenta publicului, 

denumit "Teatrul Nottara şi invitaţii săi", va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 

Reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire, miercuri, cu preşedintele 

României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a instituţiei 

teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre producţiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

"Vom juca lunar până la rezolvarea situaţiei (la Cotroceni, n.r.). Primul spectacol va fi 

pe 5 decembrie, la ora 19.00, şi se numeşte «Teatrul Nottara şi invitaţii săi»", a 

declarat Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, începând 

de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, marţi, că a solicitat Primăriei 

Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul să nu îşi piardă identitatea, 

adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, dacă această problemă nu se rezolvă. 

Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă expertiză a instituţiei teatrale. 

Potrivit unui anunţ publicat, miercuri, pe blogul instituţiei teatrale bucureştene, 

în aceste zile "de cumpănă pentru tradiţia şi istoria Teatrului Nottara", angajaţii săi au 

fost impresionaţi de valul de simpatie şi solidaritate din partea spectatorilor, a 

oamenilor de cultură, dar şi a autorităţilor publice. 

Miercuri, reprezentanţii Teatrului Nottara s-au întâlnit cu preşedintele Klaus 

Iohannis, iar, după data de 1 decembrie, va avea loc o întrevedere şi la Primăria 

Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia instituţia teatrală se află, pentru a discuta 

inclusiv despre posibilitatea punerii la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinerii 

temporare a reprezentaţiilor teatrului. 

Teatrul Nottara a anuntat ca a suspendat "pe termen nedefinit" organizarea 

tututor spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate pe Bulevardul 

Magheru. Cladirea in care functioneaza Teatrul are bulina roşie, adică risc seismic 

http://www.mediafax.ro/
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maxim, iar o lege promulgată recent interzice desfăşurarea de activiăţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Noul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, spune într-un interviu la RFI 

că situaţia Teatrului Nottara va fi analizată într-o întâlnire de urgenţă la Palatul 

Victoria, împreună cu reprezentanţi ai Primăriei Capitalei şi ai Teatrului. 

 

 

 

de Mihai Diac  

http://www.romanialibera.ro/autor/mihai-diac-2016
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40.Curierul Naţional 
din data de 5 noiembrie 2015,ora 18.56 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-11-

05/Ce+restaurante,+cluburi+%C8%99i+teatre+func%C8%9Bioneaza+in+c

ladiri+cu+bulina+ro%C8%99ie 

 

 

 

Ce restaurante, cluburi și teatre funcționează în clădiri cu bulină roșie 

 

Nu doar cluburile sunt bombe cu ceas, ci și teatrele. Actrița Ioana Ginghină 

trange un semnal de alarmă asupra riscului şi a pericolului iminent pe care îl prezintă 

multe teatre din Capitală. Sălile de spectacol sunt în clădiri care au “bulină roșie”, 

spune actrița, dând exemplu Teatrul Nottara. 

 

“Teatrul Nottara este cu bulină. Erau tot aşa cabine la subsol, în caz de ceva… dacă se 

mai salva ceva era publicul, noi rămâneam acolo. De multe ori eşti silit să mergi în 

astfel de locuri, pentru că este pur şi simplu job-ul”, a povestit îngrozită de riscurile la 

care se expun atât ea, colegii, cât şi publicul spectator, Ioana Ginghină pentru 

Libertatea. 

 

http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-11-05/Ce+restaurante,+cluburi+%C8%99i+teatre+func%C8%9Bioneaza+in+cladiri+cu+bulina+ro%C8%99ie
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-11-05/Ce+restaurante,+cluburi+%C8%99i+teatre+func%C8%9Bioneaza+in+cladiri+cu+bulina+ro%C8%99ie
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-11-05/Ce+restaurante,+cluburi+%C8%99i+teatre+func%C8%9Bioneaza+in+cladiri+cu+bulina+ro%C8%99ie
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“Când mă duceam la Teatrul Nottara şi aveam spectacole, acum o lună sau două, 

vreau să spun că mă duceam tot timpul cu teamă. Colegii mei îmi spuneau: ‹‹Eşti 

nebună! Hai, mă, că dacă e să mori, îţi cade şi o piatră în cap pe stradă! ›› Mă bucur 

într-un fel că lumea ia atitudine, sper să se şi întâmple ceva.”, a adăugat actriţa. 

Tragedia din clubul bucureştean Colectiv a terifiat o ţară întreagă. În urma 

incendiului devastator 32 de tineri și-au pierdut viața şi peste 100 se luptă să 

supravieţuiască arsurilor în proporţii foarte mari. 

“Părerea mea este că ar trebui să tacă cine nu e implicat. Să tacă şi să se roage 

la Dumnezeu doar pentru liniştea celor care au rămas, pentru că unii se zbat încă între 

viaţă şi moarte şi unii suferă, părinţii suferă acasă. Mi se pare că orice cuvânt în afară 

de rugăciune pentru oamenii aceştia nu îşi are locul”, a mai spus Ioana Ginghină, 

afectată şi ea de lucrurile îngrozitoare care au avut loc la finalul săptămânii trecute. 

 

Câteva dintre teatrele, cinematografele, restaurantele și barurile din București, 

care se află în clădiri cu bulină roșie: 

 

Cinema Patria – Bdul Magheru nr. 12-14 

Teatrul Notara – Bdul Magheru nr. 20 

Cinema Studio – Bdul Magheru nr. 29 

Cinema Pro – Str. Ion Ghica nr. 3 

Godot Cafe-Teatre – Str. Blanari nr. 14 

Club A – Str. Blanari nr. 

 

 

 

 

Eveniment - b1.ro 



143 

 

41.euroPunkt 
din data de 20 noiembrie 2015,ora 9.07 

http://europunkt.ro/2015/11/20/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-

extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/ 

 

 

 

Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. Se cere o nouă expertiză! 

 

Moment emoţionat în cea de-a doua zi a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, 

când Managerul TeatruluiNottara, Marinela Țepuş, a urcat pe scenă împreună cu o 

parte a trupei de actori şi a expus situaţia în care instituţia s-ar putea afla în urma legii 

promulgate recent de preşedintele Klaus Iohannis, care interzice orice fel de activitate 

publică în clădirile cu bulină roşie. 

Teatrul Nottara riscă să se închidă împreună cu alte instituţii din centrul 

Bucureştiului, din cauza acestei legi buclucaşe, care fie că îşi propune, fie că nu, mai 

îngroapă teatrul românesc încă o dată. Este nevoie de un efort susţinut din partea 

autorităţilor şi din partea publicului pentru ca teatrul să nu-şi suspende activitatea. 

“Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă, la fel ca multe alte  instituţii 

de pe Bulevardul Magheru. Ne-aţi spus în chestionarele pe care le primiţi înainte de 

fiecare spectacol că teatrul nostru este îmbătrânit, depăşit, mucegăit. Noi am fost şi 

http://europunkt.ro/2015/11/20/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/
http://europunkt.ro/2015/11/20/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/
http://europunkt.ro/2015/11/20/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/
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suntem receptivi la ceea ce îşi doresc oamenii de la noi, de aceea vă primim astăzi în 

săli de teatru proaspăt renovate. Luna viitoare ar trebui să schimbăm şi scaunele, de 

care de asemenea v-aţi plâns că sunt incomode.” explică managerul instituţiei. 

Teatrul Nottara are nevoie de o nouă expertiză 

„Dorinţa noastră este ca Teatrul Nottara să beneficieze best online casino de o nouă 

expertiză. Dacă primăria nu va dori să facă acest lucru, vom iniţia o campanie de 

strângere de fonduri pentru a o putea plăti noi. Acest lucru trebuie făcut şi pentru 

publicul nostru nu doar pentru cei care lucrează în instituţia noastră. Şi Mircea 

Diaconu a solicitat în repetate rânduri o nouă expertiză“, a precizat Ţepuş. 

Publicul a aplaudat îndelung la finalul acestui moment, în semn de susţinere 

pentru actorii pe care e posibil să îi vadă pentru ultima dată pe scena care pe mulţi i-a 

consacrat. 

Clădirea în care este amplasat teatrul are o istorie bogată. Atât pentru actori, cât 

şi pentru public, aceşti pereţi au o poveste, o valoare sentimentală. Desigur că 

siguranţa publicului este pe primul loc, aşa încât dacă o nouă expertiză confirmă că 

această clădire prezintă un risc pentru spectatori, atunci ne vom muta. Dar considerăm 

că aşa cum un pacient are dreptul la o a doua opinie, şi noi avem dreptul la o nouă 

expertiză înainte de a părăsi acest loc care este un simbol al capitalei. 

 

Amintim că actualul europarlamentar Mircea Diaconu a ocupat postul de 

director al Teatrului Nottara în perioada iulie 2001-noiembrie 2011. Din noiembrie 

2011, Marinela Ţepuş se află în fruntea conducerii teatrului. 

http://www.nbso.ca/
http://europunkt.ro/wp-content/uploads/2015/11/IMG_2773r.jpg
http://europunkt.ro/wp-content/uploads/2015/11/IMG_2773r.jpg
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Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (cf. 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în 

componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică 

şi administrativă de 85 de membri. 

 

 

 

 

Dumitru-Alexandru Filimon 

http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/
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42.The Epoch Times 
din data de 24 noiembrie 2015, 

http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-nottara-isi-inchide-temporar-

portile---240973 

 

 
 

Teatrul Nottara îşi închide temporar porţile 

Amplasat într-o clădire cu bulină roşie, unul dintre cele mai îndrăgite teatre din 

Bucureşti - Nottara - şi-a suspendat activitatea, pe termen nedefinit. 

 

http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-nottara-isi-inchide-temporar-portile---240973
http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-nottara-isi-inchide-temporar-portile---240973
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Teatrul Nottara, conferinţă de presă privind Deschiderea stagiunii 2013-2014. 

În imagine, Diana Lupescu şi Marilena Ţepuş (Epoch Times România)  

 
Aflat într-o clădire considerată a fi cu risc seismic ridicat, Teatrul Nottara din 

Bucureşti şi-a suspendat activitatea. Porţile teatrului se închid în urma promulgării de 

către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de 

activităţi în astfel de clădiri, până la consolidarea acestora. 

 

"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, teatrul 

nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit.", informează conducerea teatrului, într-un articol publicat pe site-ul 

instituţiei. 

 

"Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea sumelor de 

bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre.", adaugă managementul teatrului Nottara. 

 

Reamintim că legea care determină suspendarea activităţii Teatrului Nottara a 

fost dată la scurtă vreme după incendiul din Colectiv. Tragedia care a dus, până acum, 

la moartea a 50 de tineri a ridicat mai acut ca niciodată problema standardelor de 

siguranţă ce trebuie îndeplinite de clădirile/locurile în care au loc evenimente cu 

public. 

 

Nottara funcţionează într-o clădire cu bulină roşie de pe Bulevardul Magheru, 

respectiv o clădire cu risc seismic maxim. 

 

 

de Loredana Diacu 
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43.webCultura 
din data de 24 noiembrie 2015, 

http://webcultura.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/ 

 

 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea 

Suntem mai săraci cu încă un teatru… 

Luni, 23 noiembrie 2015, echipa Teatrului Nottara a anunțat că a suspendat “pe 

termen nedefinit” organizarea tuturor spectacolelor și evenimentelor programate în 

sălile situate pe Bulevardul Magheru. Clădirea în care funcționează cunoscutul teatru 

are bulină roșie, adică prezintă risc seismic maxim și, în plus, fiind în proces de 

retrocedare, nu poate fi consolidată până la finalizarea procesului. 

“Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, teatrul 

nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

http://webcultura.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
http://webcultura.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=68
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Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre. 

Vă mulțumim pentru înțelegere!” 

 

 

 

 

de Sorin Tudor 

http://webcultura.ro/wp-content/uploads/2015/11/Teatrul-Nottara.jpg
http://webcultura.ro/wp-content/uploads/2015/11/Teatrul-Nottara.jpg
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44.Prima TV 
din data de 24 noiembrie 2015, 

http://www.primatv.ro/stiri-focus/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html 

 

 

 

Bulina rosie a inchis teatrul Nottara 

 
Publicitate 

Teatrul Nottara şi-a suspendat pentru o perioadă nedeterminată toate 

spectacolele, iar conducerea caută acum un alt spaţiu. Decizia a fost luată ca urmare a 

aplicării legii prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

Actul normativ a fost recent promulgat de preşedintele Klaus Iohannis. Managerul 

instituţiei a declarat că nu vrea să rişte pentru că la un eventual control al primăriei 

amenda ar fi de 50 de mii de lei, plus retragerea avizului de funcţionare. Spectatorii 

care şi-au cumpărat bilete îşi pot recupera banii de la agenţiile de bilete ale teatrului. 

În ultimii 70 de ani Teatrul Nottara a funcţionat neîntrerupt. În situaţia de faţă există 

http://www.primatv.ro/stiri-focus/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html
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două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă a clădirii, în aşa fel încât aceasta să 

corespundă normelor de securitate, sau mutarea într-o altă clădire.  
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45.Puterea 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 18.15 

http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-

rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html 

 

 

 

Întâlnire la vârf pentru a căuta soluţii. Bulina Roşie închide teatre în Bucureşti 

 

 

http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html
http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html
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Guvernul analizează situaţia clădirilor cu risc seismic ridicat şi, în acest sens, 

premierul Dacian Cioloş, ministrul Culturii şi primarul Capitalei vor avea o întâlnire 

pentru a găsi o soluţie în cazul instituţiilor publice care nu îşi mai pot desfăşura 

activitatea în astfel de clădiri. 

"Întâlnirea este anunţată la nivelul Ministerului Culturii în zilele următoare, va avea 

loc o întâlnire între Ministerul Culturii, premier şi Primăria Capitalei. (...) Vom 

analiza întreaga situaţie legată de clădirile de utilitate publică cu probleme de 

rezistenţă şi în perioada următoare vom veni cu câteva elemente concrete legate de 

această situaţie. Este în atenţia premierului această problemă, este una din problemele 

reale şi la care trebuie să se reacţioneze rapid în perioada imediat următoare", a 

declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. 

Totodată, el a spus că se caută o soluţie şi în cazul instituţiilor culturale, precum 

Teatrul Nottara, care a decis, luni seară, să îşi suspende activitatea, din cauză că 

imobilul în care funcţionează este încadrat la risc seismic ridicat. "Este important ca 

spectacolele să aibă loc chiar dacă nu în locul respectiv, în cu totul alt loc. Suntem 

convinşi că vom găsi soluţii împreună cu Primăria Bucureştiului", a precizat Dan 

Suciu. Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

 

 

 

de A.M 
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46.Ziarul Ring 
din data de 16 noiembrie 2015, ora 18.15 

http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/255401/2015/-Nottara-este-IN-

PERICOL-AFLA-ce-se-intampla-ACUM-cu-teatrul-si-ce-anume-vor-

mostenitorii-marelui-regizor-Liviu-Ciulei 

 

 

 

"Nottara" este ÎN PERICOL! AFLĂ ce se întâmplă ACUM cu teatrul şi ce anume vor 

moştenitorii marelui regizor Liviu Ciulei 

 

"Nottara" este ÎN PERICOL! AFLĂ ce se întâmplă ACUM cu teatrul şi ce 

anume vor moştenitorii marelui regizor Liviu Ciulei Share on facebook Share on 

twitter Follow on Google+ 0 Problemele de structură ale clădirii în care se află 

Teatrul "Nottara", semnalate de actorul Vladimir Găitan, sunt infirmate de directoarea 

instituţiei, Marinela Ţepuş. Marea problemă a imobilului în acest moment pare a fi 

procesul de retrocedare în care se află cu urmaşii marelui regizor Liviu Ciulei.  

Fost director al Teatrului "Nottara" la începutul anilor 2000, actorul Vladimir 

Găitan a tras până acum mai multe semnale de alarmă cu privire la fragilitatea 

structurii imobilului în cazul producerii unui cutremur. Actuala directoare a instituţiei, 

Marinela Ţepuş, este de părere că adevărul se află undeva la mijloc. "Sunt absolut 

http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/255401/2015/-Nottara-este-IN-PERICOL-AFLA-ce-se-intampla-ACUM-cu-teatrul-si-ce-anume-vor-mostenitorii-marelui-regizor-Liviu-Ciulei
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/255401/2015/-Nottara-este-IN-PERICOL-AFLA-ce-se-intampla-ACUM-cu-teatrul-si-ce-anume-vor-mostenitorii-marelui-regizor-Liviu-Ciulei
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/255401/2015/-Nottara-este-IN-PERICOL-AFLA-ce-se-intampla-ACUM-cu-teatrul-si-ce-anume-vor-mostenitorii-marelui-regizor-Liviu-Ciulei
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convinsă că acest bloc se va dărâma odată cu toate clădirile Bucureştilor. Asta este 

opinia mea personală. Este şi motivul pentru care lucrez din 1994 în acest teatru. De 

asemenea, domnul Vladimir Găitan este actor, iar eu sunt teatrolog, deci orice v-am 

spune poate să fie marcat de imaginaţia fiecăruia dintre noi.  

În această clipă însă, adevărul cred că nu este nici de partea dlui Găitan, dar nici 

de partea celor foarte optimişti, care spun că bulina asta este pusă doar ca să fie pusă", 

ne-a declarat Marinela Ţepuş. Ar lămuri lucrurile încă o expertiză? Bulina roşie stă 

însă ca un stigmat pe faţada clădirii, chiar dacă prezenţa ei ostentativă ar putea arăta 

cu totul altceva decât este în realitate. "Bulina există şi o vede toată lumea, însă 

trebuie să privim lucrurile şi din alt unghi: fostul ministru al lucrărilor publice, 

Nicolae Noica, a venit la Mircea Diaconu extrem de optimist şi a spus să stăm liniştiţi 

pentru că acest imobil nu se va dărâma. Ştiu că dl Găitan a fost de bună-credinţă şi a 

vrut să consolideze acest teatru, ştiu că şi dl Mircea Diaconu a vrut acelaşi lucru şi că 

şi unul, şi celălalt, au făcut demersuri până la exasperare, dar n-au reuşit din cauza 

unei legi idioate care nu permite investiţii fără acordul tuturor proprietarilor. 

 Eu aş cere încă o expertiză, deoarece mi se pare absolut normal ca după 10-15 

ani să vezi cum a evoluat problema sau dacă această problemă este reală", a spus 

Marinela Ţepuş. "Am aflat întâmplător despre acest proces" O altă ameninţare vine 

pentru Teatrul "Nottara" din partea moştenitorilor marelui regizor Liviu Ciulei, care 

au revendicat imobilul. "Acest bloc a fost făcut de arhitectul Liviu Ciulley, tatăl 

regizorului Liviu Ciulei. A fost proprietar doar câteva luni, pentru că imobilul a fost 

naţionalizat. Thomas, fiul lui Liviu Ciulei, şi fosta soţie a regizorului au cerut în 

instanţă retrocedarea imobilului. Procesul durează de vreo cinci ani, dar noi am aflat 

întâmplător acum trei ani despre el. Liviu Ciulei nu a dorit sala de spectacole şi a şi 

făcut notificările în acest sens. Voia doar despăgubiri şi să recupereze din 

apartamente. Moştenitorii au cerut însă retrocedarea în natură şi a sălilor", ne-a 

povestit Marinela Ţepuş.  

"Sala este cel mai sigur loc al teatrului" Zona cea mai sigură în cazul producerii 

unui cutremur rămâne, potrivit Marinelei Ţepuş, aceea unde se află sala de spectacole. 

"Sala se află sub cerul liber, deci deasupra ei nu este nimic. Ea este înconjurată pe trei 

laturi de acest bloc. În mod normal, deasupra nefiind decât acoperişul de tablă şi 

podul, care e din lemn, este o structură extrem de uşoară, deci n-ar avea de ce să cadă. 

Pericolul este dacă blocul se prăbuşeşte peste sală. Până una-alta, sala în sine este cel 

mai sigur loc al acestui teatru". "Teatrul «Nottara» este un brand şi ar fi mare păcat să 
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i se schimbe destinaţia sau să-l pierdem.", Marinela Ţepuş "Nu e nimic putred în acest 

moment şi nici nu curge apă pe dedesubt la Teatrul «Nottara».", Marinela Ţepuş  

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea 

drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face 

doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru 

publicaţiile online –  

 

 

 

de Gelu Diaconu 
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47.Ştirile pe surse 
din data de 18 noiembrie 2015,  

http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-i-cinema-patria-obligate-sa-se-

inchida_973783.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și Cinema Patria, obligate să se închidă 

 

Cladiri simbol ale Capitalei, cum ar fi Teatrul Nottara si Cinema Patria, dar si 

zeci de restaurante ar putea fi inchise. Sunt situate in cladiri cu bulina rosie, iar legea 

care interzice orice fel de activitate publica in aceste locuri a fost promulgata de 

presedintele de Klaus Iohannis. 

http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-i-cinema-patria-obligate-sa-se-inchida_973783.html
http://www.stiripesurse.ro/teatrul-nottara-i-cinema-patria-obligate-sa-se-inchida_973783.html
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Proprietarii acestor localuri se impotrivesc deciziei si sustin ca au incercat sa 

consolideze cladirile, dar primaria le-a taiat orice speranta, pe motiv ca nu ar exista 

fonduri. 

Conform noii legi, toti proprietarii cladirilor nesigure, in care se desfasoara 

activitati publice, indiferent ca vorbim despre cluburi, magazine, teatre, cinematografe 

sau banci, trebuie sa faca expertiza imobilelor. In cazul in care aceste spatii se 

incadreaza in categoria unu de risc, atunci activitatea trebuie oprita. 

Cea mai afectata zona va fi Centrul Vechi. Aici sunt zeci de restaurante si 

baruri care risca sa cada in cazul unui cutremur. Unele dintre ele sunt zugravite si 

arata bine la exterior, dar stalpii de sustinere sunt foarte slabiti. 

In timp ce unii patroni din cea mai afectata zona din Bucuresti sunt resemnati si 

spun ca isi vor inchide cluburile, altii cer noi expertize, in speranta ca bulina va 

disparea. 

Potivit Asociatiei Centru Vechi, sunt 14 cladiri vizate, care la inceputul lui 

ianuarie ar trebui sa se inchida. 

Grav e ca pe lista neagra se afla si cladiri simbol ale Bucurestiului. 

Cinematograful Patria si Teatrul Notara s-ar putea trezi cu lacatul pe usa pentru 

totdeauna. Proprietarii care locuiesc in acelasi imobil nu vor sa consolideze cladirea, 

iar primaria nu gaseste bani pentru consolidare. 

In Bucuresti exista un numar de 366 de cladiri expertizate tehnic si incadrate in 

clasa 1 de risc seismic. 183 dintre ele cu pericol public, iar in clasa 2 de risc sunt 

incadrate 306 cladiri, anunță PRO TV. 

 

 

 

Autor: Cristi Șelaru, Redactor  

http://www.stiripesurse.ro/autori/cristi-selaru_36/
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48.Secunda 
din data de 26 noiembrie 2015,  

http://www.secundatv.ro/cultura/teatrul-nottara-se-poate-muta-la-arcub-

9387.html/ 

 

 
 

 

http://www.secundatv.ro/cultura/teatrul-nottara-se-poate-muta-la-arcub-9387.html/
http://www.secundatv.ro/cultura/teatrul-nottara-se-poate-muta-la-arcub-9387.html/
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49.Ziare Live 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 20.27 

http://www.ziarelive.ro/stiri/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html 

 

 
 

Bulina rosie a inchis teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat pentru o perioada nedeterminata toate 

spectacolele, iar conducerea cauta acum un alt spatiu. Decizia a fost luata ca urmare a 

aplicarii legii prin care este interzisa orice activitate in cladiri cu risc seismic mare. 

Actul normativ a fost recent promulgat de presedintele Klaus Iohannis. Managerul 

institutiei a declarat ca nu vrea sa riste pentru ca la un eventual control al primariei 

amenda ar fi de 50 de mii de lei, plus retragerea avizului de functionare. Spectatorii 

care si-au cumparat bilete isi pot recupera banii de la agentiile de bilete ale teatrului. 

In ultimi 70 de ani Teatrul Nottara a funcţionat neîntrerupt. În situaţia de faţă există 

două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă a clădirii, în aşa fel încât aceasta să 

corespundă normelor de securitate, sau mutarea într-o altă clădire. 

 

Sursa articol si foto: primatv.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html
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50.Prima TV 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://www.primatv.ro/stiri-focus/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html 

 

 
 

Bulina rosie a inchis teatrul Nottara 

 
Teatrul Nottara şi-a suspendat pentru o perioadă nedeterminată toate 

spectacolele, iar conducerea caută acum un alt spaţiu. Decizia a fost luată ca urmare a 

aplicării legii prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

Actul normativ a fost recent promulgat de preşedintele Klaus Iohannis. Managerul 

instituţiei a declarat că nu vrea să rişte pentru că la un eventual control al primăriei 

amenda ar fi de 50 de mii de lei, plus retragerea avizului de funcţionare. Spectatorii 

care şi-au cumpărat bilete îşi pot recupera banii de la agenţiile de bilete ale teatrului. 

În ultimii 70 de ani Teatrul Nottara a funcţionat neîntrerupt. În situaţia de faţă există 

două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă a clădirii, în aşa fel încât aceasta să 

corespundă normelor de securitate, sau mutarea într-o altă clădire.  

http://www.primatv.ro/stiri-focus/bulina-rosie-a-inchis-teatrul-nottara.html
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51.Digi 24 
din data de 4 decembrie 2015, ora 10.35 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Cristian+Mungiu+scrisoare

+deschisa+pentru+ministrul+Culturii+Can 

 

 

 

Cristian Mungiu, scrisoare deschisă pentru ministrul Culturii: Când va deveni şi 

cinematografia o prioritate pentru decidenţii politici din România? 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Cristian+Mungiu+scrisoare+deschisa+pentru+ministrul+Culturii+Can
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Cristian+Mungiu+scrisoare+deschisa+pentru+ministrul+Culturii+Can
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Regizorul Cristian Mungiu, câștigător al premiului Palme d'Or de la 

Festivalul de Film de la Cannes în 2007, a trimis astăzi o scrisoare deschisă 

adresată ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu. Regizorul atrage atenția că trei 

săli de cinema importante - Patria, Studio şi CinemaPRO – au fost închise ca 

urmare a legii care le interzice funcționarea în clădiri cu bulină. Cristian Mungiu 

spune că e bine că s-au închis, pentru că reprezentau un pericol, dar e indignat de 

faptul că cinematografia nu se află printre actele culturale care să trezească 

interesul politicienilor cu rol decisiv.  

 FOTO: Cinemagia.ro 

Regizorul Cristian Mungiu a primit mai multe premii la festivaluri de 

cinematografie din țară și străinătate.  

Scrisoarea deschisă adresată de Cristian Mungiu ministrului Culturii:   

„Domnului Ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, o scrisoare deschisă – Despre 

priorităţi 

Stimate domnule Ministru, 

Mă adresez dvs. în următorul context: după cum ştiţi, recent a fost 

promulgată legea care interzice activităţile în clădirile cu risc seismic. Cu această 

ocazie, s-au închis în Bucureşti ultimele trei cinematografe cu săli de peste 350 de 

locuri: Patria, Studio şi CinemaPRO. Erau ultimele săli din Capitală unde mai 

puteai aduna un pic de public – atât cât a mai rămas pentru film românesc, european şi 

non-mainstream-hollywoodian. Căci foarte mult public pentru asemenea filme n-a 

mai rămas - după ce, în ultimii 25 de ani, din raţiuni de management catastrofal şi de 

privatizări dubioase, s-a distrus încetul cu încetul întreaga reţea de peste 600 de săli de 

cinematograf pe care o aveam în 1989. Odată cu ea a dispărut iremediabil şi un întreg 

public pentru care cinematograful însemna o sală mică, apropiată de casă, unde mergi 

special ca să vezi un film anume - şi nu mall-ul unde te duci să mănânci un hamburger 
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şi să mai vezi lume, iar dacă tot eşti acolo, intri la multiplex să vezi şi un film care se 

întâmplă să se dea la ora aia. 

Desigur, bine că s-au închis aceste săli de vreme ce erau în pericol să cadă 

la primul cutremur în capul spectatorilor. Întrebarea însă este: ce facem mai 

departe? Am citit cu invidie că guvernul s-a reunit în şedinţă extraordinară 

pentru a găsi o soluţie pentru Teatrul Nottara, de asemenea închis. Preşedintele 

însuşi s-a oferit, într-un gest simbolic, să găzduiască spectacole de-ale teatrului la 

Cotroceni, semn că problema îl preocupă. Foarte frumos. Am citit apoi că, în 

sfârşit, a devenit o prioritate pentru guvern să ia în calcul construirea unei noi 

săli de concert pentru festivalul Enescu. Extraordinară iniţiativa, deşi pentru 

concerte există Ateneul, Sala Palatului şi multe alte spaţii. Dar fără îndoială că o 

sală nouă le va fi de folos. De asemenea, pentru Teatrul Naţional s-au găsit 

fonduri pentru o restaurare amplă. Şi pentru Operetă la fel. 

Întrebarea mea, domnule ministru, este: când va deveni şi cinematografia 

o prioritate pentru decidenţii politici din România? 

În ultimii 15 ani, cinematografia a câştigat cele mai mari premii posibile la 

cele mai prestigioase festivaluri din lume, generând enorm de multe comentarii 

pozitive despre România. Cinematografia a fost partea vie, activă, sincronă, 

modernă e exprimării artistice româneşti. A oferit Institutelor Culturale 

Române o alternativă mai vie la tradiţionalele expoziţii de ii, ouă încondeiate şi 

călușari. Cred că în aproape fiecare ţară există o săptămână de film românesc şi 

mai toate festivalurile mari de cinema au organizat o retrospectivă tematică 

despre cinematografia română în aceşti ultimi ani. 

Şi atunci de ce, domnule ministru? De ce suntem trataţi la categoria şi alţii? 

Ce ar mai trebui să facem ca să devenim şi noi la un moment dat o prioritate?  

Credeţi-mă pe cuvânt că nu suntem genul de artişti cu capul în nori. Cât a fost 

posibil să rezolvăm noi înşine, am făcut-o. În 2007, văzând că nu am cum să-mi 

distribui filmul cu care câştigasem Palme d’Or, pentru că pur şi simplu nu mai erau 

săli, am organizat o caravană - ca la începuturile cinematografiei - şi am colindat țara 

în lung şi în lat ca să arăt filmul. Am sperat că iniţiativa mea va servi ca exemplu şi că 

autorităţile vor înţelege situaţia şi vor lua măsuri. Însă nu s-a întâmplat altceva decât 

că am setat un trend. Astăzi, aproape fiecare cineast român are propria lui casă de 

producţie, a devenit şi propriul său distribuitor, organizează un festival sau duce filme 

prin ţară într-o caravană şi aşa mai departe. Dar nu putem înlocui lipsa de 

infrastructură. Şi nu putem compensa la nesfârşit lipsa de iniţiativă a statului. Nu vă 

aşteptaţi de la noi să construim şi săli, reţele de săli, asta e prea mult – nu mai ţine de 
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organizare şi iniţiativă, ține de o politică culturală, de un plan pe termen lung, implică 

o strategie. 

Noi o avem. Am elaborat-o acum mai bine de zece ani şi am înmânat-o, în 

numele unui grup de cineaşti, aproape fiecăruia dintre predecesorii dvs. în funcţie, 

fără niciun rezultat. N-a existat niciodată voinţa politică să fie pusă în practică. 

Miniştrii Culturii, chiar şi cei cei care îşi doreau să schimbe câte ceva, au rămas prea 

puţin în funcţie. Sau nu existau fonduri. În sfârşit, n-a fost niciodată momentul 

potrivit, priorităţile au fost mereu şi mereu altele. 

Mi se reproşează astăzi, domnule ministru, că nu am folosit mai bine momentul 

2007 – când am primit toate decoraţiile posibile şi imposibile de la autorităţile române 

care se mândreau că se realizase o performanţă internaţională. În locul lor, ar fi trebuit 

să cer mai ferm nişte măsuri concrete. Pentru comunitate. Legate de cinematecă, de 

săli, de legislaţie, de toate lucrurile care au mers din prost în mai prost până am ajuns 

unde suntem acum: fără vreo sală validă de proiecţie într-un oraş care, ca şi celelalte 

competitoare din România, se visează capitală culturală fără ca să aibă măcar un 

cinematograf de calitate. 

Şi cred că e de datoria mea, acum, să vă atrag atenţia. Că nu suntem 

niciodată prioritatea dvs. Nici măcar ultimii pe listă. Şi nu e fair, domnule 

ministru. 

 

 

 

 

Cristian Mungiu” 
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52.Agerpres 
din data de 4 decembrie 2015, ora 11.43 

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/04/cristian-mungiu-catre-

ministrul-culturii-nu-suntem-niciodata-o-prioritate-nici-macar-ultimii-pe-

lista-11-43-02 

 

 

 

Cristian Mungiu, către ministrul Culturii: Nu suntem niciodată o prioritate, nici 

măcar ultimii pe listă 

 

Regizorul premiat cu Palme d'Or în 2007, Cristian Mungiu, îi atrage atenția 

ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu, într-o scrisoare deschisă, că industria 

cinematografică nu a fost niciodată o prioritate a autorităților, amintind că, în urmă cu 

mai bine de zece ani, realizatorii de film au elaborat o strategie, care însă nu a fost 

pusă în practică pentru că nu a existat "niciodată" voința politică necesară.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/04/cristian-mungiu-catre-ministrul-culturii-nu-suntem-niciodata-o-prioritate-nici-macar-ultimii-pe-lista-11-43-02
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/04/cristian-mungiu-catre-ministrul-culturii-nu-suntem-niciodata-o-prioritate-nici-macar-ultimii-pe-lista-11-43-02
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/04/cristian-mungiu-catre-ministrul-culturii-nu-suntem-niciodata-o-prioritate-nici-macar-ultimii-pe-lista-11-43-02
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Scrisoarea deschisă, semnată de Mungiu și transmisă AGERPRES, vine în 

contextul în care cinematografe de tradiție din Capitală au fost închise, în urma legii 

promulgate recent ce prevede interzicerea activităților ce presupun aglomerări de 

persoane în spații cu risc seismic.  

Prin această măsură, apreciază Mungiu, "a dispărut iremediabil și un întreg 

public pentru care cinematograful însemna o sală mică, apropiată de casă, unde mergi 

special ca să vezi un film anume".  

"Stimate domnule ministru, mă adresez dvs. în următorul context: după cum știți, 

recent a fost promulgată legea care interzice activitățile în clădirile cu risc seismic. Cu 

această ocazie, s-au închis în București ultimele trei cinematografe cu săli de peste 

350 de locuri: Patria, Studio și CinemaPRO. Erau ultimele săli din Capitală unde mai 

puteai aduna un pic de public — atât cât a mai rămas pentru film românesc, european 

și non-mainstream-hollywoodian", își începe Cristian Mungiu scrisoarea deschisă 

către ministrul Culturii.  

El amintește și că "în ultimii 25 de ani, din rațiuni de management catastrofal și 

de privatizări dubioase, s-a distrus încetul cu încetul întreaga rețea de peste 600 de săli 

de cinematograf pe care o aveam în 1989". Cineastul spune că, în urma acestor măsuri 

au dispărut sălile destinate pentru "un întreg public pentru care cinematograful 

însemna o sală mică, apropiată de casă, unde mergi special ca să vezi un film anume 

și nu mall-ul unde te duci să mănânci un hamburger și să mai vezi lume, iar dacă tot 

ești acolo intri la multiplex să vezi și un film care se întâmplă să se dea la ora aia".  

Regizorul premiat cu Palme d'Or pentru filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" 

reclamă lipsa de alternativă în urma închiderii acestor spații.  
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"Întrebarea însă este: ce facem mai departe? Am citit cu invidie că guvernul s-a reunit 

în ședință extraordinară pentru a găsi o soluție pentru Teatrul Nottara, de asemenea 

închis. Președintele însuși s-a oferit, într-un gest simbolic, să găzduiască spectacole 

de-ale teatrului la Cotroceni, semn că problema îl preocupă. Foarte frumos. Am citit 

apoi că, în sfârșit, a devenit o prioritate pentru guvern să ia în calcul construirea unei 

noi săli de concert pentru Festivalul Enescu. Extraordinară inițiativa, deși pentru 

concerte există Ateneul, Sala Palatului și multe alte spații. Dar fără îndoială că o sală 

nouă le va fi de folos. De asemenea, pentru Teatrul Național s-au găsit fonduri pentru 

o restaurare amplă. Și pentru Operetă la fel. Întrebarea mea, domnule ministru, este: 

când va deveni și cinematografia o prioritate pentru decidenții politici din România?", 

a transmis Mungiu.  

El amintește că în ultimii 15 ani cinematografia a câștigat "cele mai mari premii 

posibile la cele mai prestigioase festivaluri din lume, generând enorm de multe 

comentarii pozitive despre România".  

"Cinematografia a fost partea vie, activă, sincronă, modernă a exprimării artistice 

românești. A oferit Institutelor Culturale Române o alternativă mai vie la 

tradiționalele expoziții de ii, ouă încondeiate și călușari. Cred că în aproape fiecare 

țară există o săptămână de film românesc și mai toate festivalurile mari de cinema au 

organizat o retrospectivă tematică despre cinematografia română în acești ultimi ani", 

punctează regizorul.  

Cineastul român, care a inițiat în Capitală Festivalul Les Films de Cannes a 

Bucarest — ce aduce filmele și cineaștii de pe Croazetă în România—, consideră că 

industria cinematografică românească este tratată de autorități la categoria "și alții".  

"Și atunci de ce, domnule ministru? De ce suntem tratați la categoria și alții? Ce ar 

mai trebui să facem ca să devenim și noi la un moment dat o prioritate?", arată 

Mungiu în scrisoarea deschisă.  

El amintește și eforturile pe care le-a făcut, alături de alți cineaști români, în 

privința distribuției de film.  

"În 2007, văzând că nu am cum să-mi distribui filmul cu care câștigasem Palme d'Or, 

pentru că pur și simplu nu mai erau săli, am organizat o caravană — ca la începuturile 

cinematografiei — și am colindat țara în lung și în lat ca să arăt filmul. Am sperat că 

inițiativa mea va servi ca exemplu și că autoritățile vor înțelege situația și vor lua 

măsuri. Însă nu s-a întâmplat altceva decât că am setat un trend", explică Mungiu.  

El adăugă că, individual, cineaștii români și-au creat oportunități, dar, la modul 

general, nu există o strategie.  
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"Astăzi, aproape fiecare cineast român are propria lui casă de producție, a devenit și 

propriul său distribuitor, organizează un festival sau duce filme prin țară într-o 

caravană și așa mai departe. Dar nu putem înlocui lipsa de infrastructură. Și nu putem 

compensa la nesfârșit lipsa de inițiativă a statului. Nu vă așteptați de la noi să 

construim și săli, rețele de săli, asta e prea mult — nu mai ține de organizare și 

inițiativă, ține de o politică culturală, de un plan pe termen lung, implică o strategie", 

mai scrie Cristian Mungiu.  

De asemenea, el amintește că realizatorii de film au elaborat o strategie care nu 

a fost implementată de autorități.  

"Am elaborat-o acum mai bine de zece ani și am înmânat-o, în numele unui grup de 

cineaști, aproape fiecăruia dintre predecesorii dvs. în funcție, fără niciun rezultat. N-a 

existat niciodată voința politică să fie pusă în practică. Miniștrii Culturii, chiar și cei 

care își doreau să schimbe câte ceva, au rămas prea puțin în funcție. Sau nu existau 

fonduri. În sfârșit, n-a fost niciodată momentul potrivit, prioritățile au fost mereu și 

mereu altele", relatează Cristian Mungiu.  

Potrivit acestuia, industria cinematografică nu este niciodată o prioritate pentru 

minister. "Mi se reproșează astăzi, domnule ministru, că nu am folosit mai bine 

momentul 2007 — când am primit toate decorațiile posibile și imposibile de la 

autoritățile române care se mândreau că se realizase o performanță internațională. (...) 

Și cred că e de datoria mea, acum, să vă atrag atenția. Că nu suntem niciodată 

prioritatea dvs. Nici măcar ultimii pe listă. Și nu e fair, domnule ministru", își încheie 

cineastul scrisoarea deschisă adresată ministrului Culturii.  

 

 

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Oana Ghiță, editor: Claudia Stănescu) 
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53.Adevărul 
din data de 4 decembrie 2015, ora 10.43 

http://adevarul.ro/cultura/arte/cristian-mungiu-scrisoare-deschisa-

ministrului-culturii-ce-mai-trebui-facem-devenim-prioritatet-

1_56614cf67d919ed50ee11127/index.html 

 

 

 

Cristian Mungiu, scrisoare deschisă ministrului Culturii: "Ce ar mai trebui să facem ca 

să devenim şi noi o prioritate?" 

 

Regizorul Cristian Mungiu, unul dintre cei mai premiaţi cineaşti români 

(inclusiv cu Palme D'Or la Cannes) i-a trimis o scrisoare deschisă noului ministru al 

Culturii, Vlad Alexandrescu, în care îi solicită sprijin şi pentru cinematografele 

închise, nu numai pentru teatrele afectate de legea 282/2015. 

După cum se ştie, în urma promulgării acestei legi, mai multe instituţii de 

cultură care se aflau în clădiri care prezentau un risc seismic au fost nevoite să-şi 

suspende activitatea. Printre ele, Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic, Godot Cafe, 

Club A, dar şi cinematografele Studio, Patria şi Pro. Iar dacă pentru soarta Teatrului 

Nottara a intervenit inclusiv preşedintele Iohannis, care a propus ca sală temporară 

chiar sala de spectacole de la Palatul Cotroceni, iar premierul Dacian Cioloş a primit 

http://adevarul.ro/cultura/arte/cristian-mungiu-scrisoare-deschisa-ministrului-culturii-ce-mai-trebui-facem-devenim-prioritatet-1_56614cf67d919ed50ee11127/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/cristian-mungiu-scrisoare-deschisa-ministrului-culturii-ce-mai-trebui-facem-devenim-prioritatet-1_56614cf67d919ed50ee11127/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/cristian-mungiu-scrisoare-deschisa-ministrului-culturii-ce-mai-trebui-facem-devenim-prioritatet-1_56614cf67d919ed50ee11127/index.html
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pe masă trei oferte pentru ca teatrul de pe Magheru să-şi continue activitatea, celelalte 

instituţii au un viitor incert.  

Tocmai de aceea, Cristian Mungiu îi solicită ministrului Culturii, Vlad 

Alexandrescu, să considere prioritară şi cinematografia românească, atât de premiată 

în ultimii ani. Redăm mai jos textul integral al srisorii deschise, trimisă de Cristian 

Mungiu ministrului Culturii: Despre priorităţi Stimate domnule Ministru, Mă adresez 

dvs. în următorul context: după cum ştiţi, recent a fost promulgată legea care interzice 

activităţile în clădirile cu risc seismic.  

Cu această ocazie, s-au închis în Bucureşti ultimele trei cinematografe cu săli 

de peste 350 de locuri: Patria, Studio şi CinemaPRO. Erau ultimele săli din Capitală 

unde mai puteai aduna un pic de public – atât cât a mai rămas pentru film românesc, 

european şi non-mainstream-hollywoodian. Căci foarte mult public pentru asemenea 

filme n-a mai rămas - după ce, în ultimii 25 de ani, din raţiuni de management 

catastrofal şi de privatizări dubioase, s-a distrus încetul cu încetul întreaga reţea de 

peste 600 de săli de cinematograf pe care o aveam în 1989.  

Odată cu ea a dispărut iremediabil şi un întreg public pentru care 

cinematograful însemna o sală mică, apropiată de casă, unde mergi special ca să vezi 

un film anume - şi nu mall-ul unde te duci să mănânci un hamburger şi să mai vezi 

lume, iar dacă tot eşti acolo, intri la multiplex să vezi şi un film care se întâmplă să se 

dea la ora aia. Desigur, bine că s-au închis aceste săli de vreme ce erau în pericol să 

cadă la primul cutremur în capul spectatorilor. 
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Întrebarea însă este: ce facem mai departe? Am citit cu invidie că guvernul s-a 

reunit în şedinţă extraordinară pentru a găsi o soluţie pentru Teatrul Nottara, de 

asemenea închis. Preşedintele însuşi s-a oferit, într-un gest simbolic, să găzduiască 

spectacole de-ale teatrului la Cotroceni, semn că problema îl preocupă. Foarte frumos. 

Am citit apoi că, în sfârşit, a devenit o prioritate pentru guvern să ia în calcul 

construirea unei noi săli de concert pentru festivalul Enescu. Extraordinară iniţiativa, 

deşi pentru concerte există Ateneul, Sala Palatului şi multe alte spaţii. 

 Dar fără îndoială că o sală nouă le va fi de folos. De asemenea, pentru Teatrul 

Naţional s-au găsit fonduri pentru o restaurare amplă. Şi pentru Operetă la fel. 

Întrebarea mea, domnule ministru, este: când va deveni şi cinematografia o prioritate 

pentru decidenţii politici din România? În ultimii 15 ani, cinematografia a câştigat 

cele mai mari premii posibile la cele mai prestigioase festivaluri din lume, generând 

enorm de multe comentarii pozitive despre România. Cinematografia a fost partea vie, 

activă, sincronă, modernă e exprimării artistice româneşti.  

A oferit Institutelor Culturale Române o alternativă mai vie la tradiţionalele 

expoziţii de ii, ouă încondeiate şi căluşari. Cred că în aproape fiecare ţară există o 

săptămână de film românesc şi mai toate festivalurile mari de cinema au organizat o 

retrospectivă tematică despre cinematografia română în aceşti ultimi ani.  

Şi atunci de ce, domnule ministru?  

De ce suntem trataţi la categoria şi alţii?  

Ce ar mai trebui să facem ca să devenim şi noi la un moment dat o prioritate? 

Credeţi-mă pe cuvânt că nu suntem genul de artişti cu capul în nori.  

Cât a fost posibil să rezolvăm noi înşine, am făcut-o. În 2007, văzând că nu am 

cum să-mi distribui filmul cu care câştigasem Palme d’Or, pentru că pur şi simplu nu 

mai erau săli, am organizat o caravană - ca la începuturile cinematografiei - şi am 

colindat ţara în lung şi în lat ca să arăt filmul. Am sperat că iniţiativa mea va servi ca 

exemplu şi că autorităţile vor înţelege situaţia şi vor lua măsuri. 

 Însă nu s-a întâmplat altceva decât că am setat un trend. Astăzi, aproape fiecare 

cineast român are propria lui casă de producţie, a devenit şi propriul său distribuitor, 

organizează un festival sau duce filme prin ţară într-o caravană şi aşa mai departe.  

Dar nu putem înlocui lipsa de infrastructură. Şi nu putem compensa la nesfârşit 

lipsa de iniţiativă a statului. Nu vă aşteptaţi de la noi să construim şi săli, reţele de 
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săli, asta e prea mult – nu mai ţine de organizare şi iniţiativă, ţine de o politică 

culturală, de un plan pe termen lung, implică o strategie. 

 Noi o avem. Am elaborat-o acum mai bine de zece ani şi am înmânat-o, în 

numele unui grup de cineaşti, aproape fiecăruia dintre predecesorii dvs. în funcţie, 

fără nici un rezultat. N-a existat niciodată voinţa politică să fie pusă în practică. 

Miniştrii culturii, chiar şi cei cei care îşi doreau să schimbe câte ceva, au rămas prea 

puţin în funcţie. Sau nu existau fonduri. În sfârşit, n-a fost niciodată momentul 

potrivit, priorităţile au fost mereu şi mereu altele. 

 Mi se reproşează astăzi, domnule ministru, că nu am folosit mai bine 

momentul 2007 – când am primit toate decoraţiile posibile şi imposibile de la 

autorităţile române care se mândreau că se realizase o performanţă internaţională. În 

locul lor, ar fi trebuit să cer mai ferm nişte măsuri concrete. Pentru comunitate. Legate 

de cinematecă, de săli, de legislaţie, de toate lucrurile care au mers din prost în mai 

prost până am ajuns unde suntem acum: fără vreo sală validă de proiecţie într-un oraş 

care, ca şi celelalte competitoare din România, se visează capitală culturală fără ca să 

aibă măcar un cinematograf de calitate. Şi cred că e de datoria mea, acum, să vă atrag 

atenţia. Că nu suntem niciodată prioritatea dvs. Nici măcar ultimii pe listă. Şi nu e 

fair, domnule ministru. Cristian Mungiu 

 

 

 

 

 

de Florin Ghioca  
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54.Roportal 
din data de 3 decembrie 2015, ora 10.43 

https://www.roportal.ro/articole/despre/unde_se_muta_teatrul_nottara_cerc

ul_militar_si_arcub_doua_variante_sondaj/ 

 

 

 

Unde se mută Teatrul Nottara? Cercul Militar şi ArCub - două variante 

SONDAJ 

 

 

Descriere 

 

Premierul Dacian Cioloş a precizat că nu numai Teatrului Nottara i se caută un 

sediu, ci şi celorlalte teatre care îşi desfăşurau activitatea în clădiri cu "bulină 

https://www.roportal.ro/articole/despre/unde_se_muta_teatrul_nottara_cercul_militar_si_arcub_doua_variante_sondaj/
https://www.roportal.ro/articole/despre/unde_se_muta_teatrul_nottara_cercul_militar_si_arcub_doua_variante_sondaj/
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roşie"."Am încrederea că în următoarele zile, probabil până la sfârşitul săptămânii, se 

va găsi o soluţie, fie prin intermediul primăriei, fie prin intermediul unor clădiri care 

aparţin instituţiei de guvern", a declarat premierul Dacian Cioloş. 

Cristian Mungiu, scrisoare deschisă ministrului Culturii: "Ce ar mai trebui să facem ca 

să devenim şi noi o prioritate?" 

 

Regizorul Cristian Mungiu, unul dintre cei mai premiaţi cineaşti români 

(inclusiv cu Palme D'Or la Cannes) i-a trimis o scrisoare deschisă noului ministru al 

Culturii, Vlad Alexandrescu, în care îi solicită sprijin şi pentru cinematografele 

închise, nu numai pentru teatrele afectate de legea 282/2015. 

După cum se ştie, în urma promulgării acestei legi, mai multe instituţii de 

cultură care se aflau în clădiri care prezentau un risc seismic au fost nevoite să-şi 

suspende activitatea. Printre ele, Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic, Godot Cafe, 

Club A, dar şi cinematografele Studio, Patria şi Pro. Iar dacă pentru soarta Teatrului 

Nottara a intervenit inclusiv preşedintele Iohannis, care a propus ca sală temporară 

chiar sala de spectacole de la Palatul Cotroceni, iar premierul Dacian Cioloş a primit 

pe masă trei oferte pentru ca teatrul de pe Magheru să-şi continue activitatea, celelalte 

instituţii au un viitor incert.  

Tocmai de aceea, Cristian Mungiu îi solicită ministrului Culturii, Vlad 

Alexandrescu, să considere prioritară şi cinematografia românească, atât de premiată 

în ultimii ani. Redăm mai jos textul integral al srisorii deschise, trimisă de Cristian 

Mungiu ministrului Culturii: Despre priorităţi Stimate domnule Ministru, Mă adresez 

dvs. în următorul context: după cum ştiţi, recent a fost promulgată legea care interzice 

activităţile în clădirile cu risc seismic.  

Cu această ocazie, s-au închis în Bucureşti ultimele trei cinematografe cu săli 

de peste 350 de locuri: Patria, Studio şi CinemaPRO. Erau ultimele săli din Capitală 

unde mai puteai aduna un pic de public – atât cât a mai rămas pentru film românesc, 

european şi non-mainstream-hollywoodian. Căci foarte mult public pentru asemenea 

filme n-a mai rămas - după ce, în ultimii 25 de ani, din raţiuni de management 

catastrofal şi de privatizări dubioase, s-a distrus încetul cu încetul întreaga reţea de 

peste 600 de săli de cinematograf pe care o aveam în 1989.  

Odată cu ea a dispărut iremediabil şi un întreg public pentru care 

cinematograful însemna o sală mică, apropiată de casă, unde mergi special ca să vezi 

un film anume - şi nu mall-ul unde te duci să mănânci un hamburger şi să mai vezi 
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lume, iar dacă tot eşti acolo, intri la multiplex să vezi şi un film care se întâmplă să se 

dea la ora aia. Desigur, bine că s-au închis aceste săli de vreme ce erau în pericol să 

cadă la primul cutremur în capul spectatorilor. 

 

Întrebarea însă este: ce facem mai departe? Am citit cu invidie că guvernul s-a 

reunit în şedinţă extraordinară pentru a găsi o soluţie pentru Teatrul Nottara, de 

asemenea închis. Preşedintele însuşi s-a oferit, într-un gest simbolic, să găzduiască 

spectacole de-ale teatrului la Cotroceni, semn că problema îl preocupă. Foarte frumos. 

Am citit apoi că, în sfârşit, a devenit o prioritate pentru guvern să ia în calcul 

construirea unei noi săli de concert pentru festivalul Enescu. Extraordinară iniţiativa, 

deşi pentru concerte există Ateneul, Sala Palatului şi multe alte spaţii. 

 Dar fără îndoială că o sală nouă le va fi de folos. De asemenea, pentru Teatrul 

Naţional s-au găsit fonduri pentru o restaurare amplă. Şi pentru Operetă la fel. 

Întrebarea mea, domnule ministru, este: când va deveni şi cinematografia o prioritate 

pentru decidenţii politici din România? În ultimii 15 ani, cinematografia a câştigat 

cele mai mari premii posibile la cele mai prestigioase festivaluri din lume, generând 

enorm de multe comentarii pozitive despre România. Cinematografia a fost partea vie, 

activă, sincronă, modernă e exprimării artistice româneşti.  

A oferit Institutelor Culturale Române o alternativă mai vie la tradiţionalele 

expoziţii de ii, ouă încondeiate şi căluşari. Cred că în aproape fiecare ţară există o 

săptămână de film românesc şi mai toate festivalurile mari de cinema au organizat o 

retrospectivă tematică despre cinematografia română în aceşti ultimi ani.  
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Şi atunci de ce, domnule ministru?  

De ce suntem trataţi la categoria şi alţii?  

Ce ar mai trebui să facem ca să devenim şi noi la un moment dat o prioritate? 

Credeţi-mă pe cuvânt că nu suntem genul de artişti cu capul în nori.  

Cât a fost posibil să rezolvăm noi înşine, am făcut-o. În 2007, văzând că nu am 

cum să-mi distribui filmul cu care câştigasem Palme d’Or, pentru că pur şi simplu nu 

mai erau săli, am organizat o caravană - ca la începuturile cinematografiei - şi am 

colindat ţara în lung şi în lat ca să arăt filmul. Am sperat că iniţiativa mea va servi ca 

exemplu şi că autorităţile vor înţelege situaţia şi vor lua măsuri. 

 Însă nu s-a întâmplat altceva decât că am setat un trend. Astăzi, aproape fiecare 

cineast român are propria lui casă de producţie, a devenit şi propriul său distribuitor, 

organizează un festival sau duce filme prin ţară într-o caravană şi aşa mai departe.  

Dar nu putem înlocui lipsa de infrastructură. Şi nu putem compensa la nesfârşit 

lipsa de iniţiativă a statului. Nu vă aşteptaţi de la noi să construim şi săli, reţele de 

săli, asta e prea mult – nu mai ţine de organizare şi iniţiativă, ţine de o politică 

culturală, de un plan pe termen lung, implică o strategie. 

 Noi o avem. Am elaborat-o acum mai bine de zece ani şi am înmânat-o, în 

numele unui grup de cineaşti, aproape fiecăruia dintre predecesorii dvs. în funcţie, 

fără nici un rezultat. N-a existat niciodată voinţa politică să fie pusă în practică. 

Miniştrii culturii, chiar şi cei cei care îşi doreau să schimbe câte ceva, au rămas prea 

puţin în funcţie. Sau nu existau fonduri. În sfârşit, n-a fost niciodată momentul 

potrivit, priorităţile au fost mereu şi mereu altele. 

 Mi se reproşează astăzi, domnule ministru, că nu am folosit mai bine 

momentul 2007 – când am primit toate decoraţiile posibile şi imposibile de la 

autorităţile române care se mândreau că se realizase o performanţă internaţională. În 

locul lor, ar fi trebuit să cer mai ferm nişte măsuri concrete. Pentru comunitate. Legate 

de cinematecă, de săli, de legislaţie, de toate lucrurile care au mers din prost în mai 

prost până am ajuns unde suntem acum: fără vreo sală validă de proiecţie într-un oraş 

care, ca şi celelalte competitoare din România, se visează capitală culturală fără ca să 

aibă măcar un cinematograf de calitate. Şi cred că e de datoria mea, acum, să vă atrag 

atenţia. Că nu suntem niciodată prioritatea dvs. Nici măcar ultimii pe listă. Şi nu e 

fair, domnule ministru. Cristian Mungiu 
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55.Forum B-zone 
din data de 2 decembrie 2015, ora 8.02 

http://forum.b-zone.ro/topic/307732-intrevedere-cioloe-raefzvan-sava-cei-

doi-oficiali-cautaef-soluaalii-pentru-radet-aayi-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Întrevedere Cioloș-Răzvan Sava. Cei doi oficiali caută soluţii pentru RADET şi 

Teatrul Nottara 

 

Deşi RADET a împrumutat de la Ministerul Finanţelor suma necesară pentru a 

furniza căldura pe timpul iernii, problema datoriilor istorice rămâne. 

În privinţa instituţiilor de cultură, şase cinematografe şi două teatre, între care şi 

Nottara, sunt scoase din circuit de legea care le interzice să mai funcţioneze în imobile 

cu risc seismic. 

În cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea TV, ministrul Culturii, Vlad 

Alexandrescu, anunța, săptămâna trecută, faptul că una dintre prioritățile ministerului 

pe care îl conduce este "demararea unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc de seismic ridicat în care funcționează instituții de cultură". Pentru 

acest proiect, explica Vlad Alexandrescu, ar trebui obținut un fond național de salvare 

"care să permită pe durata închiderii acestor instituții să se treacă imediat la un 

http://forum.b-zone.ro/topic/307732-intrevedere-cioloe-raefzvan-sava-cei-doi-oficiali-cautaef-soluaalii-pentru-radet-aayi-teatrul-nottara/
http://forum.b-zone.ro/topic/307732-intrevedere-cioloe-raefzvan-sava-cei-doi-oficiali-cautaef-soluaalii-pentru-radet-aayi-teatrul-nottara/
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program de consolidare și reamenajare a spațiului lor", în contextul în care "Teatrul 

Nottara nu este un exemplu izolat". 

"Cred că suntem absolut de acord cu toții că activitatea acestui teatru nu mai putea 

continua (n.r- Nottara) în spațiul din Bulevardul Magheru nr. 20. Cu toții ne-am plâns 

și am acuzat, în cazul tragediei din clubul Colectiv, faptul că o societate comercială a 

atras publicul spectator într-o capcană și a încercat să facă bani pe seama sănătății și a 

vieții celor care veniseră acolo să asiste la un concert. Cred că aceeași atitudine ar 

trebui să o avem dacă instituțiile publice ar atrage publicul spectator în niște sicrie. 

Aceste imobile care sunt clasate în categoria de risc seismic 1, deci un pericol public, 

sunt un fel de sicrie în care, până acum, timp de 45 de ani spectatorii erau invitați să 

pășească și să își petreacă timpul liber. Pentru acest lucru nu sunt de vină teatrele", 

declara Vlad Alexandrescu. 

Ministrul Culturii mai puncta faptul că legea care interzice activitățile 

comerciale în imobilele cu risc seismic "vine să împlinească o așteptare foarte veche". 

"În acest context, din punctul de vedere al Ministerului Culturii, legea care a 

fost adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis acum câteva zile, 

vine să împlinească o așteptare foarte veche. Nu putem în continuare să ne asumăm o 

răspundere criminală. Suntem foarte preocupați de faptul că Teatrul Nottara nu își mai 

poate desfășura activitatea în sediul din Bulevardul Magheru", spunea ministrul 

Culturii. 

Mai mult, Alexandrescu sublinia faptul că noul primar general al Capitalei va 

trebui să fie capabil să rezolve această problemă "pentru că este inimaginabil ca unul 

din teatrele principale din București să nu își poată desfășura activitatea pentru că, 

până acum, a fost obligat să funcționeze într-un sicriu". 

"La nivelul Guvernului și al primului-ministru, am decis să facem o întâlnire cu 

responsabilii Teatrului Nottara și cu reprezentanții Primăriei Capitalei, care ar fi 

trebuit să aibă loc, mâine, după ședința de guvern, dar uitându-mă pe știri, am văzut 

că la Primăria Capitalei nu mai avem cu cine sta de vorbă, în sensul că astăzi a fost 

retras din atribuții primarul interimar. Propunem să aibă loc această reuniune la 

Palatul Victoria îndată ce vom avea un interlocutor la Primăria Capitalei. Nu orice fel 

de primar, unul care să fie în măsura de a rezolva această problemă", preciza ministrul 

Culturii. 
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Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/intrevedere-ciolo-razvan-sava-cei-doi-oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara_1841672.html#ixzz3tBhMkMII
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56.Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 19.59 

http://www.ziarelive.ro/stiri/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-

functiona-in-trei-locatii.html 

 

 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti ar putea funcționa în trei locații 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti ar putea funcționa în trei locații Primaria 

Capitalei a identificat trei amplasamente în care Teatrul Nottara ar putea sa-și 

desfașoare activitatea, printre acestea aflându-se cladirea ARCUB sau cea a Cercului 

Militar Național, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. 

Suciu a mai spus ca Executivul intenționeaza sa elaboreze un program național de 

reabilitare a cladirilor publice. Premierul Dacian Cioloș s-a intalnit, miercuri, cu 

primarul Capitalei, Razvan Sava, pe agenda discuțiilor fiind problema Teatrului 

Nottara, care funcționeaza intr-o cladire cu risc seismic,…  

 

 

 

Sursa articol si foto: dcnews.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-functiona-in-trei-locatii.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-functiona-in-trei-locatii.html
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Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 19.04 

http://www.ziarelive.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-

trei-amplasamente.html 

 

 

 

Guvern: Teatrul Nottara ar putea functiona in trei amplasamente 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara ar 

putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB sau cea 

a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, 

Dan Suciu, citat de Agerpres. Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa 

elaboreze un program national de reabilitare a cladirilor publice. Premierul Dacian 

Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan Sava, pe agenda discutiilor 

fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o cladire cu risc seismic, si 

situatia… 

 

 

 

Sursa articol si foto: ziuanews.ro 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente.html
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Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.23 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-sali-de-spectacole-pot-fi-oferite-teatrului-

nottara-unde-ar-fi-noul-sediu.html 

 

 
 

Trei săli de spectacole pot fi oferite Teatrului NOTTARA. Unde ar fi noul sediu 

 

Există trei săli de spectacole în care Teatrul Nottara din București îşi poate 

continua activitatea, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, citat de 

Mediafax. Decizia finală se va lua între sala Arcub, Cercul Militar Naţional și o sala 

din zona Ştirbei-Vodă. Aceste variante au fost identificate la întâlnirea dintre 

premierul Dacian Cioloş, ministrul Culturii, Vlad Grigorescu, şi primarul Capitalei, 

Răzvan Sava. Întâlnirea s-a ținut la… 

 

 

 

Sursa articol si foto: romanialibera.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-sali-de-spectacole-pot-fi-oferite-teatrului-nottara-unde-ar-fi-noul-sediu.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-sali-de-spectacole-pot-fi-oferite-teatrului-nottara-unde-ar-fi-noul-sediu.html
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Ziare Live 
din data de 27 noiembrie 2015, ora 23.04 

http://www.ziarelive.ro/stiri/cinematografele-de-stat-din-bucuresti-in-

paragina-toate-au-fost-inchise.html 

 

 
 

Cinematografele de stat din București, în paragină. Toate au fost închise 

 

Spectacole in clase de liceu inchiriate sau in sali mici. Asa isi continua 

activitatea teatrele ale caror imobile sunt in renovare. O soarta de care se tem acum si 

administratorii teatrelor din cladirile cu bulina, inchise la inceputul saptamanii. In 

aceeasi situatie sunt si firmele care isi desfasoara activitatea in cladiri cu risc seismic. 

Primaria a notificat deja administratorii a 162 de imobile ca trebuie sa-si intrerupa 

activitatea. Cine nu se conformeaza risca o amenda de pana la 70.000 de lei. Teatrul 

Evreiesc este in renovare de un an. Actorii nu au sperante ca vor urca prea curand… 

 

 

Sursa articol: digi24.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/cinematografele-de-stat-din-bucuresti-in-paragina-toate-au-fost-inchise.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/cinematografele-de-stat-din-bucuresti-in-paragina-toate-au-fost-inchise.html
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Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 14.58 

http://www.ziarelive.ro/stiri/guvernul-cautasolutii-pentru-teatrele-

inchise.html 

 

 

 

Guvernul caută soluții pentru teatrele închise 

 

Problemele stringente ale Bucureștiului vor fi discutate la Guvern. Premierul 

Dacian Ciolos se intalneste in aceasta dupa amiaza cu noul primarul interimar, 

Razvan Sava. Ei vor discuta despre teatrele inchise pentru ca au sedii in cladiri cu risc 

seismic. Totodata, seful Executivului va vorbi cu edilul Capitalei si despre datoriile 

RADET. De lunea trecuta, cand a intrat in vigoare legea care interzice activitați 

publice in cladirile cu risc seismic ridicat, mai multe cluburi, baruri, cinematografe și 

teatre au fost nevoite sa iși intrerupa activitatea pe termen nedeterminat, pana cand… 

 

 

Sursa articol: digi24.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/guvernul-cautasolutii-pentru-teatrele-inchise.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/guvernul-cautasolutii-pentru-teatrele-inchise.html
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Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 11.52 

http://www.ziarelive.ro/stiri/intrevedere-ciolos-razvan-sava-cei-doi-

oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara.html 

 

 
 

Întrevedere Cioloș-Răzvan Sava. Cei doi oficiali caută soluţii pentru RADET şi 

Teatrul Nottara 

 

Premierul Dacian Ciolos si primarul general interimar al Capitalei, Razvan 

Sava, cauta astazi solutii pentru cele doua mari probleme pe care le are Bucurestiul: 

situatia RADET si teatrele gazduite in cladiri cu risc seismic. 

În cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea TV, ministrul Culturii, Vlad 

Alexandrescu, anunța, săptămâna trecută, faptul că una dintre prioritățile ministerului 

pe care îl conduce este "demararea unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc de seismic ridicat în care funcționează instituții de cultură". Pentru 

acest proiect, explica Vlad Alexandrescu, ar trebui obținut un fond național de salvare 

"care să permită pe durata închiderii acestor instituții să se treacă imediat la un 

program de consolidare și reamenajare a spațiului lor", în contextul în care "Teatrul 

Nottara nu este un exemplu izolat". 

"Cred că suntem absolut de acord cu toții că activitatea acestui teatru nu mai putea 

continua (n.r- Nottara) în spațiul din Bulevardul Magheru nr. 20. Cu toții ne-am plâns 

http://www.ziarelive.ro/stiri/intrevedere-ciolos-razvan-sava-cei-doi-oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/intrevedere-ciolos-razvan-sava-cei-doi-oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara.html


189 

 

și am acuzat, în cazul tragediei din clubul Colectiv, faptul că o societate comercială a 

atras publicul spectator într-o capcană și a încercat să facă bani pe seama sănătății și a 

vieții celor care veniseră acolo să asiste la un concert. Cred că aceeași atitudine ar 

trebui să o avem dacă instituțiile publice ar atrage publicul spectator în niște sicrie. 

Aceste imobile care sunt clasate în categoria de risc seismic 1, deci un pericol public, 

sunt un fel de sicrie în care, până acum, timp de 45 de ani spectatorii erau invitați să 

pășească și să își petreacă timpul liber. Pentru acest lucru nu sunt de vină teatrele", 

declara Vlad Alexandrescu.  

Ministrul Culturii mai puncta faptul că legea care interzice activitățile 

comerciale în imobilele cu risc seismic "vine să împlinească o așteptare foarte veche". 

"În acest context, din punctul de vedere al Ministerului Culturii, legea care a fost 

adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis acum câteva zile, vine 

să împlinească o așteptare foarte veche. Nu putem în continuare să ne asumăm o 

răspundere criminală. Suntem foarte preocupați de faptul că Teatrul Nottara nu își mai 

poate desfășura activitatea în sediul din Bulevardul Magheru", spunea ministrul 

Culturii. 

Mai mult, Alexandrescu sublinia faptul că noul primar general al Capitalei va 

trebui să fie capabil să rezolve această problemă "pentru că este inimaginabil ca unul 

din teatrele principale din București să nu își poată desfășura activitatea pentru că, 

până acum, a fost obligat să funcționeze într-un sicriu". 

"La nivelul Guvernului și al primului-ministru, am decis să facem o întâlnire cu 

responsabilii Teatrului Nottara și cu reprezentanții Primăriei Capitalei, care ar fi 

trebuit să aibă loc, mâine, după ședința de guvern, dar uitându-mă pe știri, am văzut 

că la Primăria Capitalei nu mai avem cu cine sta de vorbă, în sensul că astăzi a fost 

retras din atribuții primarul interimar. Propunem să aibă loc această reuniune la 

Palatul Victoria îndată ce vom avea un interlocutor la Primăria Capitalei. Nu orice fel 

de primar, unul care să fie în măsura de a rezolva această problemă", preciza ministrul 

Culturii. 

 

 

Sursa articol si foto: realitatea.net 



190 

 

57.Realitatea 
din data de 2 decembrie 2015, ora 11.39 

http://www.realitatea.net/intrevedere-ciolo-razvan-sava-cei-doi-oficiali-

cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara_1841672.html 

 

 

 

Întrevedere Cioloș-Răzvan Sava. Cei doi oficiali caută soluţii pentru RADET şi 

Teatrul Nottara 

 

Premierul Dacian Cioloş 

şi primarul general interimar al Capitalei, Răzvan Sava, caută astăzi soluţii pentru cele 

două mari probleme pe care le are Bucureştiul: situaţia RADET şi teatrele găzduite în 

http://www.realitatea.net/intrevedere-ciolo-razvan-sava-cei-doi-oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara_1841672.html
http://www.realitatea.net/intrevedere-ciolo-razvan-sava-cei-doi-oficiali-cauta-solutii-pentru-radet-si-teatrul-nottara_1841672.html
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clădiri cu risc seismic. Prim-ministrul şi primarul interimar al Capitalei se întâlnesc la 

ora 15.30. Cei doi oficiali caută soluţii pentru RADET şi Teatrul Nottara. 

Deşi RADET a împrumutat de la Ministerul Finanţelor suma necesară pentru a 

furniza căldura pe timpul iernii, problema datoriilor istorice rămâne. 

În privinţa instituţiilor de cultură, şase cinematografe şi două teatre, între care şi 

Nottara, sunt scoase din circuit de legea care le interzice să mai funcţioneze în imobile 

cu risc seismic. 

În cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea TV, ministrul Culturii, Vlad 

Alexandrescu, anunța, săptămâna trecută, faptul că una dintre prioritățile ministerului 

pe care îl conduce este "demararea unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc de seismic ridicat în care funcționează instituții de cultură". Pentru 

acest proiect, explica Vlad Alexandrescu, ar trebui obținut un fond național de salvare 

"care să permită pe durata închiderii acestor instituții să se treacă imediat la un 

program de consolidare și reamenajare a spațiului lor", în contextul în care "Teatrul 

Nottara nu este un exemplu izolat". 

"Cred că suntem absolut de acord cu toții că activitatea acestui teatru nu mai putea 

continua (n.r- Nottara) în spațiul din Bulevardul Magheru nr. 20. Cu toții ne-am plâns 

și am acuzat, în cazul tragediei din clubul Colectiv, faptul că o societate comercială a 

atras publicul spectator într-o capcană și a încercat să facă bani pe seama sănătății și a 

vieții celor care veniseră acolo să asiste la un concert. Cred că aceeași atitudine ar 

trebui să o avem dacă instituțiile publice ar atrage publicul spectator în niște sicrie. 

Aceste imobile care sunt clasate în categoria de risc seismic 1, deci un pericol public, 

sunt un fel de sicrie în care, până acum, timp de 45 de ani spectatorii erau invitați să 

pășească și să își petreacă timpul liber. Pentru acest lucru nu sunt de vină teatrele", 

declara Vlad Alexandrescu.  

Ministrul Culturii mai puncta faptul că legea care interzice activitățile 

comerciale în imobilele cu risc seismic "vine să împlinească o așteptare foarte veche". 

"În acest context, din punctul de vedere al Ministerului Culturii, legea care a fost 

adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis acum câteva zile, vine 

să împlinească o așteptare foarte veche. Nu putem în continuare să ne asumăm o 

răspundere criminală. Suntem foarte preocupați de faptul că Teatrul Nottara nu își mai 

poate desfășura activitatea în sediul din Bulevardul Magheru", spunea ministrul 

Culturii. 

Mai mult, Alexandrescu sublinia faptul că noul primar general al Capitalei va 

trebui să fie capabil să rezolve această problemă "pentru că este inimaginabil ca unul 
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din teatrele principale din București să nu își poată desfășura activitatea pentru că, 

până acum, a fost obligat să funcționeze într-un sicriu". 

"La nivelul Guvernului și al primului-ministru, am decis să facem o întâlnire cu 

responsabilii Teatrului Nottara și cu reprezentanții Primăriei Capitalei, care ar fi 

trebuit să aibă loc, mâine, după ședința de guvern, dar uitându-mă pe știri, am văzut 

că la Primăria Capitalei nu mai avem cu cine sta de vorbă, în sensul că astăzi a fost 

retras din atribuții primarul interimar. Propunem să aibă loc această reuniune la 

Palatul Victoria îndată ce vom avea un interlocutor la Primăria Capitalei. Nu orice fel 

de primar, unul care să fie în măsura de a rezolva această problemă", preciza ministrul 

Culturii. 

 

 

 

Sursă: REALITATEA TV 

http://www.realitatea.net/tv
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58.Ziare Live 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 18.52 

http://www.ziarelive.ro/stiri/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-

rosie-inchide-teatre-in-bucuresti.html 

 

 
 

Întâlnire la vârf pentru a căuta soluţii. Bulina Roşie închide teatre în Bucureşti 

 

Guvernul analizeaza situatia cladirilor cu risc seismic ridicat si, in acest sens, 

premierul Dacian Ciolos, ministrul Culturii si primarul Capitalei vor avea o intalnire 

http://www.ziarelive.ro/stiri/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti.html
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pentru a gasi o solutie in cazul institutiilor publice care nu isi mai pot desfasura 

activitatea in astfel de. de clădiri. 

"Întâlnirea este anunţată la nivelul Ministerului Culturii în zilele următoare, va avea 

loc o întâlnire între Ministerul Culturii, premier şi Primăria Capitalei. (...) Vom 

analiza întreaga situaţie legată de clădirile de utilitate publică cu probleme de 

rezistenţă şi în perioada următoare vom veni cu câteva elemente concrete legate de 

această situaţie. Este în atenţia premierului această problemă, este una din problemele 

reale şi la care trebuie să se reacţioneze rapid în perioada imediat următoare", a 

declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. 

Totodată, el a spus că se caută o soluţie şi în cazul instituţiilor culturale, precum 

Teatrul Nottara, care a decis, luni seară, să îşi suspende activitatea, din cauză că 

imobilul în care funcţionează este încadrat la risc seismic ridicat. "Este important ca 

spectacolele să aibă loc chiar dacă nu în locul respectiv, în cu totul alt loc. Suntem 

convinşi că vom găsi soluţii împreună cu Primăria Bucureştiului", a precizat Dan 

Suciu. Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

 

 

 

Sursa articol si foto: puterea.ro. 
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59.Puterea 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 18.15 

http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-

rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html 

 

 
 

Întâlnire la vârf pentru a căuta soluţii. Bulina Roşie închide teatre în Bucureşti 

 

Guvernul analizeaza situatia cladirilor cu risc seismic ridicat si, in acest sens, 

premierul Dacian Ciolos, ministrul Culturii si primarul Capitalei vor avea o intalnire 

http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html
http://www.puterea.ro/social/intalnire-la-varf-pentru-a-cauta-solutii-bulina-rosie-inchide-teatre-in-bucuresti-126408.html
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pentru a gasi o solutie in cazul institutiilor publice care nu isi mai pot desfasura 

activitatea in astfel de. de clădiri. 

"Întâlnirea este anunţată la nivelul Ministerului Culturii în zilele următoare, va avea 

loc o întâlnire între Ministerul Culturii, premier şi Primăria Capitalei. (...) Vom 

analiza întreaga situaţie legată de clădirile de utilitate publică cu probleme de 

rezistenţă şi în perioada următoare vom veni cu câteva elemente concrete legate de 

această situaţie. Este în atenţia premierului această problemă, este una din problemele 

reale şi la care trebuie să se reacţioneze rapid în perioada imediat următoare", a 

declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. 

Totodată, el a spus că se caută o soluţie şi în cazul instituţiilor culturale, precum 

Teatrul Nottara, care a decis, luni seară, să îşi suspende activitatea, din cauză că 

imobilul în care funcţionează este încadrat la risc seismic ridicat. "Este important ca 

spectacolele să aibă loc chiar dacă nu în locul respectiv, în cu totul alt loc. Suntem 

convinşi că vom găsi soluţii împreună cu Primăria Bucureştiului", a precizat Dan 

Suciu. Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

 

 

 

 

Sursa articol si foto: puterea.ro. 
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60.Ziua News 
din data de 2 decembrie 2015, ora 19.01 

http://www.ziuanews.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-

trei-amplasamente-353379 

 

 
 

Guvern: Teatrul Nottara ar putea functiona in trei amplasamente 

 

 

http://www.ziuanews.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente-353379
http://www.ziuanews.ro/stiri/guvern-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente-353379
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Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu, citat de Agerpres. 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu 

primarul Capitalei, Razvan Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului 

Nottara, care functioneaza intr-o cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La 

intalnire a participat si ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu. 

Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, 

legea prin care in spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de 

persoane, precum salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de 

interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic 

organizarea si desfasurarea de manifestari. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

'Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa atraga 

public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o comparatie 

sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a intamplat in clubul 

Colectiv. Numai ca acolo am dat vina pe o societate privata care incerca sa faca niste 

beneficii de pe urma unui concert si am aratat ca publicul tanar prezent la acea 

lansare, a unui album rock - pana la urma tot un act de cultura - fusese prins in 

capcana de o societate comerciala care voia sa faca profit. Acest lucru nu se poate 

intampla si cu institutiile statului. Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura ale 

statului sa atraga in fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe zi - 

public in niste cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor 

prabusi', a subliniat Vlad Alexandrescu. 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 
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patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor. 

'Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate imobilele pe 

care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel de program 

si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se afla in 

cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din prioritatile 

mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, pentru 

urgenta acestor operatiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte europene, 

pentru ca pe fonduri structurale e posibil sa accesam fonduri europene care sa permita 

consolidarea in regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu', a precizat el 
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61.Ziare Live 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.34 

http://www.ziarelive.ro/stiri/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-

trei-amplasamente.html 

 

 
 

Suciu: Teatrul Nottara ar putea funcționa în trei amplasamente 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara ar 

putea sa-și desfașoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB sau cea 

a Cercului Militar Național, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, 

Dan Suciu. Suciu a mai spus ca Executivul intenționeaza sa elaboreze un program 

național de reabilitare a cladirilor publice. Premierul Dacian Cioloș s-a întâlnit, 

miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan Sava, pe agenda discuțiilor fiind problema 

Teatrului Nottara, care funcționeaza într-o cladire cu risc seismic,… 

http://www.ziarelive.ro/stiri/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente.html
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Suciu a mai spus că Executivul intenționează să elaboreze un program național 

de reabilitare a clădirilor publice.  

Premierul Dacian Cioloș s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Răzvan 

Sava, pe agenda discuțiilor fiind problema Teatrului Nottara, care funcționează într-o 

clădire cu risc seismic, și situația RADET. La întâlnire a participat și ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu.  

Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de săptămâna trecută, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, 

criticul Marinela Țepuș.  

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care în 

spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, precum 

sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de intervenție 

pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic organizarea și 

desfășurarea de manifestări.  

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot săptămâna trecută, că 

premierul Dacian Cioloș este foarte preocupat de situația Teatrului Nottara, nevoit să 

își suspende spectacolele, din cauza faptului că își desfășura activitatea într-o clădire 

cu risc seismic ridicat. El a adăugat că se va încerca găsirea unei soluții pentru 

remedierea situației.  

"Nu se poate să mai lăsăm instituțiile de cultură să-și desfășoare activitatea și să 

atragă public în niște imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Și ca să fac o 
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comparație sensibilă, evident, pentru toată lumea, aș spune că același lucru s-a 

întâmplat în clubul Colectiv.  

Numai că acolo am dat vina pe o societate privată care încerca să facă niște 

beneficii de pe urma unui concert și am arătat că publicul tânăr prezent la acea 

lansare, a unui album rock — până la urmă tot un act de cultură — fusese prins în 

capcană de o societate comercială care voia să facă profit. Acest lucru nu se poate 

întâmpla și cu instituțiile statului. Noi nu putem accepta ca instituțiile de cultură ale 

statului să atragă în fiecare seară — sau cum e cinematograful Patria, de șase ori pe zi 

— public în niște clădiri despre care se știe sigur că la un eventual cutremur se vor 

prăbuși", a subliniat Vlad Alexandrescu.  

El a prezentat drept soluție alternativă, pentru perioada în care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numărul 20 va intra în consolidare, găsirea unui amplasament în 

care teatrul să-și desfășoare activitatea. Ministrul a menționat că a avansat în cadrul 

Guvernului ideea demarării unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcționează instituții de cultură 

subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor.  

"Trebuie să înțelegem că statul nu poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe 

care nu le-a consolidat în 45 de ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program 

și am institui un Fond Național de Salvare a instituțiilor de cultură care se află în 

clădiri de patrimoniu, dacă statul ar da acest semnal — și asta este una din prioritățile 

mele — atunci am crea o masă critică, o conștiință mai acută în societate, pentru 

urgența acestor operațiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului și cu proiecte europene, 

pentru că pe fonduri structurale e posibil să accesăm fonduri europene care să permită 

consolidarea în regim de urgență a unor clădiri de patrimoniu", a precizat el.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Alina Novăceanu, editor: Cristina Tatu) 
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62.Agerpres 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.27 

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/02/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-

functiona-in-trei-amplasamente-18-27-23 

 

 

 

Suciu: Teatrul Nottara ar putea funcționa în trei amplasamente 

 

Primăria Capitalei a identificat trei amplasamente în care Teatrul Nottara ar putea să-

și desfășoare activitatea, printre acestea aflându-se clădirea ARCUB sau cea a 

Cercului Militar Național, a anunțat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, 

Dan Suciu.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/02/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente-18-27-23
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/02/suciu-teatrul-nottara-ar-putea-functiona-in-trei-amplasamente-18-27-23
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Suciu a mai spus că Executivul intenționează să elaboreze un program național 

de reabilitare a clădirilor publice.  

Premierul Dacian Cioloș s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Răzvan 

Sava, pe agenda discuțiilor fiind problema Teatrului Nottara, care funcționează într-o 

clădire cu risc seismic, și situația RADET. La întâlnire a participat și ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu.  

Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de săptămâna trecută, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, 

criticul Marinela Țepuș.  

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care în 

spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, precum 

sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de intervenție 

pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic organizarea și 

desfășurarea de manifestări.  

 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot săptămâna trecută, că 

premierul Dacian Cioloș este foarte preocupat de situația Teatrului Nottara, nevoit să 

își suspende spectacolele, din cauza faptului că își desfășura activitatea într-o clădire 

cu risc seismic ridicat. El a adăugat că se va încerca găsirea unei soluții pentru 

remedierea situației.  

"Nu se poate să mai lăsăm instituțiile de cultură să-și desfășoare activitatea și să 

atragă public în niște imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Și ca să fac o 
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comparație sensibilă, evident, pentru toată lumea, aș spune că același lucru s-a 

întâmplat în clubul Colectiv.  

Numai că acolo am dat vina pe o societate privată care încerca să facă niște 

beneficii de pe urma unui concert și am arătat că publicul tânăr prezent la acea 

lansare, a unui album rock — până la urmă tot un act de cultură — fusese prins în 

capcană de o societate comercială care voia să facă profit. Acest lucru nu se poate 

întâmpla și cu instituțiile statului. Noi nu putem accepta ca instituțiile de cultură ale 

statului să atragă în fiecare seară — sau cum e cinematograful Patria, de șase ori pe zi 

— public în niște clădiri despre care se știe sigur că la un eventual cutremur se vor 

prăbuși", a subliniat Vlad Alexandrescu.  

El a prezentat drept soluție alternativă, pentru perioada în care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numărul 20 va intra în consolidare, găsirea unui amplasament în 

care teatrul să-și desfășoare activitatea. Ministrul a menționat că a avansat în cadrul 

Guvernului ideea demarării unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcționează instituții de cultură 

subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor.  

"Trebuie să înțelegem că statul nu poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe 

care nu le-a consolidat în 45 de ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program 

și am institui un Fond Național de Salvare a instituțiilor de cultură care se află în 

clădiri de patrimoniu, dacă statul ar da acest semnal — și asta este una din prioritățile 

mele — atunci am crea o masă critică, o conștiință mai acută în societate, pentru 

urgența acestor operațiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului și cu proiecte europene, 

pentru că pe fonduri structurale e posibil să accesăm fonduri europene care să permită 

consolidarea în regim de urgență a unor clădiri de patrimoniu", a precizat el.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Alina Novăceanu, editor: Cristina Tatu) 
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63.Ziare.com 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 15.01 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-ce-

masuri-ia-teatrul-nottara-pentru-siguranta-publicului-1393131 

 

 

 
Incendiu in Colectiv Ce masuri ia Teatrul Nottara, pentru siguranta publicului 

 

 
 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-ce-masuri-ia-teatrul-nottara-pentru-siguranta-publicului-1393131
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-ce-masuri-ia-teatrul-nottara-pentru-siguranta-publicului-1393131
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din aceasta saptamana, fumatul 

sa fie interzis in toate spatiile din interiorul institutiei, iar in piesele de teatru 

tigarile clasice vor fi inlocuite cu unele electronice. 

Potrivit unui comunicat transmis joi, conducerea Teatrului Nottara a decis 

suplimentarea masurilor de siguranta, pe langa cele aflate in vigoare, in urma 

incendiului de la club Colectiv. 

 

Incendiu in Colectiv Doi raniti de la Floreasca au murit. Bilantul tragic a ajuns 

la 53 de morti 

 

Printre masurile care au fost impuse incepand din aceasta saptamana se numara 

interzicerea fumatului in toate spatiile din interiorul institutiei, inclusiv pe scena, iar 

pentru situatiile in care actorii vor avea in scenariu sa fumeze "tigarile vor fi inlocuite 

cu unele electronice sau confectionate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentantii institutiei au anuntat ca se va renunta atat la lumanari cat si la orice alta 

sursa de foc deschis, apelandu-se, cand va fi nevoie, tot la variante electronice. 

 

Incendiu in Colectiv Romania face un pas spre interzicerea fumatului in spatii 

inchise 

 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare functionarii, inclusiv avizul 

ISU privind apararea impotriva incendiilor, planul de interventie in caz de incendiu 

fiind intocmit si avizat de ISU 'Dealu Spirii' al Municipiului Bucuresti", se arata in 

comunicatul citat. 

Conducerea institutiei mentioneaza ca imobilul in care functioneaza Teatrul 

Nottara dispune de patru iesiri, dintre care una (cea principala) pe bulevardul 

Magheru si trei pe strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se 

deschid spre exterior. 

"Pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt asigurate doua 

posturi permanente de pompier servant (24 de ore din 24) si un post de cadru tehnic 

de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare", se mai arata in comunicat. 

 

Incendiu in Colectiv Pompierii au verificat sute de cluburi, cinematografe si 

mall-uri: Amenzi de peste 2,5 milioane de lei 

 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/interventie/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
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Printre masurile de securitate pe care institutia le-a luat pana in prezent se 

numara: respectarea numarului maxim de spectatori admis pentru fiecare sala; 

existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj; marcarea prin semne luminoase a 

iesirilor; mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul 

in cazul necesitatii de evacuare rapida; revizia tehnica lunara a echipamentelor care 

deservesc salile de spectacole. 

"In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, managerul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a solicitat in repetate 

randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica definitiv care este 

starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent", se mai arata in 

comunicat. 

 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 

http://www.ziare.com/stiri/securitate/
http://www.agerpres.ro/
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64.Ziare de la Iaşi 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 15.01 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/incendiu-in-colectiv-ce-masuri-ia-teatrul-

nottara-pentru-siguranta-publicului--1147267.html 

 

 
 

Incendiu in Colectiv Ce masuri ia Teatrul Nottara, pentru siguranta publicului 
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din aceasta saptamana, fumatul 

sa fie interzis in toate spatiile din interiorul institutiei, iar in piesele de teatru 

tigarile clasice vor fi inlocuite cu unele electronice. 

Potrivit unui comunicat transmis joi, conducerea Teatrului Nottara a decis 

suplimentarea masurilor de siguranta, pe langa cele aflate in vigoare, in urma 

incendiului de la club Colectiv. 

 

Incendiu in Colectiv Doi raniti de la Floreasca au murit. Bilantul tragic a ajuns 

la 53 de morti 

 

Printre masurile care au fost impuse incepand din aceasta saptamana se numara 

interzicerea fumatului in toate spatiile din interiorul institutiei, inclusiv pe scena, iar 

pentru situatiile in care actorii vor avea in scenariu sa fumeze "tigarile vor fi inlocuite 

cu unele electronice sau confectionate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentantii institutiei au anuntat ca se va renunta atat la lumanari cat si la orice alta 

sursa de foc deschis, apelandu-se, cand va fi nevoie, tot la variante electronice. 

 

Incendiu in Colectiv Romania face un pas spre interzicerea fumatului in spatii 

inchise 

 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare functionarii, inclusiv avizul 

ISU privind apararea impotriva incendiilor, planul de interventie in caz de incendiu 

fiind intocmit si avizat de ISU 'Dealu Spirii' al Municipiului Bucuresti", se arata in 

comunicatul citat. 

Conducerea institutiei mentioneaza ca imobilul in care functioneaza Teatrul 

Nottara dispune de patru iesiri, dintre care una (cea principala) pe bulevardul 

Magheru si trei pe strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se 

deschid spre exterior. 

"Pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt asigurate doua 

posturi permanente de pompier servant (24 de ore din 24) si un post de cadru tehnic 

de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare", se mai arata in comunicat. 

 

Incendiu in Colectiv Pompierii au verificat sute de cluburi, cinematografe si 

mall-uri: Amenzi de peste 2,5 milioane de lei 

 

http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-doi-raniti-de-la-floreasca-au-murit-bilantul-tragic-a-ajuns-la-53-de-morti-1393062
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-romania-face-un-pas-spre-interzicerea-fumatului-in-spatii-inchise-1392835
http://www.ziare.com/stiri/interventie/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu/
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
http://www.ziare.com/stiri/incendiu-club-colectiv/incendiu-in-colectiv-pompierii-au-verificat-sute-de-cluburi-cinematografe-si-mall-uri-amenzi-de-peste-2-5-milioane-de-lei-1392789
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Printre masurile de securitate pe care institutia le-a luat pana in prezent se 

numara: respectarea numarului maxim de spectatori admis pentru fiecare sala; 

existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj; marcarea prin semne luminoase a 

iesirilor; mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul 

in cazul necesitatii de evacuare rapida; revizia tehnica lunara a echipamentelor care 

deservesc salile de spectacole. 

"In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, managerul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a solicitat in repetate 

randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica definitiv care este 

starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent", se mai arata in 

comunicat. 

 

 

 

 

Sursă Ziare.com 

http://www.ziare.com/stiri/securitate/
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65.Mediafax 
din data de 12 noiembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-

suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-

14883519 

 

 

 

Teatrul Nottara ia măsuri suplimentare pentru siguranţa publicului: Fumatul, 

interzis în spectacole 

 

Conducerea Teatrului Nottara a decis suplimentarea măsurilor de 

siguranţă, pe lângă cele aflate deja în vigoare, astfel că, începând din această 

săptămână, fumatul este interzis în instituţia teatrală, inclusiv în spectacole. 

Potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, în situaţiile în care scenariul nu 

poate fi adaptat, ţigările vor fi înlocuite cu unele electronice sau confecţionate din 

materiale incombustibile. De asemenea, se va renunţa şi la lumânări şi alte surse de 

foc deschis, apelându-se tot la variante electrice. 

Reprezentanţii instituţiei teatrale menţionează, de asemenea, că Teatrul 

Nottara dispune de toate avizele necesare funcţionării, inclusiv avizul I.S.U. 

privind apărarea împotriva incendiillor, planul de intervenţie în caz de incendiu 

fiind întocmit şi avizat de I.S.U "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
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Aceste precizări vin ca urmare a incendiului din clubul Colectiv, în care 53 de 

persoane şi-au pierdut viaţa, autorităţile descoperind apoi mai multe nereguli în 

administrarea clădirii respective. 

O altă precizare importantă este faptul că imobilul beneficiază de un 

număr total de patru ieşiri, una (cea principală) pe Bulevardul Magheru şi trei 

pe Strada Jules Michelet, iar sălile au mai multe uşi largi, care se deschid spre 

exterior. Capacitatea sălilor este de 400 de locuri. 

În plus, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, la Teatrul Nottara sunt asigurate 

două posturi permanente de pompier servant (24 ore/24 ore) şi un post cadru tehnic de 

specialitate. De asemenea, Teatrul Nottara este dotat cu detectoare de fum şi 65 de 

extinctoare. 

Printre măsurile pe care Teatrul le-a luat şi până acum se numără respectarea 

numărului maxim de spectatori admis pentru fiecare sală, existenţa planurilor de 

evacuare pe fiecare etaj, marcarea prin semne luminoase a ieşirilor, menţinerea liberă 

a tuturor culoarelor de trecere, pentru a nu se bloca accesul în cazul necesităţii de 

evacuare rapidă, revizia tehnică lunară a echipamentelor ce deservesc sălile de 

spectacole. 

În ceea ce priveşte încadrarea clădirii în care este situată instituţia teatrală la 

categoria I de risc seismic, managerul Teatrul Nottara, Marinela Ţepuş, a solicitat în 

repetate rânduri efectuarea unei noi expertize a clădirii, pentru a clarifica definitiv 

care este starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat până în prezent. 

Teatrul Nottara, situat pe Bulevardul Gheorghe Magheru din Bucureşti, a fost 

înfiinţat în 1947, având denumirea Teatrul Armatei. Numele marelui actor român 

Constantin Nottara (1859-1935) l-a primit mai târziu. În fruntea teatrului se afla 

atunci actorul George Vraca, nume de prestigiu al scenei româneşti. 

În prezent, Teatrul Nottara este condus de Marinela Ţepuş. 

 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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66.HotNews 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 11.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-

fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara interzice fumatul in cladire, inclusiv in spectacole 

 

Teatrul Nottara anunta sporirea masurilor pentru siguranta spectatorilor 

si a decis ca, din aceasta saptamana, sa interzica fumatul in cladirea teatrului, 

inclusiv in spectacole. "In situatiile in care scenariul nu poate fi adaptat, tigarile 

vor fi inlocuite cu unele electronice sau confectionate din materiale 

incombustibile. De asemenea, se va renunta si la lumanari si alte surse de foc 

deschis, apelandu-se tot la variante electrice", se arata intr-un comunicat al 

Teatrului Nottara. Institutia de spectacole mai precizeaza ca beneficiaza de toate 

avizele necesare functionarii, inclusiv avizul I.S.U. privind apararea impotriva 

incendiillor, planul de interventie in caz de incendiu fiind intocmit si avizat de 

I.S.U "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti. 

Teatrul Nottara mai informeaza ca imobilul in care functioneaza beneficiaza de 

un numar total de patru iesiri, una (cea principala) pe Bulevardul Magheru si trei pe 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20581940-teatrul-nottara-interzice-fumatul-cladire-inclusiv-spectacole.htm
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Strada Jules Michelet, iar salile au mai multe usi largi, care se deschid spre exterior. 

Capacitatea salilor este de 400 de locuri. 

De asemenea, pentru interventii in situatii de urgenta, la Teatrul Nottara sunt 

asigurate doua posturi permanente de pompier servant (24 ore/24 ore) si un post cadru 

tehnic de specialitate. De asemenea, teatrul este dotat cu detectoare de fum si 65 de 

extinctoare. 

Teatrul Nottara da asigurari ca conducerea institutiei a luat toate masurile 

pentru siguranta spectatorilor, printre care respectarea numarului maxim de spectatori 

admis pentru fiecare sala, existenta planurilor de evacuare pe fiecare etaj, marcarea 

prin semne luminoase a iesirilor, mentinerea libera a tuturor culoarelor de trecere, 

pentru a nu se bloca accesul in cazul necesitatii de evacuare rapida si revizia tehnica 

lunara a echipamentelor ce deservesc salile de spectacole. 

In ceea ce priveste incadrarea cladirii in care este situat teatrul la categoria I de 

risc seismic, Teatrul Nottara precizeaza ca Marinela Tepus, managerul institutiei, a 

solicitat in repetate randuri efectuarea unei noi expertize a cladirii, pentru a clarifica 

definitiv care este starea imobilului, dar aceasta nu s-a efectuat pana in prezent. 

 

 

 

de Alina Neagu 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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67.Ştirile ProTV 
din data de 12 noiembrie 2015,  

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-

fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-

colectiv.html 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti a interzis fumatul in interiorul institutiei. 

Problema riscului seismic ramane insa nerezolvata 

 

Incep sa apara primele masuri de protectie in institutii, in urma 

incendiului de la ''Colectiv''. 

Conducerea teatrului Nottara din Bucuresti a interzis fumatul in spatiile din 

interiorul institutiei, iar in piesele de teatru se vor folosi doar tigari electronice. 

Totodata se renunta la folosirea lumanarilor, dar si a altor surse de foc deschis. 

Responsabilii precizeaza ca institutia are toate avizele ISU, necesare functionarii, dar 

si 4 iesiri. 

In ceea ce priveste incadrarea cladirii in categoria celor de gradul unu de risc 

seismic, managerul Teatrului Nottara spune ca a solicitat in repetate randuri 

efectuarea unei noi expertize, pentru a clarifica definitiv care este starea imobilului. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-din-bucuresti-a-interzis-fumatul-in-interiorul-institutiei-masurile-luate-in-urma-incendiului-din-colectiv.html
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68.Activ News 
din data de 12 noiembrie 2015, ora 20.15 

http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-

Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731 

 

 

 

FUMATUL INTERZIS la Teatrul Nottara. În spectacole, doar ţigări electronice 

 

  

FOTO: Agerpres 

http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731
http://www.activenews.ro/stiri-social/FUMATUL-INTERZIS-la-Teatrul-Nottara.-In-spectacole-doar-tigari-electronice-126731
http://www.activenews.ro/images/articole/126731.jpg
http://www.activenews.ro/images/articole/126731.jpg
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Conducerea Teatrului Nottara a decis ca, din această săptămână, fumatul să fie 

interzis în toate spațiile din interiorul instituției, iar în piesele de teatru țigările clasice 

vor fi înlocuite cu unele electronice. 

Conducerea Teatrului Nottara a decis suplimentarea măsurilor de siguranță, pe 

lângă cele aflate în vigoare, în urma incendiului de la club Colectiv. 

Printre măsurile care au fost impuse începând din această săptămână se numără 

interzicerea fumatului în toate spațiile din interiorul instituției, inclusiv pe scenă, iar 

pentru situațiile în care actorii vor avea în scenariu să fumeze "țigările vor fi înlocuite 

cu unele electronice sau confecționate din materiale incombustibile". De asemenea, 

reprezentanții instituției au anunțat că se va renunța atât la lumânări, cât și la orice altă 

sursă de foc deschis, apelându-se, când va fi nevoie, tot la variante electronice. 

"Teatrul Nottara dispune de toate avizele necesare funcționării, inclusiv avizul ISU 

privind apărarea împotriva incendiilor, planul de intervenție în caz de incendiu fiind 

întocmit și avizat de ISU Dealu Spirii al Municipiului București", se arată în 

comunicatul citat, potrivit Agerpres. 

Conducerea instituției menționează că imobilul în care funcționează Teatrul 

Nottara dispune de patru ieșiri, dintre care una (cea principală) pe bulevardul 

Magheru și trei pe strada Jules Michelet, iar sălile au mai multe uși largi, care se 

deschid spre exterior. 

 

 

 

De Anca Apostol  

http://www.agerpres.ro/cultura/2015/11/12/masuri-la-nottara-interzis-fumatul-in-toate-spatiile-teatrului-in-piese-se-vor-folosi-tigari-electronice-12-57-27
http://www.activenews.ro/autori/Anca-Apostol-12
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69.HotNews 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.20 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-

putea-functiona-trei-amplasamente.htm 

 

 

 

Guvern: Teatrul Nottara ar putea functiona in trei amplasamente 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu, citat de Agerpres. 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. 

Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan 

Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o 

cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La intalnire a participat si ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 

Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus.  

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-putea-functiona-trei-amplasamente.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20637563-guvern-teatrul-nottara-putea-functiona-trei-amplasamente.htm
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Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care in 

spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum 

salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie 

pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

'Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa 

atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o 

comparatie sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a 

intamplat in clubul Colectiv. Numai ca acolo am dat vina pe o societate privata care 

incerca sa faca niste beneficii de pe urma unui concert si am aratat ca publicul tanar 

prezent la acea lansare, a unui album rock - pana la urma tot un act de cultura - fusese 

prins in capcana de o societate comerciala care voia sa faca profit. Acest lucru nu se 

poate intampla si cu institutiile statului. Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura 

ale statului sa atraga in fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe 

zi - public in niste cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor 

prabusi', a subliniat Vlad Alexandrescu. 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor.  

'Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate 

imobilele pe care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel 

de program si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se 

afla in cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din 

prioritatile mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, 

pentru urgenta acestor operatiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte 

europene, pentru ca pe fonduri structurale e posibil sa accesam fonduri europene care 

sa permita consolidarea in regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu', a precizat el 

de R.M. 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/R.M.
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70.PSNews 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 18.20 

http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-

nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/ 

 

 

 

Bulina roşie, prima victimă importantă în cultură: Teatrul Nottara îşi suspendă 

activitatea 

 

 

http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/
http://psnews.ro/bulina-rosie-prima-victima-importanta-in-cultura-teatrul-nottara-isi-suspenda-activitatea-101970/
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Bulina roşie (privind riscul de cutremur) face prima victimă importantă în 

cultură: Teatrul Nottara din Bucureşti îşi suspendă activitatea. 

Anunţul a fost făcut, luni seară, pe pagina de Facebook a instituţiei: 

„Dragi spectatori, 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, 

Vă aducem la cunoștință cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor 

şi evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea sumelor 

de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a 

acestei situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia 

ne aflăm, inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii 

temporare a reprezentaţiilor noastre. 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

Echipa Teatrului Nottara” 

 

 

De Valentin Busuioc 

https://www.facebook.com/Nottara/posts/936508763052069
http://psnews.ro/author/valentin-busuioc/
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71.Radio România Bucureşti FM 
din data de 2 decembrie 2015, ora 18.20 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-

ramane-cu-afacerile-private/ 

 

 

 

Discuții pentru Teatrul Nottara, dar cum rămâne cu afacerile private? 

 

 

Astăzi, primarul interimar al Capitalei discuta cu prim-ministru și cu ministrul 

Culturii situația Teatrului Nottara, care a fost obligat să închidă porțile Sălii Magheru, 

din cauză că aceasta se află la parterul unui imobil încadrat în clasa întâi de risc 

seismic sau, mai simplu, cu bulină rosie. 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/


224 

 

Desigur, discuția este oportună, dar nu suficientă. Pe lângă faptul că în situația 

Teatrului Nottara se mai află și alte instituții de cultură, Teatrul Foarte Mic sau cel de 

Comedie, spre exemplu, foarte multe afaceri mici din centrul Bucureștiului au primit 

o lovitură dură și neasteptată prin noua reglementare legală, care le interzice să 

funcționeze la parterul clădirilor cu bulină rosie. Este vorba de mici magazine, care 

vând îmbrăcăminte, încălțăminte, dar si despre magazine alimentare de cartier, centre 

de copiere și multiplicare, unități cu specific de alimentație publică etc. 

Patronii se plâng că au primit donațiile vineri, în pragul weekend-ului prelungit 

de 1 Decembrie, astfel încât nu au mai putut face nimic. Ei reclamă faptul că nu stiau 

atunci când au închiriat spatiile că respectivele imobile au bulină rosie și că, acum, 

trebuie să îsi înceteze brusc activitatea și să caute alte locații, în apropiere, pentru a-și 

muta afacerile. Multe dintre aceste mici firme de prestări servicii vor dispărea, spun 

patronii, deoarece noua lege a avut drept efect și creșterea bruscă a chiriilor pentru 

spațiile comerciale din clădirile fără bulină. 

Poate ar fi și aceasta o temă demnă de atenția prim-ministrului si a Edilului 

Capitalei, pentru că acești mici întreprinzători creează si susțin locuri de muncă si 

plătesc taxe și impozite, atât la bugetul de stat, cât si la cel local. 

 

 

 

de către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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72.Radio România Bucureşti FM 
din data de 24 noiembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/11/24/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/ 

 

 

 

Teatrul Nottara şi-a suspendat activitatea 

 

 

Teatrul Nottara a anunţat că şi-a suspendat activitatea pe termen nedeterminat. 

Decizia vine ca urmare a legii promulgate de preşedintele Klaus Iohannis, care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

http://bucurestifm.ro/2015/11/24/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
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„Având în vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 
20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

Vă aducem la cunoștință cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 
anulate. 

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii temporare a 
reprezentaţiilor noastre” – a anunţat echipa Teatrului Nottara. 

Vă reamintim că președintele Klaus Iohannis a semnat pe 17 noiembrie decretul 

de promulgare a unei legi care interzice funcționarea barurilor, restaurantelor, 

cluburilor, teatrelor și cinematografelor în clădirile încadrate în casele I și a II-a de 

risc seismic. 

 

 

 

de către Sabina Lapadatescu 

http://bucurestifm.ro/author/sabina-lapadatescu/
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Radio România Bucureşti FM 
din data de 20 noiembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-

pustiu/ 

 

 

 

În curând centrul Bucureștiului va fi pustiu… 

 

 

http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-pustiu/
http://bucurestifm.ro/2015/11/20/in-curand-centrul-bucurestiului-va-fi-pustiu/
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Președintele Klaus Iohannis a semnat marți decretul de promulgare a unei legi 

care interzice funcționarea barurilor, restaurantelor, cluburilor, teatrelor și 

cinematografelor în clădirile încadrate în casele I și a II-a de risc seismic. Legea va 

intra în vigoare imediat după publicarea sa în Monitorul Oficial. 

Ce va însemna aplicarea acestei legi pentru Bucuresti? De la Piața Romană, pe 

Bulevardul Magheru, de pe Calea Victoriei, până în Centrul Istoric, zeci de cluburi, 

baruri și restaurante, care funcționează la parterul sau chiar subsolul unor clădiri cu 

bulină roșie, se vor închide, iar respectivele spații vor rămâne goale, până când 

imobilele vor fi consolidate.  

 

Centrul Istoric va fi puternic marcat de prevederile acestei legi. Străzile 

Franceză, Blănari, Lipscani, Smârdan se vor goli de baruri, cluburi și restaurante. Însă 

nu doar acestea se vor închide, ci și cinematografele Cinema Pro, Patria și Scala. De 

asemenea, se vor închide Teatrul de Comedie, din Centrul Istoric, și Teatrul Nottara, 

de pe Bulevardul Magheru. 

Primarul general interimar, Ștefănel Marin, a dispus inventarierea spațiilor cu 

probleme, în care funcționează instituții de cultură aflate în subordinea Primăriei 

Capitalei, pentru a se stabili resursele financiare necesare pentru rezolvarea acestor 

probleme și a fi prevăzute în bugetul pe anul viitor. În acest demers, edilul Capitalei 

se va bucura și de sprijinul grupului de consilieri municipali ai PNL, cel mai numeros 

din Consiliul General. 

Rezolvarea acestor probleme este, însă, una de durată, deoarece, pentru 

consolidarea imobilelor sunt necesare proiecte și licitații care să desemneze 

proiectanții și executării lucrărilor. Mai mult decât atât, efortul Municipalității ar 

putea fi zădărnicia de prevedere legală potrivit căreia, pentru consolidarea unui 
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imobil, este necesar acordul tuturor proprietarilor, iar Primăria Capitalei deține în 

proprietate numai spațiile de la parterul clădirilor, cele în care funcționează teatrele. 

Așadar, este foarte probabil ca respectivele teatre să rămână închise pentru 

multă vreme. La fel se poate întâmpla și cu restaurantele, cluburile sau barurile din 

clădirile cu bulină rosie, dacă proprietarii spațiilor în care funcționează nu dețin 

întregul imobil. 

 

 

 

de către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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73.Radio România Bucureşti FM 
din data de 3 decembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-

intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/ 

 

 

 

Nimic nou pentru București, după întălnirea dintre Premier şi Primarul 

Capitalei 

 

http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/
http://bucurestifm.ro/2015/12/03/nimic-nou-pentru-bucuresti-dupa-intalnirea-dintre-premier-si-primarul-capitalei/
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După întâlnirea de ieri, de la Guvern, dintre Premier, Primarul Capitalei si 

Ministrul Culturii nu am aflat decât că actorii de la Nottara vor juca la Sala ARCUB 

si la Cercul Militar Național si că cei de la Primăria Capitalei speră ca bucureștenii să 

poată trece iarna, cu apă caldă si căldură, cu ajutorul împrumutului de 248 de milioane 

de lei pe care Municipalitatea il va lua de la Ministerul de Finanțe. 

Numai că acestea sunt soluții provizorii, pe termen scurt, pe care la stiam, deja, 

de săptămâna trecută. Ceea ce așteptam de la această întâlnire erau soluțiile pentru 

rezolvarea reală a problemelor, cum ar fi, spre exemplul, trecerea ELCEN în 

proprietate a Municipalității si fuziunea sa cu RADET, care să ducă la stingerea 

datoriei istorice a regiei de termoficare către furnizorul de agent termic si la preluarea 

de către Primăria Capitalei a datoriei ELCEN către furnizorul de gaze naturale, 

ROMGAZ. Această din urmă datorie este cu mult mai mică, reprezentând ceva mai 

puțin de jumătate din datoria RADET către ELCEN. 

O altă discuție serioasă, in urma căreia asteptam rezultate concrete ar fi fost cea 

cu privire la deblocarea legislativă a programului de consolidare a clădirilor încadrate 

in clasa I de risc seismic. Teatrul Nottara este numai un caz punctual, care subliniază 

blocajul in care se află consolidarea, despre care ne aducem aminte doar o dată pe an, 

in ziua de 4 martie. 

 Astfel, imobilul la parterul căruia se află Sala Magheru a Teatrului Nottara are 

un studiu de expertiză privind rezistența seismica încă din anul 1996, iar consolidarea 

sa ar fi putut fi deja încheiată. Numai că proprietarii din blocul respectiv au contestat 

expertiza din ’96 si cer acum, prin vocea managerului de la Nottara, o nouă expertiză. 

Chiar dacă Primăria Capitalei va finanța noul studiu, nu există nici o garanție că nu va 

fi contestat si acesta, după cum nu există garanția că toți proprietarii din imobil vor fi 

de acord, de data aceasta, cu începerea lucrărilor de consolidare, asa cum cere legea. 

De fapt, soluția care ar debloca întregul program de consolidare, inclusiv cazul 

blocului Nottara, si despre care asteptam ca Primarul Capitalei să îi vorbească 

Premierului, ar fi aceea a modificării legislației care prevede necesitatea acordului 

tuturor proprietarilor din imobil pentru consolidarea acestuia. 

 Dar, despre toate aceste lucruri nu am aflat a se fi discutat, ieri. In aceste 

condiții, nu ne rămâne decât constatarea că, la noi, la români, nimic nu este mai 

definitiv decât provizoratul. 

 

De către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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Radio România Bucureşti FM 
din data de 2 decembrie 2015,  

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-

ramane-cu-afacerile-private/ 

 

 

 

Discuții pentru Teatrul Nottara, dar cum rămâne cu afacerile private? 

 

 
 

http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
http://bucurestifm.ro/2015/12/02/discutii-pentru-teatrul-nottara-dar-cum-ramane-cu-afacerile-private/
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Astăzi, primarul interimar al Capitalei discuta cu prim-ministru și cu ministrul 

Culturii situația Teatrului Nottara, care a fost obligat să închidă porțile Sălii Magheru, 

din cauză că aceasta se află la parterul unui imobil încadrat în clasa întâi de risc 

seismic sau, mai simplu, cu bulină rosie. 

Desigur, discuția este oportună, dar nu suficientă. Pe lângă faptul că în situația 

Teatrului Nottara se mai află și alte instituții de cultură, Teatrul Foarte Mic sau cel de 

Comedie, spre exemplu, foarte multe afaceri mici din centrul Bucureștiului au primit 

o lovitură dură și neasteptată prin noua reglementare legală, care le interzice să 

funcționeze la parterul clădirilor cu bulină rosie. Este vorba de mici magazine, care 

vând îmbrăcăminte, încălțăminte, dar si despre magazine alimentare de cartier, centre 

de copiere și multiplicare, unități cu specific de alimentație publică etc. 

Patronii se plâng că au primit donațiile vineri, în pragul weekend-ului prelungit 

de 1 Decembrie, astfel încât nu au mai putut face nimic. Ei reclamă faptul că nu stiau 

atunci când au închiriat spatiile că respectivele imobile au bulină rosie și că, acum, 

trebuie să îsi înceteze brusc activitatea și să caute alte locații, în apropiere, pentru a-și 

muta afacerile. Multe dintre aceste mici firme de prestări servicii vor dispărea, spun 

patronii, deoarece noua lege a avut drept efect și creșterea bruscă a chiriilor pentru 

spațiile comerciale din clădirile fără bulină. 

Poate ar fi și aceasta o temă demnă de atenția prim-ministrului si a Edilului 

Capitalei, pentru că acești mici întreprinzători creează si susțin locuri de muncă si 

plătesc taxe și impozite, atât la bugetul de stat, cât si la cel local. 

 

 

 

De către Mircea Apostolescu 

http://bucurestifm.ro/author/mircea-apostolescu/
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74.Ştirile TVR 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 20.55 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-

cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html 

 

 

 

Bulina roşie de risc seismic închide teatre şi cinematografe. Teatrul Nottara se 

mută la Palatul Cotroceni 

 

Două cinematografe şi două teatre din Bucureşti s-au închis, ca urmare a legii 

clădirilor cu risc seismic. Toate funcţionau în imobile neconsolidate, care pot cădea la 

primul cutremur. Până când primăria Capitalei va găsi o soluţie, preşedintele Klaus 

Iohannis îi invită pe actori să joace teatru la Palatul Cotroceni. 

 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
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După şocul produs de închiderea Teatrului Nottara au urmat încă trei replici: 

Teatrul Foarte Mic, Cinema Studio şi Cinema Patria şi-au suspendat activitatea. 

Nimeni nu ştie până când! 

Cinema Patria funcţionează la parterul unui bloc vechi din 1930, încadrat în 

gradul 1 de risc seismic. Iar acest lucru se vede foarte uşor pe faţada distrusă a 

imobilului. 

La Palatul Cotroceni au fost chemaţi la discuţii doar reprezentanţii Teatrului 

"Nottara". Klaus Iohannis le-a promis sala de spectacol din curtea palatului. 

Şi ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a cerut o întâlnire de urgenţă, la 

Guvern, cu primăria Capitalei şi cu şefii instituţiilor culturale. 

Până când autorităţile găsesc soluţii, managerii unor teatre independente fac 

propria expertiză a clădirilor. 

În Bucureşti, 366 de clădiri au fost expertizate tehnic şi încadrate în clasa 1 de 

risc seismic. Jumătate dintre ele sunt pericol public. 
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Ştirile TVR 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 14.39 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-

magheru_67763.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea din bulevardul Magheru 

 

Una dintre instituţiile de cultură din Capitală, Teatrul Nottara, şi-a suspendat 

activitatea. Forţaţi de legea "clădirilor cu risc seismic", promulgată săptămâna trecută 

de preşedintele Klaus Iohannis, şefii instituţiei au pus lacătul. Teatrul functionează 

într-o clădire din 1945, încadrată în clasa 1 de risc seismic. 

 

http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-magheru_67763.html
http://stiri.tvr.ro/teatrul-nottara-i-a-suspendat-activitatea-din-bulevardul-magheru_67763.html
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"Teatrul nu s-a închis, am suspendat activitatea, adică nu mai jucăm. În rest 

activitatea noastră administrativă continuă. Conform legii, care nu are un termen pus 

în ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, că are aplicabilitate imediată. Așa 

că noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista în continuare și vom 

exista, sunt sigură", a declarat, managerul instituţiei, Marinela Țepuş. 

Pentru cei care și-au achiziționat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate și banii recuperați de la Agenția de Bilete a 

instituției, din bulevardul Magheru. 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care 

în spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, 

precum sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de 

intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic 

organizarea și desfășurarea de manifestări.  



238 

 

75.Ştirile TVR 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 20.39 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-

cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html 

 

 

 

Bulina roşie de risc seismic închide teatre şi cinematografe. Teatrul Nottara se 

mută la Palatul Cotroceni 

 

Două cinematografe şi două teatre din Bucureşti s-au închis, ca urmare a legii 

clădirilor cu risc seismic. Toate funcţionau în imobile neconsolidate, care pot cădea la 

primul cutremur. Până când primăria Capitalei va găsi o soluţie, preşedintele Klaus 

Iohannis îi invită pe actori să joace teatru la Palatul Cotroceni. 

http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
http://stiri.tvr.ro/bulina-rosie-de-risc-seismic-inchide-teatre-si-cinematografe--teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni_67816.html
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După şocul produs de închiderea Teatrului Nottara au urmat încă trei replici: 

Teatrul Foarte Mic, Cinema Studio şi Cinema Patria şi-au suspendat activitatea. 

Nimeni nu ştie până când! 

Cinema Patria funcţionează la parterul unui bloc vechi din 1930, încadrat în 

gradul 1 de risc seismic. Iar acest lucru se vede foarte uşor pe faţada distrusă a 

imobilului. 

La Palatul Cotroceni au fost chemaţi la discuţii doar reprezentanţii Teatrului 

"Nottara". Klaus Iohannis le-a promis sala de spectacol din curtea palatului. 

Şi ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a cerut o întâlnire de urgenţă, la 

Guvern, cu primăria Capitalei şi cu şefii instituţiilor culturale. 

Până când autorităţile găsesc soluţii, managerii unor teatre independente fac 

propria expertiză a clădirilor. 

În Bucureşti, 366 de clădiri au fost expertizate tehnic şi încadrate în clasa 1 de 

risc seismic. Jumătate dintre ele sunt pericol public. 
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76.Ziarul de la Iaşi 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 20.55 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-

nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, închis pe perioadă nedeterminată. Clădirea teatrului are bulină 

roşie 

 

 
 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/teatrul-nottara-inchis-pe-perioada-nedeterminata-cladirea-teatrului-are-bulina-rosie--1155750.html
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Tratul Nottara, închis. Legea 282/2015, promulgată săptămâna trecută de 

preşedintele Klaus Iohannis, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente îşi face simţite primele efecte: Teatrul Nottara, care are sediul 

pe Bulevardul Magheru, a fost nevoit să îşi închidă porţile pe o perioadă nelimitată, 

până la rezolvarea situaţiei.  

Practic, în situaţia de faţă există două soluţii: rezolvarea structurii de rezistenţă 

a clădirii, în aşa fel încât aceasta să corespundă normelor de securitate, sau 

schimbarea sediului teatrului într-o altă clădire, care să permită reluarea activităţii. 

Clădirea în care funcţionează teatrul are bulină roşie.  

Potrivit unui comunicat de presă al conducerii Teatrului Nottara, Primăriei 

Capitalei i se va solicita insluv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, instituţia teatrală 

aflându-se în subordinea acesteia. Spectatorilor li se aduce la cunoştinţă faptul că îşi 

pot recupera banii aferenţi biletelor cumpărate pentru spectacolele anulate. Textul 

integral al comunicatului de presă care anunţă că Teatrul Nottara s-a închis Dragi 

spectatori, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente,  

Vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tututor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu 

recuperarea sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru 

spectacolele anulate.  

De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre.  

Vă mulţumim pentru înţelegere! Echipa Teatrului Nottara Teatrul Nottara, 

închis după legea promulgată de Iohannis Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 

17 noiembrie, legea care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile 

comerciale precum magazine, săli de spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Legea 282/2015 prevede că "Se 
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interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în 

spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări 

de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii 

nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente".  

Anunţul că Teatrul Nottara ar putea să-şi suspende activitatea a fost făcut de 

managerul instituţiei, Marinela Ţepuş, pe 19 noiembrie, în cea de-a doua zi a 

Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, când a urcat pe scenă, împreună cu o parte a 

trupei de actori, şi a expus situaţia în care instituţia s-ar putea afla în urma legii 

promulgate recent de preşedintele Klaus Iohannis.  

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-

adevăr această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, 

pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de 

fapt, direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. 

 De fapt, ne interesează situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, 

pe scena Teatrului Nottara. Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de 

Liviu Ciuley, tatăl marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa.  

"Acelaşi Liviu Ciuley, inginerul extraordinar, este unul dintre aceia care au 

modernizat construcţiile, care au făcut după 1940 construcţii în Bucureşti şi în alte 

părţi din ţară după noile norme privind seismicitatea acestui teren. Vă dau câteva 

exemple: palatul CFR - nu are bulină, palatul nou BNR - nu are bulină. Singurul 

imobil care are bulină e acela făcut de el pentru familia sa. Putem noi să credem că a 

zidit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decât celelalte?", a mai spus 

managerul Teatrului Nottara. Cerere pentru o nouă expertiză la Teatrul Nottara În acel 

moment, managerul Teatrului Nottara a precizat, pentru Mediafax, că a trimis 

solicitări la Primăria Capitalei pentru a li se permite să facă o nouă expertiză a 

Teatrului Nottara, dar şi a li se asigura un nou sediu, în cazul în care activitatea în 

clădirea de pe Bulevardul Magheru din Bucureşti ar trebui suspendată.  
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"Pe 19 noiembrie, am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la primarul 

general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că noi am 

cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 

de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să ne 

întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. Demersul cu expertiza durează cam trei 

luni, dacă se face o expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, 

dacă se face o nouă expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 

2015 faţă de 1997 (când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă 

există bulină, aflăm şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi.  

Noi stăm cu certitudinea că n-avem bulină, de asta spunem 'veniţi!'. Nicio clipă, 

cineva dintre noi nu crede că acest teatru are o bulină reală din mai multe motive: că 

acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că întâi s-a spus că blocul este din 1935 şi după 

aceea s-a dovedit că este din 1945, că, sus, proprietarii n-au acceptat să intre şi s-au 

făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără partea de sus a blocului şi că, mai mult decât 

atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a modernizat construcţiile în România. După 

marele cutremur, el este primul care a făcut cu calcule şi conform normelor de atunci, 

din '40, de seismicitate, cu arhitecţi din America, a fost o întreagă tevatură. BNR-ul 

nu pare că se va mişca din loc prea curând şi palatul CFR nu pare a se mişca din loc 

prea curând", a spus Marinela Ţepuş.  

Totodată, aceasta a precizat că pe Bulevardul Magheru trec câteva sute de 

oameni zilnic, mai mulţi decât intră în teatru. "Aş vrea să ştiu cine a dat directiva ca 

aceasta clădire - dacă o fi, Doamne fereşte!, un mare cutremur - să se prăbuşească 

peste sala de spectacol şi nu peste stradă. Pentru că eu cred că, dacă ne ducem până la 

capăt cu conştiinţa şi cu rigoarea acestei legi, ar trebui să punem o barieră la Piaţa 

Romană şi o barieră la Universitate. Şi tot aşa şi cu Centrul vechi, o barieră într-o 

parte, o barieră la capătul celălalt şi nimeni să nu mai intre, în afară de locuitorii care, 

pe propria răspundere, intră în blocul în care locuiesc", a spus Marinela Ţepuş. În ceea 

ce priveşte o nouă expertiză a clădirii, Marinela Ţepuş a precizat că nu s-a putut 

realiza, pentru că Primăria nu şi-a dat acordul şi nu a finanţat o astfel de acţiune. 

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută.  

Eu, când am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. 

Poate în 18 ani, din cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, 

această clădire s-a prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. 

Adică, e dreptul nostru să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să 
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fugim ca potârnichile. Eu nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există 

atât de multe întrebări şi faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela 

Ţepuş, menţionând că nu ştie cât costă o astfel de expertiză, dar umează să afle şi, 

dacă şi colegii săi sunt de acord, este hotărâtă să facă o campanie ca la carte, pentru a 

salva această clădire simbol.  

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. Despre refuzul Primăriei de a face o nouă 

expertiză a Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş a spus că o astfel de acţiune ar deschide 

o "cutie a Pandorei", dar Bucureştiul are nevoie să ştie adevărul. De asemenea, 

directoarea Teatrului Nottara a afirmat că instituţia de pe Bulevardul Magheru nu 

poate fi consolidată, pentru că există un proces de retrocedare cu proprietarii, care au 

contestat "bulina roşie".  

"În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect Bucureşti 

şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. E vorba de un proces 

de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să consolideze 

un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, conform vechii legi, 

proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând această bulină.  

De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat existenţa 

reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş, menţionând că "proprietarii, după ce au 

contestat, au scos bulina, iar Primăria nici nu a amendat pe nimeni şi nici nu a mai 

pus-o la loc". "Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline 

din Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa 

sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică şi 

administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Ţepuş se află la 

conducerea teatrului. 
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77.Sursa de ştiri 
din data de 3 decembrie 2015, ora 18.27 

http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-cercul-militar-si-

arcub-doua-variante-sondaj-s0470388263.html 

 

 

 

Unde se mută Teatrul Nottara? Cercul Militar şi ArCub - două variante 

SONDAJ 

 

Unde se mută Teatrul Nottara din clădirea de pe Bulevardul Magheru? Teatrul 

Nottara îşi va putea continua activitatea în sala Arcub, la Cercul Militar Naţional sau 

o sală din zona Ştirbei-Vodă,...  

http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-cercul-militar-si-arcub-doua-variante-sondaj-s0470388263.html
http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-cercul-militar-si-arcub-doua-variante-sondaj-s0470388263.html
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Unde se mută Teatrul Nottara din clădirea de pe Bulevardul Magheru? Teatrul 

Nottara îşi va putea continua activitatea în sala Arcub, la Cercul Militar Naţional sau 

o sală din zona Ştirbei-Vodă, după cum s-a convenit între prim-ministrul Dacian 

Cioloş, ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, şi primarul interimar al Capitalei, 

Răzvan Sava, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Guvern. 

Premierul Dacian Cioloş a precizat că nu numai Teatrului Nottara i se caută un 

sediu, ci şi celorlalte teatre care îşi desfăşurau activitatea în clădiri cu "bulină roşie". 

"Am încrederea că în următoarele zile, probabil până la sfârşitul săptămânii, se va găsi 

o soluţie, fie prin intermediul primăriei, fie prin intermediul unor clădiri care aparţin 

instituţiei de guvern", a declarat premierul Dacian Cioloş.  

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, premierul a vrut să 

aibă o discuţie cu primarul interimar al Capitalei pentru că a dorit să ştie care este 

situaţia în cazul Teatrului Nottara, edilul Răzvan Sava a prezentat o listă cu trei săli 

care pot fi puse la dispoziţia acestei instituţii de cultură", a spus purtătorul de cuvând, 

Dan Suciu.  

Unde se mută Teatrul Nottara Sala de spectacol a Cercului Militar Naţional se 

află în administraţia Ministerului Apărării Naţionale, şi nu a Primăriei Generale, iar 

pentru utilizarea acesteia de către Teatrul Nottara este nevoie de acceptul ministerului. 

Săptămâna trecută, Administraţia Prezidenţială s-a oferit să pună la dispoziţia 

Teatrului Nottara sala de spectacole de la Palatul Cotroceni.  

Astfel, pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc reprezentaţia spectacolului 

"Teatrul Nottara şi invitaţii săi", în spaţiul pus la dispoziţie de preşedintele României. 

Teatrul Nottara a fost nevoit să-şi suspende activitatea în urma promulgării de către 
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preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi 

în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Este vorba despre 

Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 privind măsurile pentru reducerea riscului 

seismic al construcţiilor existente.  

 

Vă invităm să vă exprimaţi părerea în privinţa locului în care consideraţi că ar 

trebui să îşi desfăşoare activitatea Teatrul Nottara până la întoarcerea în vechiul sediu, 

bifând una dintre opţiunile de mai jos.  

Unde ar trebui să se mute Teatrul Nottara? 

 În clădirea Cercului Militar Naţional 

 La Sala ArCub 

 În sala din Ştirbei Vodă 

 La Cotroceni 

 
Ar trebui să i se construiască o sală nouă 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Adevarul 

http://www.adevarul.ro/cultura/teatru/unde-muta-teatrul-nottaraa-cercul-militar-arcub-doua-variante-1_566009da7d919ed50ed8efcd/index.html
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78.Adevărul 
din data de 3 decembrie 2015, ora 12.48 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/unde-muta-teatrul-nottaraa-cercul-militar-

arcub-doua-variante-1_566009da7d919ed50ed8efcd/index.html 

 

 

 

Unde se mută Teatrul Nottara? Cercul Militar şi ArCub - două variante SONDAJ 

 

Teatrul Nottara şi-ar putea 

desfăşura activitatea în clădirea Cercului Militar Naţional, care aparţine MApN 

Unde se mută Teatrul Nottara din clădirea de pe Bulevardul Magheru? Teatrul 

Nottara îşi va putea continua activitatea în sala Arcub, la Cercul Militar Naţional sau 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/unde-muta-teatrul-nottaraa-cercul-militar-arcub-doua-variante-1_566009da7d919ed50ed8efcd/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/unde-muta-teatrul-nottaraa-cercul-militar-arcub-doua-variante-1_566009da7d919ed50ed8efcd/index.html
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o sală din zona Ştirbei-Vodă, după cum s-a convenit între prim-ministrul Dacian 

Cioloş, ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, şi primarul interimar al Capitalei, 

Răzvan Sava, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Guvern. 

 Premierul Dacian Cioloş a precizat că nu numai Teatrului Nottara i se caută un 

sediu, ci şi celorlalte teatre care îşi desfăşurau activitatea în clădiri cu "bulină roşie". 

"Am încrederea că în următoarele zile, probabil până la sfârşitul săptămânii, se va găsi 

o soluţie, fie prin intermediul primăriei, fie prin intermediul unor clădiri care aparţin 

instituţiei de guvern", a declarat premierul Dacian Cioloş.  

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, premierul a vrut să 

aibă o discuţie cu primarul interimar al Capitalei pentru că a dorit să ştie care este 

situaţia în cazul Teatrului Nottara, edilul Răzvan Sava a prezentat o listă cu trei săli 

care pot fi puse la dispoziţia acestei instituţii de cultură", a spus purtătorul de cuvând, 

Dan Suciu.  

Unde se mută Teatrul Nottara Sala de spectacol a Cercului Militar Naţional se 

află în administraţia Ministerului Apărării Naţionale, şi nu a Primăriei Generale, iar 

pentru utilizarea acesteia de către Teatrul Nottara este nevoie de acceptul ministerului. 

Săptămâna trecută, Administraţia Prezidenţială s-a oferit să pună la dispoziţia 

Teatrului Nottara sala de spectacole de la Palatul Cotroceni.  

Astfel, pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc reprezentaţia spectacolului 

"Teatrul Nottara şi invitaţii săi", în spaţiul pus la dispoziţie de preşedintele României. 

Teatrul Nottara a fost nevoit să-şi suspende activitatea în urma promulgării de către 

preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi 

în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Este vorba despre 

Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 privind măsurile pentru reducerea riscului 

seismic al construcţiilor existente.  

 

Vă invităm să vă exprimaţi părerea în privinţa locului în care consideraţi că ar 

trebui să îşi desfăşoare activitatea Teatrul Nottara până la întoarcerea în vechiul sediu, 

bifând una dintre opţiunile de mai jos. 

Unde ar trebui să se mute Teatrul Nottara? 

 În clădirea Cercului Militar Naţional 
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 La Sala ArCub 

 În sala din Ştirbei Vodă 

 La Cotroceni 

 
Ar trebui să i se construiască o sală nouă 

 

 

 

de Florin Ghioca 
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79.Sursa de ştiri 
din data de 27 noiembrie 2015,  

http://www.sursadestiri.net/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-i-la-

cotroceni-i-la-arcub-s2041578258.html 

 

 

 

Actorii de la Teatrul Nottara vor juca și la Cotroceni, și la ARCUB 

 

Teatrul Nottara se va muta temporar la ARCUB și va juca la Cotroceni o dată 

pe lună, anunță reprezentanții instituției de cultură. Săptămâna viitoare se la lua 

dezcizia definitivă privind alocarea sediului ARCUB, din strada Batiștei. Pe 5 

decembrie, de la ora 19:00, va avea loc prima reprezentaţie susţinută de Teatrul 

Nottara în Sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezenţie va avea loc 

sub sloganul „Teatrul Nottara şi invitaţii săi” 

”. „Spectatori vor fi angajaţii teatrului şi cei care ne-au fost alături în această 

tumultuoasă, precum şi invitații Preşedinţiei. Din cauza răgazului scurt nu se pot 

întreprinde toate diligențele pentru vânzarea de bilete, deoarece accesul în sală se 

realizează în baza unui protocol special de securitate, iar timpul rămas este prea scurt 

pentru a îndeplini toate cerințele prevăzute în mod legal. Sigur, următorul spectacol va 

fi dedicat publicului”, informează reprezentanții teatrului. 

„Invitaţia Preşedintelui României, dl. Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

http://www.sursadestiri.net/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-i-la-cotroceni-i-la-arcub-s2041578258.html
http://www.sursadestiri.net/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-i-la-cotroceni-i-la-arcub-s2041578258.html
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dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi (ieri – n. r.) o întâlnire la Primărie, 

în urma căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ARCUB, situat pe 

strada Batiștei. Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14:00 va avea loc o întrunire între 

reprezentanții Teatrului Nottara, reprezentanții ARCUB şi Comisia de Cultură a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice și 

administrative ale viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim 

pe colegii noştri de la ARCUB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma 

Bulevardului Magheru, astfel încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, 

dintre care 55 în sediul de pe Magheru.”, a declarat directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Țepuș. Teatrul Nottara le mulțumește tuturor celor care au susținut instituția 

în această perioadă. 

 

 

 

Sursa: Evz.ro 
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80.Evz 

din data de 27 noiembrie 2015,  

http://www.evz.ro/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-si-la-cotroceni-si-

la-arcub.html 

 

 

 

Actorii de la Teatrul Nottara vor juca și la Cotroceni, și la ARCUB 

 

 
Teatrul Nottara se va muta temporar la ARCUB și va juca la Cotroceni o 

dată pe lună, anunță reprezentanții instituției de cultură. Săptămâna viitoare se 

la lua dezcizia definitivă privind alocarea sediului ARCUB, din strada Batiștei. 

http://www.evz.ro/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-si-la-cotroceni-si-la-arcub.html
http://www.evz.ro/actorii-de-la-teatrul-nottara-vor-juca-si-la-cotroceni-si-la-arcub.html
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Pe 5 decembrie, de la ora 19:00, va avea loc prima reprezentaţie susţinută de 

Teatrul Nottara în Sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezenţie va 

avea loc sub sloganul „Teatrul Nottara şi invitaţii săi”. „Spectatori vor fi angajaţii 

teatrului şi cei care ne-au fost alături în această tumultuoasă, precum şi invitații 

Preşedinţiei. Din cauza răgazului scurt nu se pot întreprinde toate diligențele pentru 

vânzarea de bilete, deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special 

de securitate, iar timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerințele 

prevăzute în mod legal. Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului”, 

informează reprezentanții teatrului. 

„Invitaţia Preşedintelui României, dl. Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi (ieri – n. r.) o întâlnire la Primărie, 

în urma căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ARCUB, situat pe 

strada Batiștei. Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14:00 va avea loc o întrunire între 

reprezentanții Teatrului Nottara, reprezentanții ARCUB şi Comisia de Cultură a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice și 

administrative ale viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim 

pe colegii noştri de la ARCUB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma 

Bulevardului Magheru, astfel încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, 

dintre care 55 în sediul de pe Magheru.”, a declarat directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Țepuș. Teatrul Nottara le mulțumește tuturor celor care au susținut instituția 

în această perioadă. 

 

 

 

Autor: Carmen Anghel 

http://www.evz.ro/author/carmen.anghel
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81.Sursa de ştiri 
din data de 26 noiembrie 2015,  

http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-

cu-gradul-2-de-risc-seismic-s2562478265.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-ar putea muta într-o clădire cu gradul 2 de risc seismic 

 

Actorii de la Teatrul Nottara vor putea juca la sala ARCUB de pe Strada 

Batiştei. Dacă Teatrul Nottara va accepta această propunere, actorii vor juca într-o 

clădire cu gradul 2 de risc seismic. Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a anunţat, joi, 

în cadrul şedinţei Consiliului General, că va împărţi sala de pe Str. Batiştei cu Teatrul 

Nottara. Această sală are 377 de locuri. Cladirea de pe Str. Batiştei unde se află sala 

pe care ARCUB vrea să o împartă cu Teatrul Nottara are gradul 2 de risc 

 

Sursa: Realitatea tv 

http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic-s2562478265.html
http://www.sursadestiri.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic-s2562478265.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html
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82.Realitatea 

din data de 26 noiembrie 2015, ora14.51 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-

gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-ar putea muta într-o clădire cu gradul 2 de risc seismic 

 

 
Actorii de la Teatrul Nottara vor putea juca la sala ARCUB de pe Strada 

Batiştei. Dacă Teatrul Nottara va accepta această propunere, actorii vor juca într-o 

clădire cu gradul 2 de risc seismic. 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html


257 

 

Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a anunţat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului 

General, că va împărţi sala de pe Str. Batiştei cu Teatrul Nottara. Această sală are 377 

de locuri. Cladirea de pe Str. Batiştei unde se află sala pe care ARCUB vrea să o 

împartă cu Teatrul Nottara are gradul 2 de risc seismic. 

Pe Bd. Magheru rămân afişajul spectacolelor şi al teatrului şi agenţia de bilete, 

scrie b365.ro.  

ARCUB mai are o sală şi la Hanul Gabroveni, recent renovat, dar, potrivit 

Mihaelei Păun, ARCUB îşi permite să o împartă pe cea de pe Batiştei. 

 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-si-a-gasit-un-nou-sediu-la-arcub_241509.html
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Realitatea 

din data de 25 noiembrie 2015, ora 18.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-

gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html 

 

 

 

E oficial: Teatrul Notarra va susţine o reprezentaţie în sala de spectacole de la 

Cotroceni 

 
"În urma discuțiilor, s-a convenit ca Administrația Prezidențială să pună la 

dispoziția Teatrului Nottara Sala de spectacole a Palatului Cotroceni pentru a susține 

o reprezentație", se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-s-ar-putea-muta-intr-o-cladire-cu-gradul-2-de-risc-seismic_1838374.html
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precizându-se că numele spectacolului, data și ora urmează să fie comunicate 

ulterior.Dialogul dintre reprezentanții Administrației Prezidențiale și cei ai Teatrului 

Nottara a avut loc pe fondul suspendării, pe termen nedefinit, a tuturor spectacolelor 

și evenimentelor programate în sălile situate în clădirea de pe Bd. Magheru, nr. 20, 

sector 1, București. 

 

Sursă: AGERPRES 
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83.Realitatea 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 12.26 

http://www.realitatea.net/actorul-andi-vasluianu-despre-decizia-inchiderii-

teatrului-nottara-noi-vrem-doar-sa-jucam_1836622.html#ixzz3sbKM4Q5F 

 

 

 

Andi Vasluianu, despre situaţia de la Nottara: "Noi vrem doar să jucăm. În edili 

eu n-am încredere" 

 

 
Actorul Andi Vasluianu a comentat la Realitatea TV pe marginea deciziei 

suspendării activităţii Teatrului Nottara din Bucureşti, în urma aplicării legii ce 

interzice orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

http://www.realitatea.net/actorul-andi-vasluianu-despre-decizia-inchiderii-teatrului-nottara-noi-vrem-doar-sa-jucam_1836622.html#ixzz3sbKM4Q5F
http://www.realitatea.net/actorul-andi-vasluianu-despre-decizia-inchiderii-teatrului-nottara-noi-vrem-doar-sa-jucam_1836622.html#ixzz3sbKM4Q5F
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"Ce să facem? Aşteptăm să se rezolve situaţia. Mai mult de atât... Nu m-am gândit 

niciodată atât de profund (la pericol, n. red), altfel mi-ar fi fost frică şi nu m-aş mai fi 

dus la spectacole şi nu mai lăsam nici un spectator să intre", a declarat actorul Andi 

Vasluianu, la Realitatea TV.  

"Un lucru important, care trebuie precizat, este că această clădire e încă în 

proces. Familia Ciulei revendică această clădire. Din cauza aceasta nu poate fi 

consolidată. E mult mai complicat... În altă ordine de idei, nu ştiu exact dacă clădirea 

are risc seismic 1, nu ştiu exact cum se face încadrarea... Normal, ar trebui ca primăria 

să facă în aşa fel încât noi să putem juca. Să caute un spaţiu unde să putem juca până 

se rezolvă această situaţie, până fac o reexpertiză, până se termină şi procesul 

respectiv, nu ştiu... Noi vrem doar să jucăm. Crezi că pe noi ne interesează vreo 

secundă unde jucăm? Sigur, mi-ar plăcea să fie un loc cât de cât central, cum e 

Nottara-ul, pentru că e în centrul Bucureştiului, e 'la bulevard', dar noi vrem să jucăm. 

Ne-ar plăcea să ni se găsească un spaţiu, dar asta e treaba primăriei, nu treaba noastră. 

Nu poţi lăsa atâţia oameni în stradă. Noi mai avem alte proiecte, dar oamenii care 

lucrează acolo, în teatru...", a adăugat el. 

În ceea ce priveşte rezolvarea acestei situaţii de către autorităţi, artistul s-a 

declarat neîncrezător. 

"Se întâmplă extrem de multe în ţara noastră, în care eu n-am încredere... Cel puţin în 

edilii noştri, eu n-am niciun pic de încredere. Până nu se rezolvă, nu cred nimic. N-au 

făcut nimic ca să mă poată convinge că vor face şi acum ceva", a mai spus Andi 

Vasluianu în cele din urmă. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

 

 

Autor: adriana.stanca 
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84.HotNews 
din data de 5 decembrie 2015, ora 20.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-

teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara, prima reprezentatie in sala de spectacole de la Cotroceni 

 

Teatrul Nottara are sambata seara prima reprezentatie in sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, spatiul fiind pus la dispozitia teatrului de catre presedintele 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm
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Klaus Iohannis ca urmare suspendarii activitatii in vechiul sediu, transmite 

Mediafax.  Foto: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara nu-si mai poate tine spectacolele in sediul propriu 

 

Spectacolul care a inceput la ora 19:00 se numeste "Teatrul Nottara si invitatii 

sai", si va avea loc in sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta sala va fi pusa 

la dispozitia Teatrului Nottara pana cand se va putea gasi un nou sediu. 

Potrivit unui anunt de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse in vanzare 

bilete pentru aceasta reprezentantie, fiind vorba despre "angajatii teatrului si cei care 

ne-au fost alaturi in aceasta tumultoasa, precum si invitatii Presedintiei". "Din cauza 

ragazului scurt nu se pot intreprinde toate diligentele pentru vanzarea de bilete, 

deoarece accesul in sala se realizeaza in baza unui protocol special de securitate, iar 

timpul ramas este prea scurt pentru a indeplini toate cerintele prevazute in mod legal. 

Sigur, urmatorul spectacol va fi dedicat publicului", anunta Teatrul Nottara. 

La Palatul Cotroceni vor avea loc spectacole o data pe luna, iar restul 

reprezentantiilor vor avea loc la ARCUB. 

La finalul lunii noiembrie, reprezentantii Teatrului Nottara au avut o intalnire 

cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situatia 

actuala a institutiei teatrale, dar si pentru a li se oferi gazduire temporara pentru o 

parte dintre productiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

"Vom juca lunar pana la rezolvarea situatiei (la Cotroceni, n.r.). Primul 

spectacol va fi pe 5 decembrie, la ora 19.00, si se numeste ￂ Teatrul Nottara si 
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invitatii saiￂ ", a declarat, pentru agentia de presa citata, Marinela Tepus, managerul 

Teatrului Nottara. 

Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, in 

urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

Marinela Tepus, managerul Nottara, a precizat ca a solicitat Primariei Capitalei 

un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul sa nu isi piarda identitatea, 

adaugand ca se vor juca spectacole si in strada, daca aceasta problema nu se rezolva. 

Totodata, s-au facut solicitari pentru o noua expertiza a institutiei teatrale. 

Intre timp, Teatrul Nottara isi va putea continua activitatea in sala Arcub, la 

Cercul Militar National sau o sala din zona Stirbei-Voda, asa cum s-a convenit intre 

prim-ministrul Dacian Ciolos, ministrul Culturii, Vlad Grigorescu, si primarul 

Capitalei, Razvan Sava, in cadrul intalnirii care a avut loc la Guvern miercuri. 

"Premierul a dorit sa stie care este situatia in cazul Teatrului Nottara si de aceea 

a convocat aceasta intalnire, iar primarul Bucurestiului a prezentat o lista cu trei sali 

care pot fi puse la dispozitia acestei institutii de cultura", a spus purtatorul de cuvand, 

Dan Suciu. 

Premierul Dacian Ciolos a precizat, miercuri, la Senat, ca Guvernul si Primaria 

Capitalei cauta solutii pentru toate teatrele care au fost inchise din cauza ca isi 

desfasurau activitatea in cladirile cu risc seismic care trebuie evacuate de urgenta. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile 

si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de 

impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o 

echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Tepus se afla la conducerea teatrului. 

 

 

 

 

 

de I.C.   

http://www.hotnews.ro/articole_autor/I.C.
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85. Sursa de ştiri 
din data de 26 noiembrie 2015,  

http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-

facut-s4942478267.html 

 

 
 

Unde se mută Teatrul Nottara. Anunțul a fost făcut! 

 

 

http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-facut-s4942478267.html
http://www.sursadestiri.net/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-facut-s4942478267.html
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Teatrul Nottara s-ar putea muta într-o clădire cu grad seismic II. 

Actorii de la Teatrul Nottara vor putea juca la sala ARCUB de pe Strada 

Batiştei. Dacă Teatrul Nottara va accepta această propunere, actorii vor juca într-o 

clădire cu gradul 2 de risc seismic. 

Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a anunţat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului 

General, că va împărţi sala de pe Str. Batiştei cu Teatrul Nottara. Această sală are 377 

de locuri. Cladirea de pe Str. Batiştei unde se află sala pe care ARCUB vrea să o 

împartă cu Teatrul Nottara are gradul 2 de risc seismic. 

Pe Bd. Magheru rămân afişajul spectacolelor şi al teatrului şi agenţia de bilete, 

scrie b365.ro. 

ARCUB mai are o sală şi la Hanul Gabroveni, recent renovat, dar, potrivit 

Mihaelei Păun, ARCUB îşi permite să o împartă pe cea de pe Batiştei. 

 

 

Sursă: DCNews 
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86. DCNews 

din data de 26 noiembrie 2015, ora 14.58 

http://www.dcnews.ro/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-

facut_490851.html 

 

 
 

Unde se mută Teatrul Nottara. Anunțul a fost făcut! 

 

Teatrul Nottara s-ar putea muta 

într-o clădire cu grad seismic II. 

http://www.dcnews.ro/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-facut_490851.html
http://www.dcnews.ro/unde-se-muta-teatrul-nottara-anun-ul-a-fost-facut_490851.html


268 

 

Actorii de la Teatrul Nottara vor putea juca la sala ARCUB de pe Strada 

Batiştei. Dacă Teatrul Nottara va accepta această propunere, actorii vor juca într-o 

clădire cu gradul 2 de risc seismic. 

Mihaela Păun, directoarea ARCUB, a anunţat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului 

General, că va împărţi sala de pe Str. Batiştei cu Teatrul Nottara. Această sală are 377 

de locuri. Cladirea de pe Str. Batiştei unde se află sala pe care ARCUB vrea să o 

împartă cu Teatrul Nottara are gradul 2 de risc seismic. 

Pe Bd. Magheru rămân afişajul spectacolelor şi al teatrului şi agenţia de bilete, 

scrie b365.ro. 

ARCUB mai are o sală şi la Hanul Gabroveni, recent renovat, dar, potrivit 

Mihaelei Păun, ARCUB îşi permite să o împartă pe cea de pe Batiştei. 

 

 

 

de Cristina Alexandrescu 

http://www.dcnews.ro/autori/cristina-alexandrescu.html
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87. Business 

din data de 7 decembrie 2015,  

http://www.businessmagazin.ro/opinii/fara-alternativa-sau-talentul-de-a-

da-cu-stangul-in-dreptul-14910912 

 

 

 

Fără alternativă sau talentul de a da cu stângul în dreptul 

 

Una dintre cele mai supărătoare caracteristici ale statului român este că, atunci 

când ia decizii, le ia fără a oferi alternative şi fără a crea condiţii pentru respectarea 

legii. Interzice parcarea, dar nu face parcări. Cere ceva companiilor, fără a lua în 

calcul toate conexiunile „ceva-ului“ acela, de unde vine, ce înseamnă el, cât costă. 

Neaoş spus, un talent deosebit de a da cu stângul în dreptul. 

http://www.businessmagazin.ro/opinii/fara-alternativa-sau-talentul-de-a-da-cu-stangul-in-dreptul-14910912
http://www.businessmagazin.ro/opinii/fara-alternativa-sau-talentul-de-a-da-cu-stangul-in-dreptul-14910912
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Fără alternativă sau talentul de a da cu stângul în dreptul 

 

Legea care interzice desfăşurarea de evenimente sau activităţi permanente în 

spaţii cu risc seismic are un background de mai bine de 20 de ani, pentru că iniţial a 

apărut o ordonanţă de guvern privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, în 1994. Până prin anul 2000 legea a stârnit doar zâmbete, 

eufemistic vorbind: Primăria Bucureştiului a început expertizarea clădirilor prin 1999, 

primele relatări în presă despre clădirile cu bulină au apărut abia în anul 2000 (legea a 

fost dată în 1994, reamintesc) şi a fost nevoie de cutremurul de gradul 6 din octombrie 

2004 pentru ca situaţia imobilelor să devină din nou o temă de discuţii. Una dintre 

prevederile care au pus beţe în roate este cea care stabileşte că reparaţiile se pot face 

cu acceptul majorităţii locatarilor, dar majoritatea din lege era 95% - asta a 

împiedicat, de exemplu, consolidarea clădirii în care se află Teatrul Nottara. Acum a 

fost nevoie de o tragedie precum cea din clubul Colectiv pentru ca securitatea 

clădirilor publice să reapară pe tapet. Problema este că oamenilor, clienţilor, dar şi 

antreprenorilor sau managerilor instituţiilor de cultură ce intră sub incidenţa legii nu li 

s-a oferit nimic - alternative, finanţări, parteneriate, nici măcar posibilitatea de a 

discuta, analiza sau negocia. Şi asta nu e o situaţie care durează din această toamnă, ci 

are o istorie de 21 de ani. 

Noi nu putem consolida în 21 de ani nici 200 de clădiri; pentru comparaţie, să-l 

pomenim pe baronul Hausmann, care în 17 ani, între 1853 şi 1870, a trasat şi construit 

un nou Paris, la îndemnul lui Napoleon al III-lea. Cu o mână de fier, Hausmann a 

demolat mahalelele medievale ale oraşului, a desenat străzile largi de astăzi, a anexat 

suburbiile, a construit canalizări, fântâni şi apeducte, a adăugat pe harta oraşului 

parcuri şi spaţii verzi. A rezultat Parisul aşa cum îl cunoaştem astăzi, iar edilii au 

continuat ideile lui Hausmann până în 1927. 

http://www.businessmagazin.ro/galerie-foto/opinii/fara-alternativa-sau-talentul-de-a-da-cu-stangul-in-dreptul-14910912
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Un loc aşa cum este Centrul Vechi este o bună atracţie turistică, un magnet 

pentru bani, pentru petrecăreţi şi pentru afaceri. Teatrele şi cinematografele închise 

aveau un cuvânt greu de spus în destul de fragila viaţă culturală a Capitalei şi a 

României, economiceşte vorbind, nu din punctul de vedere al calităţii. Pentru Londra, 

Paris sau New York, Soho, Pigalle sau Broadway înseamnă mult mai mult decât nişte 

cartiere sau străzi, sunt motoare ale oraşelor şi sunt tratate ca atare.  

Sigur că şi autorităţile ar fi trebuit să aibă cu cine să vorbească, iar antreprenorii 

din spaţiul cultural şi al vieţii de noapte ar fi trebuit să se organizeze, poate, pe 

modelul acelor „primari de noapte“ - Nachtburgemeester în Olanda sau Night Mayor 

în Marea Britanie, ambasadori ai vieţii de noapte meniţi să medieze orice conflict cu 

restul comunităţii. Ziua, spune unul dintre aceştia, este poliţia, guvernul, sunt regulile 

şi reglementările. Noaptea sunt barurile, cultura, festivalurile, experienţa de a te simţi 

în viaţă. Primarul de noapte este între aceste două lumi şi vorbeşte limba amândurora. 

Cu edili care se acoperă doar cu hărtii, rezolvându-şi astfel orice probleme 

morale, cu definiţii stâmbe ale vieţii de noapte şi cu dialoguri inexistente, nu o să 

putem decât să ne contabilizăm, la nesfârşit, neputinţele. 

„Boulevard Montmartre“, aşa cum l-a văzut Camille Pissarro. 

 

 

de Dorin Oancea 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/341/5544/14910912/4/boulve.jpg
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/341/5544/14910912/4/boulve.jpg
http://www.businessmagazin.ro/autor/dorin-oancea


272 

 

88. Ziua Veche 

din data de 7 decembrie 2015, ora 7.23 

http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-

indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/ 

 

 

 

Revista presei. Valeriu Zgonea, indicații pentru Guvernul Cioloș 

 

Convorbirea telefonică pe care premierul Dacian Cioloș a avut-o cu 

Patriarhul Daniel pe tema alocațiilor bugetare pe anul 2016, anunțul potrivit 

căruia jurnalistul Luca Niculescu va fi ambasadorul României la Paris, moartea 

a doi bărbați în urma unui accident la un imobil care îi aparține pugilistului 

român Lucian Bute, rezultatele unui raport de audit al Curții de Conturi a 

României, precum și mesajul transmis de fostul ministru al Tineretului și 

Sportului Monica Iacob-Ridzi în legătură cu grațierea sa, dar și victoria obținută 

de Laurențiu Reghecampf în primul său meci de la revenirea pe banca tehnică a 

echipei Steaua sunt principalele subiecte ale zilei de 7 decembrie. 

http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/
http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/
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Valeriu Zgonea (foto: agerpres.ro) 

Valeriu Zgonea, indicații pentru Guvernul Cioloș. Președintele Camerei 

Deputaților, președintele executiv al PSD, Valeriu Zgonea, a transmis că guvernul 

condus de Cioloș “ar trebui ca în viitoarele sale inițiative economice să nu uite că o 

țară e mai mult decat o companie”, potrivit Evenimentului Zilei. “Dacă atunci când 

economia o permite, când avem o bună creștere economică, nu îndreptăm societatea, 

când să facem acest lucru? Lumea nu își alege conducătorii pentru a le explica cât de 

săraci și competitivi trebuie să fie, ci pentru a lua măsuri pentru a trăi mai bine. Orice 

guvern nu trebuie să uite care este menirea guvernării. Da modernizării administrației 

și sistemului bugetar, dar acest lucru nu se face pe seama celor săraci, ci a 

eficientizării unor sectoare economice!”, a scris Zgonea pe Facebook. 

Guvern: Vom finanța proiectele de investiții importante ale Bisericii. 

Premierul Dacian Cioloș a avut, duminică, o discuție cu Patriarhul Daniel, în care l-a 

asigurat că va finanța proiectele de investiții importante ale BOR și că există tot 

sprijinul pentru a pune la dispoziție resurse financiare, “în funcție de posibilități”, 

pentru lăcașele de cult în construcție, transmite Ziarul Financiar. Într-un comunicat la 

Executivului se precizează că premierul Dacian Cioloș a avut, duminică dimineață, o 

convorbire telefonică cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe tema alocărilor 

bugetare pe anul 2016. “Discuția a scos încă o dată în evidență buna înțelegere pe care 

Patriarhia o are în legătură cu situația financiar bugetară prin care trece România”, 

potrivit sursei citate. 

Ministerul Finanțelor Publice: Proiectul de buget pe 2016 prevede 

creșterea salariilor acordate personalului clerical și neclerical. În urma 

materialelor de presă apărute după publicarea proiectului de buget pentru anul 2016, 

Ministerul Finanțelor Publice a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că 

proiectul de buget pentru anul viitor prevede o creștere a salariilor acordate 

personalului clerical și neclerical, scrie Bursa. În cazul personalului clerical, 

http://www.ziuaveche.ro/wp-content/uploads/2014/08/valeriu-zgonea.jpg
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contribuția statului la salarizarea personalului de cult crește de la 278,3 milioane lei 

anul acesta la peste 315,1 milioane lei în anul 2016, se arată în comunicatul MFP. 

Guvernul sfătuiește Biserica să ia fonduri europene, dacă vrea bani. 

Ministrul de Finanțe Anca Dragu a venit cu precizări de ultim moment despre 

măsurile care vor fi luate în 2016 de Guvernul Cioloș, relatează Puterea. Printre care 

și refuzul de a mai aloca bani pentru construcția de biserici în bugetul pe anul viitor. 

Oficialul a explicat că Biserica s-ar putea orienta și spre fonduri europene, dacă ar 

avea nevoie de finanțare. “Am făcut un calcul, aceste creșteri salariale înseamnă 150 

de milioane de lei, comparabil cu sumele alocate în 2015 pentru reparații și 

construcții. Deci ceva bani suplimentari se duc în această zonă. Biserica are la 

dispoziție venituri proprii și beneficiază și de facilități fiscale. Deci pot fi continuate 

lucrări de construcție. De asemenea, se pot atrage și fonduri europene”, a explicat 

Anca Dragu, într-o emisiune la Pro TV. 

  

Monica Iacob Ridzi, după ce Iohannis a refuzat să o grațieze: Am fost 

naivă să cred că un om care nu are copii nu are o piatră în loc de inimă. Monica 

Iacob Ridzi, condamnată definitiv la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu, 

scrie, pe blogul său, după ce președintele Klaus Iohannis i-a respins cererea de 

grațiere, că acesta este lipsit de omenie și că a fost naivă să creadă că un om fără copii 

“nu are o piatră în loc de inimă”, relatează Adevărul. “Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul 

Nicolae. Copiii se bucură de cadourile primite și împărtășesc bucuria lor cu părinții. 

Nu toți, din păcate. Copiii mei sunt triști. Cum sunt, de altfel, de 10 luni de când nu 

mai sunt lângă ei”, a scris, dumincă, Monica Iacob Ridzi pe blogul personal. 

Traian Băsescu: Corupția este mai periculoasa decat terorismul. Fostul 

președinte, Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, la B1 TV, că decizia lui Klaus 

Iohannis de a-l trimite pe Dacian Cioloș la Consiliul European din decembrie este o 

greșeală, relatează Evenimentul Zilei. El a vorbit despre bugetul pe 2016 prezentat de 

Guvernul Ciolos. Fostul președinte a vorbit și despre acuzațiile de plagiat ale 

ministrului de Interne, Petre Tobă. Fostul șef al statului a vorbit și despre corupția din 

România, dar nu numai. 

Klaus Iohannis, urare de Sfântul Nicolae. Președintele României, Klaus 

Iohannis, transmite pe Facebook o urare celor care poartă numele sfântului Nicolae, 

scrie Cotidianul. “Sărbătoarea Sfântului Nicolae să vă aducă tuturor multă sănătate, 

bucurie și împliniri alături de cei dragi! La mulți ani celor care astăzi își serbează ziua 

onomastică!”, a scris președintele. 
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Mesajul premierului Cioloș de Sfântul Nicolae. Premierul Dacian Cioloș le 

transmite gânduri bune celor care își sărbătoresc, duminică, de Sfântul Nicolae, 

onomastica, conformJurnalului Național. “Această zi de sărbătoare să vă aducă numai 

bucurii și împliniri alături de cei dragi. La mulți ani cu gânduri bune de Sfântul 

Nicolae și tuturor celor care își serbează astăzi onomastica”, se arată în mesajul postat 

duminică pe pagina de Facebook a premierului. 

Gigi Becali revine în politică: Facem un partid al Bisericii. Băgăm Înalții 

Ierarhi în Parlament să fie senatori și deputați.Fostul președinte al PNG, Gigi 

Becali, a anunțat că va fonda un nou partid — Familia Ortodoxă, transmite Adevărul. 

Becali ar vrea ca preoții să poată candida pentru un loc în Parlament, dar și în 

administrația locală, deși Constituția separă biserica de stat. “O să facem noi un partid 

din oamenii Bisericii. Merg să vorbesc cu Patriarhul Daniel ca să dea binecuvântare în 

BOR. Să aibe voie să candideze și preoții și înalții ierarhi. Facem un partid al Bisericii 

și îmbisericim România”, a spus Gigi Becali pentru Antena 1. 

Ambasadorul american pledează, la București, pentru mai mulți bani 

pentru Serviciile de informații. Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm s-a 

declarat duminică “îngrozit” de atacurile teroriste din Paris, Londra, San Bernardino, 

Beirut, subliniind că sunt necesare investiții substanțiale în dezvoltarea activității 

serviciilor de informații și în schimbul de informații, conform Gândul. “Sunt îngrozit. 

Dacă atacul de la Londra este de inspirație teroristă, este al treilea în doar două 

săptămâni. A fost un eveniment la Beirut, urmat de cel de la Paris, apoi în California 

și acum, posibil Londra, este foarte îngrijorător”, a spus, pentru agenția MEDIAFAX, 

ambasadorul Klemm.  

Jurnalistul Luca Niculescu va fi ambasadorul României la Paris. Jurnalistul 

Luca Niculescu va fi numit ambasador al României în Franța, a confirmat duminică 

Administrația Prezidențială, potrivit Q Magazine. Iohannis ar urma să semneze 

săptămâna viitoare decretul de numire a lui Niculescu ambasador la Paris. Luca 

Niculescu s-a născut în 1971. El este absolvent de Jurnalism și deține un master în 

Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg. Niculescu 

este din 1992 jurnalist al RFI, iar din 2000 — redactor-șef al RFI România. 

Patriarhia: Premierul ne-a asigurat că Guvernul va căuta soluții pentru a 

sprijini construcția Catedralei Mântuirii.Patriarhia arată că, în discuția cu PF 

Daniel, premierul a spus că bugetul pe 2016 prevede creșterea salariilor clerului, că 

Guvernul va căuta soluții pentru a sprijini construirea Catedralei Neamului și că la 

rectificări bugetare ar putea fi sprjinite și alte lăcașuri de cult aflate în construcție, 

conform Gândul. “În urma convorbirii telefonice a Domnului Premier Dacian Cioloș 

cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în dimineața zilei de 6 decembrie 2015, 

Domnul Premier a precizat faptul că noul buget pe anul 2016 prevede o creștere a 
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salariilor clerului și că Guvernul României va căuta soluții pentru a sprijini în 

continuare construirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar la viitoarele rectificări de 

buget, în funcție de posibilități, să fie sprijinite și alte lăcașuri de cult aflate în 

construcție”, se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române transmis 

duminică presei. 

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, despre absența finanțării bisericilor. 

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, afirmă că atâta vreme cât 

Bugetul nu a fost aprobat în Parlament nu se poate vorbi de nealocarea unor sume 

destinate lăcașurilor de cult, potrivit Cotidianul. “Așa arată proiectul de buget. El nu a 

fost încă aprobat în Parlament. Urmează probabil discuții, deci nu îl putem lua ca pe 

un termen definitiv și ultim aprobat. E limpede că nu va mai fi alocată o sumă atât de 

mare ca până acum, dar o sumă mai mică sperăm că va fi posibil”, a declarat duminică 

Vasile Bănescu. 

ISU oferă clarificări despre situația celor trei șefi ISU București arestați în 

dosarul Colectiv. Șefii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) 

București-Ilfov au solicitat să fie puși la dispoziție, cu scopul de a asigura 

obiectivitatea anchetei, astfel că decizia nu trebuie asociată cu recunoașterea sau 

probarea vinovăției, a transmis, duminică, ISU, conform România Liberă. Precizările 

urmăresc să răspundă unui articol publicat pe site-ul revistei Agenda Pompierului, în 

care colegii șefilor ISU București-Ilfov au declarat că punerea lor la dispoziție, la 

aproape o lună de la tragedia din clubul Colectiv, nu ar fi fost făcută în baza legii. Mai 

mult, ei au susținut că le-a fost încălcată prezumția de nevinovăție celor trei 

inspectori. 

Expertiza de la tragedia Colectiv, finalizată anul viitor. Experții din cadrul 

INSEMEX Petroșani estimează că mai au nevoie de circa o lună pentru a ajunge 

la un rezultat în cazul tragediei din Colectiv. Anchetatorii ar vrea ca investigația să 

fie finalizată până la sfârșitul acestui an, însă sunt slabe șanse, notează Libertatea. 

Cercetătorii de la INSEMEX au primit mai multe probe necesare pentru simulările 

efectuate în laborator, însă nu pe toate. La Petroșani au ajuns ventilatoarele, mostre de 

material textil, articole pirotehnice, declarații sau materiale video cu incendiul din 

data de 30 octombrie și experții susțin că au nevoie de mai mult timp și pentru că 

simulările care se fac atât computerizat, cât și practic, trebuie să fie precise, astfel ca 

rezultatul anchetei tehnice să fie incontestabil. 

Miting la ambasada României din Budapesta, pentru eliberarea lui Beke 

Istvan Attila. Mișcarea de Tineret 64 de Comitate din Ungaria (HVIM) a organizat 

un miting în fața ambasadei României la Budapesta, în sprijinul lui Beke Istvan Attila, 

arestat sub acuzația că voia să confecționeze un dispozitiv exploziv pe care să-l 

detoneze de Ziua Națională a României, relatează Adevărul. Aproximativ 200 de 
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membri și susținători ai HVIM s-au adunat în fața ambasadei României la Budapesta, 

cerând eliberarea lui Beke. Gyorgy Gyula Zagyva, unul dintre liderii mișcării, a 

declarat că este “clar” că autoritățile române nu au nicio dovadă împotriva lui Beke.  

Canada: Doi morți într-un accident la un imobil care îi aparține 

pugilistului Lucian Bute. Doi bărbați și-au pierdut viața și un al treilea este în stare 

gravă după ce au căzut în urma ruperii balustradei balconului în care se aflau, într-un 

imobil din Montreal care îi aparține pugilistului român Lucian Bute, transmite Q 

Magazine. Imobilul în cauză se află în arondismentul Lachine al metropolei Montreal, 

în apropierea parcului Ivan-Franko. 

Razii în piețe și în centre comerciale. 53.400 de amenzi, în valoare de circa 

13,2 milioane de lei, și 15 tone de fructe și legume confiscate. Acesta este bilanțul 

săptămânal al acțiunii “Sărbători de Iarnă în Siguranță!”, desfășurate de Poliția 

Română în luna decembrie, scrie Libertatea. Prin acțiunea “Sărbători de Iarnă în 

Siguranță!”, Poliția Română acționează, la nivel național, pentru menținerea ordinii și 

siguranței publice, precum și pentru protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor 

prin verificarea legalității activităților comerciale desfășurate cu produse specifice 

Sărbătorilor de Iarnă. 

Trei cutremure s-au produs, duminică, în România. Trei cutremure au avut 

loc, duminică, în România, în județele Vrancea și Bacău, anunță Libertatea. Primul 

seism s-a produs la ora 06:28, în județul Vrancea, la o adâncime de 10 kilometri, și a 

avut 2 grade pe scara Richter, potrivit Insititutului pentru Fizica Pământului. Cel de-al 

doilea cutremur a avut 2,3 pe scara Richter și s-a produs la ora 08:47, la o adâncime 

de 6 kilometri, în județul Bacău. 

Unde se află cel mai înalt brad de Crăciun din România. Luminițele celui 

mai înalt brad de Crăciun din România, care măsoară 41 de metri, au fost aprinse, 

duminică, în Piața Revoluției din Cisnădie, informează România Liberă. Evenimentul 

a fost marcat de mai multe momente artistice, printre care și un concert susținut de 

cântărețul Smiley. Mai mult, au fost împărțite daruri pentru familiile cu o situație 

materială dificilă. “Bradul nostru este cel mai înalt din România și are suport din 

metal care îi permite o astfel de înălțime. Vrem ca toată comunitatea și mai ales copiii 

să se bucure de el”, spun reprezentanții Primăriei Cisnădie. 

Carnagiu pe șoselele din România. Trei morți — între care și o fetiță de 

trei ani — și trei răniți, în Vrancea, după o ciocnire frontală între două 

autoturisme. Doi soți și o fetiță de nici trei ani au murit, iar alte trei persoane, între 

care și un copil, au fost rănite, duminică, după ce două autoturisme s-au ciocnit 

frontal, din cauze deocamdate necunoscute, pe DN 2 E 85, la ieșirea din municipiul 

Focșani spre localitatea vrânceană Garoafa, transmitePuterea. În accident au fost 
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implicate două autoturisme, un Opel și un Volkswagen, ambele înmatriculate în 

județul Vrancea. 

Curtea de Conturi: 140 de milioane de lei irosite de instituțiile statului pe 

proiecte nerealizate. Ministerele și alte instituții de stat au cheltuit, până în anul 2014 

inclusiv, circa 140,16 milioane de lei pe studii de prefezabilitate, fezabilitate și 

proiecte tehnice pentru obiective de investiții care ulterior nu au mai fost realizate, 

potrivit Raportului de audit al Curții de Conturi a României privind Contul general 

anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014, scrie Evenimentul Zilei. “Au fost 

efectuate, până în anul 2014 inclusiv, cheltuieli pentru studii de prefezabilitate, 

fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiective de investiții care nu au fost finanțate 

ulterior, în valoare totală de 140.159.444,04 lei (31.854.419,1 euro la un curs de 4,4 

lei/euro). Aceste sume reprezintă cheltuieli ce nu și-au atins obiectivele de 

economicitate, eficiență și eficacitate, fiind efectuate fără a se obține în contrapartidă 

un obiectiv de investiții”, scrie în document. 

Dacia: O parte din producția de la Mioveni ar putea fi preluată de fabrica 

din Maroc. Conducerea uzinei Dacia de la Mioveni le-a transmis celor 14.000 de 

angajați că producția va scădea, anul viitor, iar o parte din producție ar putea fi 

preluată de fabrica din Maroc, informează România Liberă. Într-un mesaj transmis de 

reprezenzanții Dacia către angajați se precizează că uzina Renault din Maroc “a 

ameliorat performanțele și a optimizat costurile de fabricație, ceea ce îi dă 

posibilitatea de a prelua volume suplimentare”. 

Metrou Magistrala 5. În ce stadiu sunt lucrările. Care este cea mai 

avansată stație. Lucrările la stațiile de metrou de pe Magistrala 5 sunt tot mai 

avansate, notează Gândul. Chiar dacă la jumătate dintre stații lucrările de structură 

sunt la un nivel similar, există și stații, precum Parc Drumul Taberei și Râul Doamnei, 

unde constructorii mai au mult de lucru. La polul opus se află stația și depoul Valea 

Ialomiței, stația fiind făcută integral la nivel de structură. De asemenea, și lucrările de 

refacere a suprafețelor sunt mult mai avansate aici. 

Schimbări în retailul alimentar din România. Trei nume sunt pe lista 

lanțurilor ce și-ar putea vinde magazinele. Numărul jucătorilor de pe piața de retail 

alimentar ar putea scădea în viitorul apropiat, anunță analiștii unei reputate companii 

de consultanță, potrivit Economica.net. Trei nume puternice ar putea decide să își 

vândă magazinele competiției. Piața românească de retail a intrat în era consolidărilor, 

iar numărul jucătorilor din piață va scădea, arată un raport furnizat de către PMR 

Consulting, o companie de cercetare și analiză de piață anglo-americană cu expertiză 

pe 25 de piețe din Europa Centrală și de de Est. Pe lista lanțurilor care ar putea decide 

să iasă din România în urma unor preluări se numără Billa, Real și Cora. 
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“Domiciliu” temporar. Teatrul Nottara, primul spectacol la Cotroceni. 

Teatrul Nottara a avut prima reprezentație în sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

sâmbătă, de la ora 19.00, locația fiind pusă la dispoziția teatrului de către președintele 

Klaus Iohannis ca urmare a suspendării activității în vechiul sediu, scrie Puterea. 

Potrivit unui anunț de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse în vânzare bilete 

pentru această reprezentanție, fiind vorba despre “angajații teatrului și cei care ne-au 

fost alături în această tumultoasă, precum și invitații Președinției”. 

Prima victorie pentru Reghecampf de la revenire, dar noul antrenor al Stelei 

simte că este loc de creștere: “Se poate și mai bine”. Ce a declarat despre 

transferuri. Steaua s-a impus cu 2-0 în fața lui CS U Craiova, la primul meci cu 

Reghecampf pe bancă, relatează ProSport. Este prima victorie pentru campioana 

României, după trei partide consecutive în care n-a reușit să câștige. Venirea lui 

Laurențiu Reghecampf s-a simțit chiar de la primul meci. Jucătorii au arătat mult mai 

multă determinare și fazele s-au legat mult mai bine decât în perioada Mirel Rădoi. 

 

 

 

 

 

Scris de : Z.V. 

http://www.ziuaveche.ro/author/ziuaveche/
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89. Rador (Radio România Actualităţi) 

din data de 3 decembrie 2015,  

http://www.rador.ro/2015/12/03/primaria-capitalei-si-guvernul-incearca-

gasirea-unui-sediu-temporar-pentru-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Primăria capitalei şi guvernul încearcă găsirea unui sediu temporar pentru 

Teatrul Nottara 

 

Primăria capitalei a identificat trei amplasamente în care Teatrul Nottara ar 

putea să îşi desfăşoare activitatea, printre acestea aflându-se clădirea Arcub sau cea a 

Cercului Militar Naţional, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu. De 

altfel, premierul Dacian Cioloş şi primarul general interimar al capitalei, Răzvan 

Sava, au discutat pe tema teatrelor care funcţionează în clădiri cu risc seismic: „Am 

discutat în mod particular astăzi situaţia Teatrului Nottara şi am încrederea că în 

următoarele zile, probabil până la sfârşitul săptămânii, se va găsi o soluţie sau prin 

intermediul primăriei sau chiar prin intermediul unor clădiri care aparţin unor instituţii 

ale guvernului”. 

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (2 decembrie) 

 

 

de : V. Brădăţeanu 

http://www.rador.ro/2015/12/03/primaria-capitalei-si-guvernul-incearca-gasirea-unui-sediu-temporar-pentru-teatrul-nottara/
http://www.rador.ro/2015/12/03/primaria-capitalei-si-guvernul-incearca-gasirea-unui-sediu-temporar-pentru-teatrul-nottara/
http://www.rador.ro/2015/12/03/primaria-capitalei-si-guvernul-incearca-gasirea-unui-sediu-temporar-pentru-teatrul-nottara/
http://www.rador.ro/2015/12/03/primaria-capitalei-si-guvernul-incearca-gasirea-unui-sediu-temporar-pentru-teatrul-nottara/
http://www.rador.ro/author/valibrad/
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90.Antena 1 
din data de 4 decembrie 2015,  

http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-

cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat toate spectacolele! Clădirea în care funcționa are 

bulină roșie 

 

 

http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html
http://a1.ro/news/social/teatrul-nottara-sia-suspendat-toate-spectacolele-cladirea-in-care-functiona-are-bulina-rosie-id420828.html
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Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de marți, toate spectacolele de la 

sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, criticul 

Marinela Țepuș. 

Decizia a venit în urma aplicării legii promulgate recent prin care este interzisă 

orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

"Teatrul nu s-a închis, am suspendat activitatea, adică nu mai jucăm. În rest 

activitatea noastră administrativă continuă. Conform legii, care nu are un termen 

pus în ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, că are aplicabilitate 

imediată. Așa că noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista în 
continuare și vom exista, sunt sigură", a declarat  Marinela Țepuș. 

Ea a explicat necesitatea acestui demers prin faptul că, în cazul în care în 

clădirea teatrului s-ar fi continuat să se joace spectacole și primăria ar fi organizat un 

control, s-ar fi putut pierde avizul de funcționare. 

"Legea este atât de parșivă încât spune că se vor suspenda activitățile etc. În cazul 

în care nu ne supunem și vom fi controlați, amenda este de 50.000 de lei pentru 

manager și atunci se va lua de primărie avizul de funcționare, abia atunci se va 

închide. Ori noi nu putem să riscăm să se închidă teatrul și, mărturisesc, nu aveam 

acei 50.000 de lei pregătiți pentru o amendă dată în felul acesta", a precizat 

managerul. 

Ea a spus că s-au făcut solicitări la Primăria Capitalei pentru un nou spațiu, 

fiind vizat, printre altele, și vechiul sediu al ArCuB. 

"Am făcut solicitări la primărie pentru a ni se da un sediu. Noi ne-am gândit la 

ArCuB, pentru că ei și-au mutat administrația toată la Hanul Gabroveni și au cele 

mai multe activități acolo. Cred că un teatru cu activitate neîntreruptă de 70 de ani 

din care 55 de ani pe bulevardul Magheru merită o clădire cu un atestat cultural. 

Mai departe dorim și facem toate demersurile posibile pentru a face o nouă 

expertizare a acestei clădiri. Nu spun nicio clipă că e posibil să nu aibă bulina, dar 

ne gândim că nu poate să aibă bulină de gradul I și avem temeinice motive să 
credem asta", a mai spus managerul Nottara. 

Pentru cei care și-au achiziționat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate și banii recuperați de la Agenția de Bilete a 

instituției, din bulevardul Magheru. 

"Cu biletele este cel mai simplu, le returnăm la Agenția de Bilete în oricare 
moment, începând de acum", a arătat Marinela Țepuș. 
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Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care 

în spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, 

precum sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de 

intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic 

organizarea și desfășurarea de manifestări.  

 

 

Sursa: Agerpres 
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91.Metropotam 
din data de 3 decembrie 2015,  

http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-

termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/ 

 

 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit. Cladirea 

institutiei are bulina rosie 

 

In urma cu doar cateva zile, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a 

promulgat legea prin care magazinele, bancile, restaurantele aflate in blocurile cu 

bulina, cu risc seismic gradul I sau II, vor fi inchise. 

Legea nr. 282/2015 a fost publicata in Monitorul oficial si a intrat in vigoare. 

http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/
http://metropotam.ro/La-zi/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-cladirea-institutiei-are-bulina-rosie-art4764089375/
http://metropotam.ro/Utile/klaus-iohannis-a-promulgat-legea-prin-care-magazinele-bancile-si-restaurantele-aflate-in-blocurile-c-art7726187036/
http://metropotam.ro/Utile/klaus-iohannis-a-promulgat-legea-prin-care-magazinele-bancile-si-restaurantele-aflate-in-blocurile-c-art7726187036/
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In aceasta situatie se afla, pe langa barurile, cluburile sau cafenelele din centrul 

si Teatrul Nottara, una dintre cele mai vechi institutii de cultura din Bucuresti. 

Data fiind legea data de Iohannis, reprezentantii teatrului s-au vazut nevoiti sa 

isi suspende activitatea pe termen nedefinit pana cand primaria (in a carei subordine 

se afla) va gasi un spatiu unde actorii pot juca. 

 

Dragi spectatori, 

Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente, 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=68
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Va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii tututor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

 Va asiguram de toata disponibilitatea noastra in legatura cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vandute pana in acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinererii temporare a 

reprezentatiilor noastre. 

 

Va multumim pentru intelegere! 

Echipa Teatrului Nottara 
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92.Fresh24 
din data de 25noiembrie 2015,  

http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-

rosie-14037 

 

 
 

Teatrul Nottara – decizie incredibila! Cladirea are bulina rosie! 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti isi suspenda activitatea, in urma legii 

promulgate de presedintele Klaus Iohannis, care prevede interzicerea desfasurarii 

de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, in 

urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

„Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii tuturor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit”, se precizeaza intr-un anunt adresat spectatorilor. 

http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-rosie-14037
http://fresh24.ro/stiri/teatrul-nottara-decizie-incredibila-cladirea-are-bulina-rosie-14037


288 

 

In plus, in acel anunt publicat pe site-ul institutiei teatrale, spectatorilor li se 

aduce la cunostinta faptul ca isi pot recupera banii aferenti biletelor cumparate pentru 

spectacolele anulate. 

„De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinerii temporare a 

reprezentatiilor noastre”, mentionaeza anuntul citat. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe data de 17 noiembrie, legea care 

prevede interzicerea desfasurarii de activitati in spatiile comerciale precum magazine, 

sali de spectacole si structuri turistice, in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

Invitat la Realitatea TV, actorul Andi Vasluianu a facut comentarii in ceea ce 

priveste decizia de suspendare a activitatii Teatrului Nottara din Bucuresti. 

„Ce sa facem? Asteptam sa se rezolve situatia. Mai mult de atat… Nu m-am gandit 

niciodata atat de profund (la pericol, n. red), altfel mi-ar fi fost frica si nu m-as mai fi 

dus la spectacole si nu mai lasam nici un spectator sa intre”, a declarat actorul Andi 

Vasluianu. 

„Un lucru important, care trebuie precizat, este ca aceasta cladire e inca in 

proces. Familia Ciulei revendica aceasta cladire. Din cauza aceasta nu poate fi 

consolidata. E mult mai complicat. In alta ordine de idei, nu stiu exact daca cladirea 

are risc seismic 1… Normal, ar trebui ca primaria sa faca in asa fel incat noi sa putem 

juca. Sa caute un spatiu unde sa putem juca pana se rezolva aceasta situatie. Noi vrem 

doar sa jucam.  

Crezi ca pe noi ne intereseaza vreo secunda unde jucam? Sigur, mi-ar placea sa 

fie un loc cat de cat central, dar noi vrem sa jucam. Ne-ar placea sa se gaseasca un 

spatiu, dar asta e treaba primariei, nu treaba noastra. Nu poti lasa atatia oameni in 

strada. Noi mai avem alte proiecte, dar oamenii de acolo…”, a adaugat actorul. 

 

 

 

Autor Ivona Stog  

http://fresh24.ro/author/ivona
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93.Digi24 
din data de 3 decembrie 2015,  

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+No

ttara+pe+scena+ArCuB 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara, pe scena ArCuB 

 

Actorii Teatrului Nottara din Capitală n-au rămas în stradă, după ce legea 

le-a interzis să mai dea spectacole în clădirea cu risc seismic. Astăzi, au aflat că vor 

putea evolua pe scena ArCuB, centrul cultural al municipiului Bucureşti. Cât 

priveşte oferta Administraţiei Prezidenţiale, care le-a pus la dispoziţie sala Teatrului 

Cotroceni, actorii o iau în calcul măcar pentru câte o reprezentaţie pe lună. 

Administraţia Teatrului Nottara îşi face calculele cum să nu tragă obloanele 

după intrarea în vigoare a legii care îi va închide sediul din clădirea cu bulină roşie de 

pe bulevardul Magheru, din Bucureşti. 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Dorim ca afişajul să rămână pe 

Magheru, Agentia de bilete sa ramana pe Magheru. Solicităm să rămânem cu o parte 

din birouri în teatru si cu posibilitatea de a repeta pe scenele noastre.  

Vestea bună este că piesele vor putea fi jucate pe scena ARCUB, în clădirea 

Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti. 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+Nottara+pe+scena+ArCuB
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Spectacolele+Teatrului+Nottara+pe+scena+ArCuB
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Mihaela Păun, director ArCuB: Nici noi nu stăm pe roze. Sala din Batiştei are 

şi ea un risc seismic doi. Ceea ce înseamnă că nu e cu bulină, dar nici nu stă pe roze. 

Având în vedere că şi unii şi alţii aparţinem Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Vorbim de buget pentru că acolo vorbim de contract de mentenanţă, de contract de 

curăţenie, de contract de pază, dar cred că le vom împărţi. Vom coopera cât e nevoie. 

Sala are o capacitate de aproximativ 400 de locuri, însă nu dispune de alte facilităţi. 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara: Nu suntem foarte fericiți că 

suntem acolo. Sala noastră e o sală construită pentru teatru. ArCuB-ul este o altfel de 

sală pentru activităţile acelea specifice pe vremea aceea pentru tinerei, acele brigăzi 

artistice, acele coruri.  

Teatrul Nottara va putea juca şi la Teatrul Cotroceni, dar aici încap doar 120 de 

spectatori, iar spaţiul e mai puţin permisiv cu decorurile. 
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94.Gândul 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 15.29 

http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623 

 

 

 

Teatrul Nottara se mută la ArCuB 

 

Sala ArCuB din strada Batiştei va fi pusă la dispoziţia Teatrului Nottara pentru 

a-şi putea continua activitatea până când se vor rezolva problemele sediului din 

Magheru.  

 

http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623
http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623/galerie?p=1#galerie
http://www.gandul.info/stiri/teatrul-nottara-se-muta-la-arcub-14900623/galerie?p=1#galerie
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Centrul de proiecte culturale al Municipiului Bucureşti şi-a desfăşurat 

activitatea în sediul din strada Batiştei, până în septembrie 2014, când s-a mutat în 

Hanul Gabroveni, inaugurat atunci după desfăşurarea unor ample lucrări de 

reabilitare. 

Mihaela Păun, a declarat, joi, că a discutat cu directorul Teatrului Nottara, 

Marinela Ţepuş şi, chiar dacă sala din strada Batiştei nu este în cele mai bune condiţii 

pentru că are risc seismic 2, au decis că aceasta poate fi folosită de actorii Teatrului 

Nottara pentru că totuşi nu are bulină roşie, precum clădirea instituţiei de spectacol. 

"Având în vedere că legea spune că doar clădirile cu risc seismic 1 se închid şi cum 

noi avem o altă clădire nouă şi foarte frumoasă la Hanul Gabroveni, unde avem şi o 

sală de spectacole mai mică decât cea din Batiştei, de 200 de locuri, este normal să 

dăm o mână de ajutor celor care nu au deloc", a declarat Mihaela Păun.  

Sala ArCuB are o capacitate de 377 de locuri, cărora li se pot adăuga locuri pe 

margine, putând să se ajungă până la 400 de locuri. 

Mihaela Păun a spus că în sediul din strada Baitştei se va încerca o coexistenţă 

şi nu crede că vor exista probleme. 

Ea a mai precizat că urmează ca săptămâna viitoare să se discute în Comisia de 

cultură a Primăriei Capitalei despre aspectele privind organizarea şi împărţirea 

cheltuielilor, dar nu crede că va fi o problemă având în vedere că ambele instituţii sunt 

în subordinea primăriei. 

"Vom încerca să facem o împărţire echitabilă şi să nu ne certăm. Vom coopera cât 

este nevoie", a spus Mihaela Păun. 

Directorul ArCuB a mai spus că există deja un proiect de consolidare privind 

sediul strada Batiştei făcut chiar în acest an, în ideea că lucrările ar fi putut începe 

anul viitor. 

"Cum nu mai reprezintă o urgenţă, probabil că îi va veni rândul după ce clădirile cu 

risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare durează cam trei ani", a mai spus 

directorul ARCUB. 

Managerul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş a precizat că problema este parţial 

rezolvată. 
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"În continuare dorim acea expertiză absolut necesară, pentru că la noi propietarii nu 

au contestat reabilitarea, ci acea expertiză din 1996. Sunt sigură că acel bloc are 

bulină roşie şi sunt sigură că trebuie consolidat", a spus Ţepuş. 

Ea a mai precizat că solicită ca o parte din birourile teatrului să rămână în 

sediul din Magheru şi să existe posibilitatea ca actorii să repete pe scenele de acolo. 

"Săptămâna viitoare, Comisia de cultură ne-a făcut o invitaţie joi de la ora 14.00 cu 

ArCuB. Dorim ca afişajul să rămână pe Magheru, ca agenţia de bilete să rămână 

acolo, să fie luminat Magheru, ca să se ştie că Teatrul Nottara nu şi-a închis porţile şi 

să putem spune publicului unde ne va putea găsi pentru că acum suntem în trei sedii", 

a mai spus managerul teatrului. 

Marinela Ţepuş a mai precizat că nu este foarte fericită cu sediul ArCuB, 

deoarece sala din Magheru era o sală pentru teatru, în timp ce cea din Batiştei a fost 

gândită ca o sală de tineret pentru altfel de activităţi. 

Pe de altă parte ea a precizat că este încântată de numărul mare de locuri pe 

care îl are sala ARCUB, precizând că ambele sedii ale Teatrului Nottara, cel din 

Magheru şi cel din Cotroceni, aveau împreună 400 de locuri. 

Reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire, miercuri, cu preşedintele 

României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a instituţiei 

teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre producţiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

După întâlnire, Marinela Ţepuş a anunţat că producţiile Teatrului Nottara vor fi 

jucate, din 5 decembrie, la Cotroceni. Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul 

Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 
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de Aurelia Alexa - Mediafax 

http://www.gandul.info/autor/aurelia-alexa-mediafax
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95.Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

din data de 1 decembrie 2015, ora 15.29 

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-

autorizatii-isu-si-bulina-rosie/ 

 

 

 

Marinela Țepuș, Lucian Sabados și George Remeș, despre autorizații ISU și 

„Bulina roșie” 

 

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/


296 

 

La scurt timp după tragedia petrecută în Clubul Colectiv din București pe 30 

octombrie 2015, în urmă căreia și-au pierdut viața 60 de persoane și aproape 200 

au fost grav rănite, câteva teatre și săli de spectacol din Capitală sunt nevoite să-și 

suspende activitatea, precum și cinematografele Studio și Patria de pe Bulevardul 

Magheru. În urma promulgării de către preşedintele României Klaus Iohannis a 

legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc 

seismic ridicat până la consolidarea acestora, Teatrul Nottara a rămas fără sediu. 

Godot Café-Teatru, aflat în centrul istoric, într-o clădire cu o problemă similară, s-

ar putea închide și el. Teatrul Foarte Mic se află momentan în aceeași situație. Pe 

de altă parte, și Teatrul Maria Filotti de la Brăila a anunțat că-și va suspenda 

activitatea de la sediu până la obținerea autorizației ISU, cel mai probabil până la 

primăvară, și a anulat a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Zile și 

Nopți de Teatru European la Brăila, programată în prima săptămână din 

decembrie. Managerii se văd în situația de a se lupta pentru soluții sigure, fiecare 

dintre instituțiile menționate fiind un caz în sine și așteptând o soluție în funcție de 

un set de particularități, după cum reiese din declarațiile oficiale ale 

reprezentanților lor, pe care le prezentăm în continuare. 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului C. Nottara din București: Soluția 

salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea 

Cât de gravă și de periculoasă era situația, 

astfel încât activitatea s-a suspendat în clădirea de pe Bulevardul Magheru? 

Nu era nici mai periculoasă, nici mai puțin periculoasă decât se presupune că ar 

fi fost acum optsprezece ani. Tocmai de aceea ne-a și luat prin surprindere hotărârea. 

Noi n-am trăit niciodată cu conștiința faptului că se prăbușește blocul, ci cu spaima că 

vom fi evacuați. Și iată suntem evacuați, după ce la cutremurul de azi-noapte nu s-a 

întâmplat nimic… 

Problema cred că e zelul cu care s-au aprobat aceste articolașe buclucașe, până 

la urmă, care au făcut lege dintr-o ordonanță din 1994 care n-a fost luată în seamă 

deloc. Dacă ne luăm după articolașele buclucașe și mă tem că nu avem încotro, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/Marinela-Tepus.jpg
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înseamnă că se va închide tot în zona istorică a Bucureștiului, așa cum se vede în 

partea roșie din harta interactivă cunoscută de toată lumea, iar ce a mai rămas după ce 

a demolat Ceaușescu se va demola de la sine. Probabil că bulevardul Magheru va 

arată cum arată zona în care se află Studioul Casandra și centrul vechi la fel. Eu sper 

să nu se ajungă la demolare. Săptămâna viitoare e o întâlnire cu Comisia de Cultură ca 

să vedem cum mergem mai departe și sper să rămână acolo măcar birourile și să 

putem repeta mai departe în teatru. 

Veți juca la Palatul Cotroceni și la ARCUB, cum ați anunțat? 

Da. Însă la Cotroceni, unde rigorile la controlul spectatorilor sunt foarte mari, 

va fi o singură reprezentație pe lună. Iar ARCUB nu este o soluție, căci scena de acolo 

e foarte mică pentru spectacolele noastre de pe scena mare. 

Ce pierde, concret, Teatrul Nottara? 

În ultimele două luni am vândut foarte puține bilete. Încă de la tragedia din 

Clubul Colectiv am avut de suferit. Ori de cât ori se vorbește la posturile de 

televiziune și în ziare despre iminența și pericolul unui cutremur, scad vânzările. S-a 

mai întâmplat și alte dăți, dar lucrurile s-au echilibrat mereu după două-trei săptămâni, 

când lumea uită și vine iar la teatru. În clipa asta, fără voia noastră, am câștigat foarte 

multă notorietate, dar ce folos? Riscăm să pierdem public, de aceea și ținem să avem 

un sediu provizoriu, care va fi la ARCUB. Riscăm să ne pierdem identitatea făcând 

atâtea eforturi. Soluția salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea. 

Oricum, tot acolo ajungem. Sunt conștientă că e o clădire veche, care are nevoie de 

consolidare. Dar în niciun caz nu se încadrează în gradul I de risc seismic. Noi, cei de 

la Teatrul Nottara, nu credem asta. Avem documentele de la vechea expertiză, o 

expertiză cu foarte multe fisuri, și cu ele pe masă vom discuta la Primărie. 

  Lucian Sabados, managerul Teatrul Maria Filotti din Brăila: În câteva 

luni, teatrul va funcționa normal 
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De ce a fost necesar ca teatrul să-și 

suspende activitatea și să anuleze și o ediție a festivalului de la început de 

decembrie? 

Diferența dintre noi și alte teatre este că noi suntem pe ultima sută de metri cu 

reparațiile capitale. Noi, de fapt, nu am deschis teatrul reabilitat, ci am jucat 

spectacolele și am repetat în șantier. A fost o decizie pe care am luat-o, cu înțelegerea 

conducerii Primăriei și cu acordul antreprenorului general. A fost foarte dificil, 

publicul a reacționat extraordinar și a trecut peste multe impedimente, cum ar fi 

absența unor toalete deosebite, uneori era mai rece în sală. 

Dar lucrurile au escaladat când am vrut să facem a zecea ediție a Festivalului 

Zile și Nopți de Teatru Europan la Brăila, mai ales pe fondul schimbării legislației. În 

plus, după tragedia de la Colectiv lucrurile s-au desfășurat în mare viteză și totul s-a 

schimbat. Am luat decizia dureroasă, dar necesară. Nu aveam nicio variantă. Legea 

spune clar: până când nu ești gata și nu se recepționează lucrarea finală, ISU nu 

acordă autorizație de funcționare. Nu era nimic negociabil. Îmi pare rău doar că 

lucrurile au escaladat foarte rapid după ce s-a întâmplat la București cu conducerea 

ISU și simt că de aici e toată povestea. Pentru ei, e ireversibil, pentru noi e trist că am 

sacrificat un festival la care munciserăm patru luni. 

Când preconizați că veți reîncepe activitatea la sediul reabilitat? 

În România nu poți da răspunsuri fixe! Eu cred că la începutul lunii martie s-ar 

putea finaliza lucrările și atunci vom putea primi autorizație de funcționare în condiții 

normale. Până atunci, nu vom avea pierderi foarte mari. Am primit acordul să repetăm 

în teatru, unde lucrează acum și regizorul Cristi Juncu la un proiect. Sperăm să jucăm 

și acest spectacol, probabil prin februarie, și alte producții din repertoriu la teatrul din 

Galați, care ne va primi, precum și la Buzău și la Focșani. Distanțele sunt convenabile 

și sunt șanse să petrecem aceste două-trei luni în condiții bune. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/lucian-sabados.jpg
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  George Remeș, manager Godot-Café Teatru: Totul depinde de rezultatul 

expertizei 

Momentan informațiile sunt neclare. Se 

suspendă spectacolele sau nu? Cât de gravă e situația? 

Momentan, cel puțin săptămâna asta, funcționăm normal. Am cerut un punct de 

vedere de la Primărie în legătură cu bulina roșie și încadrarea într-un grad ridicat de 

risc seismic a clădirii în care funcționăm. Acolo lucrurile se bâlbâie, ne-au spus că nu 

au expertiză și, ca atare, să ne adresăm asociației de locatari, care ar fi cerut 

încadrarea la bulină cândva în 1998, pe baza unei expertize. Deci nu am primit niciun 

document. Asociația de proprietari ne-a dat două memorii tehnice care ar fi făcut parte 

dintr-o așa-zisă expertiză. Noi, între timp, am demarat o expertiză proprie. Și așteptăm 

și rezultatul ei, și punctul de vedere oficial al Primăriei. Dacă nu găsesc ei acte, vom 

cere să lase clubul să funcționeze până când apar rezultatele expertizei noastre aflate 

în derulare. Dacă Primăria vine însă cu documente solide, probabil că vom lua o 

pauză până la expertiza noastră. Dacă aceasta va susține că situația e gravă, ne vom 

reloca o vreme și vom începe demersurile pentru consolidare. Situația este, în 

concluzie, foarte confuză. Sper ca expertiza noastră să fie gata până la sărbătorile de 

iarnă și atunci vom ști clar. 

După tragedia de la Colectiv ați simțit vreo reticență a spectatorilor la Godot, ați 

observat vreo schimbare? 

Lucrurile s-au precipitat un pic prea tare. În weekend funcționăm la capacitate 

plină, ca de obicei, dar a existat o scădere a afluxului de oameni. Câteva spectacole s-

au amânat, lumea s-a panicat încă de atunci, n-au fost zile bune pentru artele 

spectacolului… Apoi Godot Café-Teatru a apărut – un pic rău-intenționat, zic eu – pe 

locul doi ca grad de risc seismic și asta a adus un mic regres în rândurile spectatorilor. 

Dar nu e ceva cu care să nu putem merge mai departe, dacă se confirmă că suntem în 

regulă. Acum totul se concentrează, cum spuneam, în jurul expertizei. 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/george-remes.jpg
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96.B1 TV 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 15.35 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-

cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-ar putea închide din cauză că funcționează într-o clădire cu 

risc seismic ridicat 

 

 
Teatrul Notarra s-ar putea închide. Instituţia şi-ar putea suspenda activitatea în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerera desfăşurării activităţii în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora.  

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-ar-putea-inchide-din-cauza-ca-functioneaza-intr-o-cladire-cu-risc-seismic-ridicat-131687.html
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Iniţial, legea prevedea doar sancţiuni pentru operatorii care nu urgentează 

lucrările de consolidare în astfel de spaţii.Însă potrivit unui amendament depus în 

Senat, a fost introdusă şi o interdicţie în acest caz. 

 

 

 

Un articol de: B1 TV 

http://www.b1.ro/autor/b1-tv.html
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B1 TV 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 13.05 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-

presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-

presedintiei-romaniei-132149.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-a mutat la Cotroceni. Președintele Iohannis i-a invitat pe 

actori să joace spectacolele la sediul Președinției României 

 

Conducerea teatrului Nottara a anunțat că piesele de teatru se vor muta la 

Palatul Cotroceni. Chiar președintele Klaus Iohannis a invitat actorii să joace piese la 

Cotroceni.  

De pe data de 23 noiembrie, conducerea teatrului a decis suspendarea 

activității, din cauza problemelor la structura clădirii în care își desfășurau 

spectacolele. Acest anunț a fost dat pe site-ul oficial al teatrului ( Detalii AICI ) 

 

"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, teatrul 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-cotroceni-presedintele-iohannis-i-a-invitat-pe-actori-sa-joace-spectacolele-la-sediul-presedintiei-romaniei-132149.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
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nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit", se arăta într-un anunţ adresat spectatorilor. 

Foarte multe bilete la spectacolele de teatru care era programate pana la 

sfarșitul anului erau deja vândute. Persoanele care au bilete cumpărate pot opta să 

ceară o returnare de bani, sau să meargă la piesele organizate în sediul Președinției 

României. 

"Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţia Teatrului Nottara Sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, în condițiile convenite printr-un protocol încheiat 

între cele două părți pentru desfășurarea activității teatrului, în măsura în care spațiul 

permite acest lucru. 

În urma discuției dintre reprezentanții Administrației și directorul teatrului, s-a 

stabilit ca o primă reprezentație să aibă loc sâmbătă, 5 decembrie a.c., ora 19.00, sub 

titulatura “Teatrul Nottara și invitații săi”. Administraţia Prezidenţială şi-a manifestat 

disponibilitatea de a găzdui spectacolele Teatrului Nottara, în acord cu posibilitățile 

sale, până la rezolvarea situației actuale", se arată într-un comunicat al președinției. 

 

 

 

Un articol de: B1.ro 

http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=16173&_PRID=lazi
http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html
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97.B1 TV 
din data de 24 noiembrie 2015, ora 10.27 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-

pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html 

 

 

 

Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată 

 

Teatru Nottara din Capitală și-a suspendat activitatea pe o perioadă 

nedeterminată, până la consolidarea acesteia. Hotărârea a fost luată în urma legii 

promulgate de președintele Iohannis în care obligă suspendarea activităților din toate 

clădirile cu bulină roșie, informează Mediafax. 

 

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-o-perioada-nedeterminata-132013.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-bucuresti-si-a-suspendat-activitatea-14897243
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"Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit", se arată într-un anunţ adresat spectatorilor. 

În anunțul publicat pe site-ul instituției, spectatorii sunt informați că își pot 

recupera banii aferenți spectacolelor care urmau să aibă loc. 

"De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinerii temporare a 

reprezentaţiilor noastre", se mai arată în anunţul citat. 

Președintele României a promulgat pe 17 noimebrie legea care prevede 

interzicea continuării activității în spații publice în cazul în care clădirea este cu risc 

seismic mare. 

De pe 19 noimebrie, managerul instituției, Marinela Țepuș a anunțat că este 

posibil ca teatrul să-și suspende activitatea. 

"Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în urma 

promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se presupune 

că, peste câteva zile, acest teatru se va închide. Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe 

bulevardul Magheru şi toate care au la parter centre comerciale sau instituţii - sunt 

două cinematografe în această situaţie - ele îşi vor închide porţile suspendând 

activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-

adevăr această clădire presupune un mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, 

pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de 

fapt, direcţiei abilitate în consolidări, să se facă o nouă expertiză. De fapt, ne 

interesează situaţia reală a acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Managerul instituției a declarat că a trimis solicitări Primăriei pentru a face o 

nouă expertiză Teatrulșui Nottara, dar și pentru a li se asigura un nou sediu, în cazul 

în care activitatea din fosta clădirea ar urma să se suspende, lucru ce s-a și întâmplat. 

"Astăzi (19 noiembrie, n.r), am trimis solicitarea la Direcţia de Cultură, la 

primarul general, la consolidări - unde n-a fost primită - şi la spaţiul locativ, pentru că 
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noi am cerut să se gândească şi să ne dea un spaţiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi 

avem 30 de reprezentaţii la două săli. Şi suntem gata la orice discuţii. Noi aşteptăm să 

ne întâlnim ca să şi spunem ce nevoie avem. (...) Dacă legea vine, noi nu mai putem 

aştepta. Noi suspendăm şi demersul cu expertiza durează cam trei luni, dacă se face o 

expertiză serioasă, şi noi vrem să se facă şi suntem conştienţi că, dacă se face o nouă 

expertiză, ea trebuie să fie făcută ca la carte, cu mijloacele anului 2015 faţă de 1997 

(când a fost făcută cea mai recentă expertiză, n.r.), pentru că, dacă există bulină, aflăm 

şi ne consolăm cu asta, nu suntem inconştienţi. Noi stăm cu certitudinea că n-avem 

bulină, de asta spunem 'veniţi!'. Nicio clipă, cineva dintre noi nu crede că acest teatru 

are o bulină reală din mai multe motive: că acea expertiză s-a făcut cum s-a făcut, că 

întâi s-a spus că blocul este din 1935 şi după aceea s-a dovedit că este din 1945, că, 

sus, proprietarii n-au acceptat să intre şi s-au făcut măsurătorile atât cât s-au făcut fără 

partea de sus a blocului şi că, mai mult decât atât, tatăl lui Liviu Ciulei este cel care a 

modernizat construcţiile în România. După marele cutremur, el este primul care a 

făcut cu calcule şi conform normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecţi 

din America, a fost o întreagă tevatură. BNR-ul nu pare că se va mişca din loc prea 

curând şi palatul CFR nu pare a se mişca din loc prea curând", a spus Marinela Ţepuş. 

În urma solicitării din partea managerului Teatrului, Primăria a decis să nu se 

mai facă o nouă expertiză a clădirii. 

"Explicaţia este că (expertiza, n.r.) este una şi bună şi definitiv făcută. Eu, când 

am făcut şi am cerut a doua oară, am spus că au mai trecut 18 ani. Poate în 18 ani, din 

cauza vibraţiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, această clădire s-a 

prăbuşit şi nu ne-am dat noi seama şi locuim într-o hologramă. Adică, e dreptul nostru 

să vedem ce se întâmplă după 18 ani, că poate că trebuie să fugim ca potârnichile. Eu 

nu spun că această expertiză a fost sau nu a fost, dar există atât de multe întrebări şi 

faptul că se refuză o a doua expertiză...", a mai spus Marinela Ţepuş. 

Aceasta a spus că nu știe care este prețul unei expertize, dar dacă și colegii ei 

vor, ea are intenția de a demara o campanie pentru a salva clădirea simbol a teatrului. 

"Vom face o campanie, m-am şi gândit la un slogan «Daţi o para pentru 

Nottara», că doar s-a mai făcut un Ateneu (Ateneul Român, n.r.) cu «un leu pentru 

Ateneu». Eu apelez la spectatorii noştri ca, în loc să cumpere un bilet, să dea aceşti 

bani pentru această expertiză. Şi, până la urmă, eu sunt sigură că vom reuşi să o 

facem. Dacă este o sumă omenească şi putem să o adunăm în acest fel, eu cred că 

vom avea sprijin până la urmă, că de Magheru cred că toată lumea a auzit", a 

completat managerul Teatrului Nottara. 
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Directoarea Teatrului Nottara a precizat că instituția de pe bulevardul Masgheru 

nu poate fi consolidată din cauza unui proices de retrocedare cu proprietarii care au 

contestat „bulina roșie”. 

"În prima etapă, această clădire a fost trecută în 1935 de către Proiect Bucureşti 

şi pe asta s-a bazat contestaţia proprietarilor: ea e făcută în 1945. (...) E vorba de un 

proces de retrocedare cu familia Ciulei şi, e adevărat, aici Primăria nu are cum să 

consolideze un bloc care nu este al ei şi nu ştie că va fi câştigat de Primărie şi, 

conform vechii legi, proprietarii trebuiau să semneze toţi şi ei n-au semnat, contestând 

această bulină. De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, pentru că ei au contestat 

existenţa reală a acestei buline", a spus Marinela Ţepuş. 

"Eu cred că, în proporţie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din 

Bucureşti, sunt puse din birou, pe anul construcţiei", a completat Marinela Ţepuş. 

 

 

 

 

Un articol de: B1.ro 

http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html
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98.DCNews 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 22.53 

http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-

nottara_490795.html 

 

 

 

Cum arată sala în care se mută Teatrul Nottara 

 

 

S-a tras cortina peste Teatrul Nottara. Clădirea din Bulevardul Magheru 

are bulină roșie. Este o expertiză veche de zece ani care a încadrat clădirea în 

clasa I de risc seismic, fiind în pericol de prăbușire. Amintim că erau peste 400 

de locuri în cadrul teatrului.  

http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-nottara_490795.html
http://www.dcnews.ro/cum-arata-sala-in-care-se-muta-teatrul-nottara_490795.html
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Președintele Klaus Iohannis a spus la dispoziția actorilor de la Teatrul Nottara 

sala de spectacole de la Palatul Cotroceni. Prima reprezentație are loc în 5 decembrie.  

 
 

 

 

 

Roxana Covrig 

http://www.dcnews.ro/autori/roxana-covrig.html
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99. Rador  
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.rador.ro/2015/11/25/administratia-prezidentiala-pune-la-

dispozitia-teatrului-nottara-sala-de-spectacole-a-palatului-cotroceni/ 

 

 

 

Administraţia Prezidenţială pune la dispoziţia Teatrului Nottara sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni 

Administraţia Prezidenţială pune la dispoziţia Teatrului Nottara sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, în condiţiile convenite printr-un protocol încheiat 

între cele două părţi. Teatrul Nottara, care funcţiona într-un imobil cu bulină roşie, îşi 

suspendase spectacolele după intrarea în vigoare a legii promulgate recent de 

preşedintele Klaus Iohannis, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu risc 

seismic mare. După discuţii între Administraţia Prezidenţială şi conducerea teatrului, 

s-a stabilit ca o primă reprezentaţie să aibă loc sâmbătă, 5 decembrie, la Palatul 

Cotroceni, sub titulatura „Teatrul Nottara şi invitaţii săi”. 

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 25 noiembrie 

 

de : G. R. 

http://www.rador.ro/2015/11/25/administratia-prezidentiala-pune-la-dispozitia-teatrului-nottara-sala-de-spectacole-a-palatului-cotroceni/
http://www.rador.ro/2015/11/25/administratia-prezidentiala-pune-la-dispozitia-teatrului-nottara-sala-de-spectacole-a-palatului-cotroceni/
http://www.rador.ro/2015/11/25/administratia-prezidentiala-pune-la-dispozitia-teatrului-nottara-sala-de-spectacole-a-palatului-cotroceni/
http://www.rador.ro/2015/11/25/administratia-prezidentiala-pune-la-dispozitia-teatrului-nottara-sala-de-spectacole-a-palatului-cotroceni/
http://www.rador.ro/author/grantzer/
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100. Ştiri Live  
din data de 5 decembrie 2015,  

http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-prima-reprezentatie-in-sala-de-

spectacole-de-la-cotroceni-373149.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, prima reprezentatie in sala de spectacole de la Cotroceni 

 

 
 

Teatrul Nottara are sambata seara prima reprezentatie in sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, spatiul fiind pus la dispozitia teatrului de catre presedintele Klaus 

Iohannis ca urmare suspendarii activitatii in vechiul sediu, transmite Mediafax. 

http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-prima-reprezentatie-in-sala-de-spectacole-de-la-cotroceni-373149.html
http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-prima-reprezentatie-in-sala-de-spectacole-de-la-cotroceni-373149.html
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Spectacolul care a inceput la ora 19:00 se numeste "Teatrul Nottara si invitatii sai", si 

va avea loc in sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta sala va fi pusa la 

dispozitia Teatrului Nottara pana cand se va putea gasi un nou sediu. 

 Potrivit unui anunt de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au. 

 

 

 

 

Sursa: Hot News 

http://www.stiri-live.ro/ziare/hot-news/
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101. HotNews  
din data de 5 decembrie 2015, ora 20.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-

teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm 

 

 

 

Teatrul Nottara, prima reprezentatie in sala de spectacole de la Cotroceni 

 

 Foto: Teatrul Nottara 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-teatrului-nottara-sala-spectacole-cotroceni.htm
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2015-11-20-20608333-46-teatrul-nottara-nu-mai-poate-tine-spectacolele-sediul-propriu.jpg
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2015-11-20-20608333-46-teatrul-nottara-nu-mai-poate-tine-spectacolele-sediul-propriu.jpg
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Teatrul Nottara nu-si mai poate tine spectacolele in sediul propriu 

Teatrul Nottara are sambata seara prima reprezentatie in sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, spatiul fiind pus la dispozitia teatrului de catre 

presedintele Klaus Iohannis ca urmare suspendarii activitatii in vechiul sediu, 

transmite Mediafax. 

Spectacolul care a inceput la ora 19:00 se numeste "Teatrul Nottara si invitatii 

sai", si va avea loc in sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta sala va fi pusa 

la dispozitia Teatrului Nottara pana cand se va putea gasi un nou sediu. 

Potrivit unui anunt de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse in vanzare 

bilete pentru aceasta reprezentantie, fiind vorba despre "angajatii teatrului si cei care 

ne-au fost alaturi in aceasta tumultoasa, precum si invitatii Presedintiei". "Din cauza 

ragazului scurt nu se pot intreprinde toate diligentele pentru vanzarea de bilete, 

deoarece accesul in sala se realizeaza in baza unui protocol special de securitate, iar 

timpul ramas este prea scurt pentru a indeplini toate cerintele prevazute in mod legal. 

Sigur, urmatorul spectacol va fi dedicat publicului", anunta Teatrul Nottara. 

La Palatul Cotroceni vor avea loc spectacole o data pe luna, iar restul 

reprezentantiilor vor avea loc la ARCUB. 

La finalul lunii noiembrie, reprezentantii Teatrului Nottara au avut o intalnire 

cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situatia 

actuala a institutiei teatrale, dar si pentru a li se oferi gazduire temporara pentru o 

parte dintre productiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

"Vom juca lunar pana la rezolvarea situatiei (la Cotroceni, n.r.). Primul 

spectacol va fi pe 5 decembrie, la ora 19.00, si se numeste ￂ Teatrul Nottara si 

invitatii saiￂ ", a declarat, pentru agentia de presa citata, Marinela Tepus, managerul 

Teatrului Nottara. 

Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, in 

urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la 

consolidarea acestora. 

Marinela Tepus, managerul Nottara, a precizat ca a solicitat Primariei Capitalei 

un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul sa nu isi piarda identitatea, 

adaugand ca se vor juca spectacole si in strada, daca aceasta problema nu se rezolva. 

Totodata, s-au facut solicitari pentru o noua expertiza a institutiei teatrale. 

Intre timp, Teatrul Nottara isi va putea continua activitatea in sala Arcub, la 

Cercul Militar National sau o sala din zona Stirbei-Voda, asa cum s-a convenit intre 
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prim-ministrul Dacian Ciolos, ministrul Culturii, Vlad Grigorescu, si primarul 

Capitalei, Razvan Sava, in cadrul intalnirii care a avut loc la Guvern miercuri. 

 "Premierul a dorit sa stie care este situatia in cazul Teatrului Nottara si de 

aceea a convocat aceasta intalnire, iar primarul Bucurestiului a prezentat o lista cu trei 

sali care pot fi puse la dispozitia acestei institutii de cultura", a spus purtatorul de 

cuvand, Dan Suciu. 

Premierul Dacian Ciolos a precizat, miercuri, la Senat, ca Guvernul si Primaria 

Capitalei cauta solutii pentru toate teatrele care au fost inchise din cauza ca isi 

desfasurau activitatea in cladirile cu risc seismic care trebuie evacuate de urgenta. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile 

si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de 

impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o 

echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Tepus se afla la conducerea teatrului.  

 

 

de I.C. 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/I.C.
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102. Barja 

din data de 5 decembrie 2015,  

http://barja.ro/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-palatul-cotroceni-si-ofera-

spectacole-pentru-iohannis-ciolos-si-liderii-mai-multor-partide-video/ 

 

 

 

Teatrul Nottara s-a mutat la Palatul Cotroceni și oferă spectacole pentru 

Iohannis, Cioloș și liderii mai multor partide (VIDEO) 

 

Teatrul Nottara s-a mutat la Palatul Cotroceni şi oferă spectacole pentru ”lumea 

bună”. Președintele Klaus Iohannis, premierul, dar şi liderii mai multor partide au fost 

invitaţi în această seară în sala de… 

 

 

Sursa: b1.ro 

http://barja.ro/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-palatul-cotroceni-si-ofera-spectacole-pentru-iohannis-ciolos-si-liderii-mai-multor-partide-video/
http://barja.ro/teatrul-nottara-s-a-mutat-la-palatul-cotroceni-si-ofera-spectacole-pentru-iohannis-ciolos-si-liderii-mai-multor-partide-video/
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103. Ziua Veche 

din data de 7 decembrie 2015, ora 7.23 

http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-

indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/ 

 

 

 

Revista presei. Valeriu Zgonea, indicații pentru Guvernul Cioloș 

 

Convorbirea telefonică pe care premierul Dacian Cioloș a avut-o cu 

Patriarhul Daniel pe tema alocațiilor bugetare pe anul 2016, anunțul potrivit 

căruia jurnalistul Luca Niculescu va fi ambasadorul României la Paris, moartea 

a doi bărbați în urma unui accident la un imobil care îi aparține pugilistului 

român Lucian Bute, rezultatele unui raport de audit al Curții de Conturi a 

României, precum și mesajul transmis de fostul ministru al Tineretului și 

Sportului Monica Iacob-Ridzi în legătură cu grațierea sa, dar și victoria obținută 

de Laurențiu Reghecampf în primul său meci de la revenirea pe banca tehnică a 

echipei Steaua sunt principalele subiecte ale zilei de 7 decembrie. 

http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/
http://www.ziuaveche.ro/revista-presei/revista-presei-valeriu-zgonea-indicatii-pentru-guvernul-ciolos-273672.html/
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Valeriu Zgonea (foto: agerpres.ro) 

Valeriu Zgonea, indicații pentru Guvernul Cioloș. Președintele Camerei 

Deputaților, președintele executiv al PSD, Valeriu Zgonea, a transmis că guvernul 

condus de Cioloș “ar trebui ca în viitoarele sale inițiative economice să nu uite că o 

țară e mai mult decat o companie”, potrivit Evenimentului Zilei. “Dacă atunci când 

economia o permite, când avem o bună creștere economică, nu îndreptăm societatea, 

când să facem acest lucru? Lumea nu își alege conducătorii pentru a le explica cât de 

săraci și competitivi trebuie să fie, ci pentru a lua măsuri pentru a trăi mai bine. Orice 

guvern nu trebuie să uite care este menirea guvernării. Da modernizării administrației 

și sistemului bugetar, dar acest lucru nu se face pe seama celor săraci, ci a 

eficientizării unor sectoare economice!”, a scris Zgonea pe Facebook. 

Guvern: Vom finanța proiectele de investiții importante ale Bisericii. 

Premierul Dacian Cioloș a avut, duminică, o discuție cu Patriarhul Daniel, în care l-a 

asigurat că va finanța proiectele de investiții importante ale BOR și că există tot 

sprijinul pentru a pune la dispoziție resurse financiare, “în funcție de posibilități”, 

pentru lăcașele de cult în construcție, transmite Ziarul Financiar. Într-un comunicat la 

Executivului se precizează că premierul Dacian Cioloș a avut, duminică dimineață, o 

convorbire telefonică cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe tema alocărilor 

bugetare pe anul 2016. “Discuția a scos încă o dată în evidență buna înțelegere pe care 

Patriarhia o are în legătură cu situația financiar bugetară prin care trece România”, 

potrivit sursei citate. 

Ministerul Finanțelor Publice: Proiectul de buget pe 2016 prevede 

creșterea salariilor acordate personalului clerical și neclerical. În urma 

materialelor de presă apărute după publicarea proiectului de buget pentru anul 2016, 

Ministerul Finanțelor Publice a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că 

proiectul de buget pentru anul viitor prevede o creștere a salariilor acordate 

personalului clerical și neclerical, scrie Bursa. În cazul personalului clerical, 

http://www.ziuaveche.ro/wp-content/uploads/2014/08/valeriu-zgonea.jpg
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contribuția statului la salarizarea personalului de cult crește de la 278,3 milioane lei 

anul acesta la peste 315,1 milioane lei în anul 2016, se arată în comunicatul MFP. 

Guvernul sfătuiește Biserica să ia fonduri europene, dacă vrea bani. 

Ministrul de Finanțe Anca Dragu a venit cu precizări de ultim moment despre 

măsurile care vor fi luate în 2016 de Guvernul Cioloș, relatează Puterea. Printre care 

și refuzul de a mai aloca bani pentru construcția de biserici în bugetul pe anul viitor. 

Oficialul a explicat că Biserica s-ar putea orienta și spre fonduri europene, dacă ar 

avea nevoie de finanțare. “Am făcut un calcul, aceste creșteri salariale înseamnă 150 

de milioane de lei, comparabil cu sumele alocate în 2015 pentru reparații și 

construcții. Deci ceva bani suplimentari se duc în această zonă. Biserica are la 

dispoziție venituri proprii și beneficiază și de facilități fiscale. Deci pot fi continuate 

lucrări de construcție. De asemenea, se pot atrage și fonduri europene”, a explicat 

Anca Dragu, într-o emisiune la Pro TV. 

  

Monica Iacob Ridzi, după ce Iohannis a refuzat să o grațieze: Am fost 

naivă să cred că un om care nu are copii nu are o piatră în loc de inimă. Monica 

Iacob Ridzi, condamnată definitiv la cinci ani de închisoare pentru abuz în serviciu, 

scrie, pe blogul său, după ce președintele Klaus Iohannis i-a respins cererea de 

grațiere, că acesta este lipsit de omenie și că a fost naivă să creadă că un om fără copii 

“nu are o piatră în loc de inimă”, relatează Adevărul. “Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul 

Nicolae. Copiii se bucură de cadourile primite și împărtășesc bucuria lor cu părinții. 

Nu toți, din păcate. Copiii mei sunt triști. Cum sunt, de altfel, de 10 luni de când nu 

mai sunt lângă ei”, a scris, dumincă, Monica Iacob Ridzi pe blogul personal. 

Traian Băsescu: Corupția este mai periculoasa decat terorismul. Fostul 

președinte, Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, la B1 TV, că decizia lui Klaus 

Iohannis de a-l trimite pe Dacian Cioloș la Consiliul European din decembrie este o 

greșeală, relatează Evenimentul Zilei. El a vorbit despre bugetul pe 2016 prezentat de 

Guvernul Ciolos. Fostul președinte a vorbit și despre acuzațiile de plagiat ale 

ministrului de Interne, Petre Tobă. Fostul șef al statului a vorbit și despre corupția din 

România, dar nu numai. 

Klaus Iohannis, urare de Sfântul Nicolae. Președintele României, Klaus 

Iohannis, transmite pe Facebook o urare celor care poartă numele sfântului Nicolae, 

scrie Cotidianul. “Sărbătoarea Sfântului Nicolae să vă aducă tuturor multă sănătate, 

bucurie și împliniri alături de cei dragi! La mulți ani celor care astăzi își serbează ziua 

onomastică!”, a scris președintele. 
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Mesajul premierului Cioloș de Sfântul Nicolae. Premierul Dacian Cioloș le 

transmite gânduri bune celor care își sărbătoresc, duminică, de Sfântul Nicolae, 

onomastica, conformJurnalului Național. “Această zi de sărbătoare să vă aducă numai 

bucurii și împliniri alături de cei dragi. La mulți ani cu gânduri bune de Sfântul 

Nicolae și tuturor celor care își serbează astăzi onomastica”, se arată în mesajul postat 

duminică pe pagina de Facebook a premierului. 

Gigi Becali revine în politică: Facem un partid al Bisericii. Băgăm Înalții 

Ierarhi în Parlament să fie senatori și deputați.Fostul președinte al PNG, Gigi 

Becali, a anunțat că va fonda un nou partid — Familia Ortodoxă, transmite Adevărul. 

Becali ar vrea ca preoții să poată candida pentru un loc în Parlament, dar și în 

administrația locală, deși Constituția separă biserica de stat. “O să facem noi un partid 

din oamenii Bisericii. Merg să vorbesc cu Patriarhul Daniel ca să dea binecuvântare în 

BOR. Să aibe voie să candideze și preoții și înalții ierarhi. Facem un partid al Bisericii 

și îmbisericim România”, a spus Gigi Becali pentru Antena 1. 

Ambasadorul american pledează, la București, pentru mai mulți bani 

pentru Serviciile de informații. Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm s-a 

declarat duminică “îngrozit” de atacurile teroriste din Paris, Londra, San Bernardino, 

Beirut, subliniind că sunt necesare investiții substanțiale în dezvoltarea activității 

serviciilor de informații și în schimbul de informații, conform Gândul. “Sunt îngrozit. 

Dacă atacul de la Londra este de inspirație teroristă, este al treilea în doar două 

săptămâni. A fost un eveniment la Beirut, urmat de cel de la Paris, apoi în California 

și acum, posibil Londra, este foarte îngrijorător”, a spus, pentru agenția MEDIAFAX, 

ambasadorul Klemm.  

Jurnalistul Luca Niculescu va fi ambasadorul României la Paris. Jurnalistul 

Luca Niculescu va fi numit ambasador al României în Franța, a confirmat duminică 

Administrația Prezidențială, potrivit Q Magazine. Iohannis ar urma să semneze 

săptămâna viitoare decretul de numire a lui Niculescu ambasador la Paris. Luca 

Niculescu s-a născut în 1971. El este absolvent de Jurnalism și deține un master în 

Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg. Niculescu 

este din 1992 jurnalist al RFI, iar din 2000 — redactor-șef al RFI România. 

Patriarhia: Premierul ne-a asigurat că Guvernul va căuta soluții pentru a 

sprijini construcția Catedralei Mântuirii.Patriarhia arată că, în discuția cu PF 

Daniel, premierul a spus că bugetul pe 2016 prevede creșterea salariilor clerului, că 

Guvernul va căuta soluții pentru a sprijini construirea Catedralei Neamului și că la 

rectificări bugetare ar putea fi sprjinite și alte lăcașuri de cult aflate în construcție, 

conform Gândul. “În urma convorbirii telefonice a Domnului Premier Dacian Cioloș 

cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în dimineața zilei de 6 decembrie 2015, 

Domnul Premier a precizat faptul că noul buget pe anul 2016 prevede o creștere a 
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salariilor clerului și că Guvernul României va căuta soluții pentru a sprijini în 

continuare construirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar la viitoarele rectificări de 

buget, în funcție de posibilități, să fie sprijinite și alte lăcașuri de cult aflate în 

construcție”, se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române transmis 

duminică presei. 

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, despre absența finanțării bisericilor. 

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, afirmă că atâta vreme cât 

Bugetul nu a fost aprobat în Parlament nu se poate vorbi de nealocarea unor sume 

destinate lăcașurilor de cult, potrivit Cotidianul. “Așa arată proiectul de buget. El nu a 

fost încă aprobat în Parlament. Urmează probabil discuții, deci nu îl putem lua ca pe 

un termen definitiv și ultim aprobat. E limpede că nu va mai fi alocată o sumă atât de 

mare ca până acum, dar o sumă mai mică sperăm că va fi posibil”, a declarat duminică 

Vasile Bănescu. 

ISU oferă clarificări despre situația celor trei șefi ISU București arestați în 

dosarul Colectiv. Șefii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) 

București-Ilfov au solicitat să fie puși la dispoziție, cu scopul de a asigura 

obiectivitatea anchetei, astfel că decizia nu trebuie asociată cu recunoașterea sau 

probarea vinovăției, a transmis, duminică, ISU, conform România Liberă. Precizările 

urmăresc să răspundă unui articol publicat pe site-ul revistei Agenda Pompierului, în 

care colegii șefilor ISU București-Ilfov au declarat că punerea lor la dispoziție, la 

aproape o lună de la tragedia din clubul Colectiv, nu ar fi fost făcută în baza legii. Mai 

mult, ei au susținut că le-a fost încălcată prezumția de nevinovăție celor trei 

inspectori. 

Expertiza de la tragedia Colectiv, finalizată anul viitor. Experții din cadrul 

INSEMEX Petroșani estimează că mai au nevoie de circa o lună pentru a ajunge 

la un rezultat în cazul tragediei din Colectiv. Anchetatorii ar vrea ca investigația să 

fie finalizată până la sfârșitul acestui an, însă sunt slabe șanse, notează Libertatea. 

Cercetătorii de la INSEMEX au primit mai multe probe necesare pentru simulările 

efectuate în laborator, însă nu pe toate. La Petroșani au ajuns ventilatoarele, mostre de 

material textil, articole pirotehnice, declarații sau materiale video cu incendiul din 

data de 30 octombrie și experții susțin că au nevoie de mai mult timp și pentru că 

simulările care se fac atât computerizat, cât și practic, trebuie să fie precise, astfel ca 

rezultatul anchetei tehnice să fie incontestabil. 

Miting la ambasada României din Budapesta, pentru eliberarea lui Beke 

Istvan Attila. Mișcarea de Tineret 64 de Comitate din Ungaria (HVIM) a organizat 

un miting în fața ambasadei României la Budapesta, în sprijinul lui Beke Istvan Attila, 

arestat sub acuzația că voia să confecționeze un dispozitiv exploziv pe care să-l 

detoneze de Ziua Națională a României, relatează Adevărul. Aproximativ 200 de 
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membri și susținători ai HVIM s-au adunat în fața ambasadei României la Budapesta, 

cerând eliberarea lui Beke. Gyorgy Gyula Zagyva, unul dintre liderii mișcării, a 

declarat că este “clar” că autoritățile române nu au nicio dovadă împotriva lui Beke.  

Canada: Doi morți într-un accident la un imobil care îi aparține 

pugilistului Lucian Bute. Doi bărbați și-au pierdut viața și un al treilea este în stare 

gravă după ce au căzut în urma ruperii balustradei balconului în care se aflau, într-un 

imobil din Montreal care îi aparține pugilistului român Lucian Bute, transmite Q 

Magazine. Imobilul în cauză se află în arondismentul Lachine al metropolei Montreal, 

în apropierea parcului Ivan-Franko. 

Razii în piețe și în centre comerciale. 53.400 de amenzi, în valoare de circa 

13,2 milioane de lei, și 15 tone de fructe și legume confiscate. Acesta este bilanțul 

săptămânal al acțiunii “Sărbători de Iarnă în Siguranță!”, desfășurate de Poliția 

Română în luna decembrie, scrie Libertatea. Prin acțiunea “Sărbători de Iarnă în 

Siguranță!”, Poliția Română acționează, la nivel național, pentru menținerea ordinii și 

siguranței publice, precum și pentru protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor 

prin verificarea legalității activităților comerciale desfășurate cu produse specifice 

Sărbătorilor de Iarnă. 

Trei cutremure s-au produs, duminică, în România. Trei cutremure au avut 

loc, duminică, în România, în județele Vrancea și Bacău, anunță Libertatea. Primul 

seism s-a produs la ora 06:28, în județul Vrancea, la o adâncime de 10 kilometri, și a 

avut 2 grade pe scara Richter, potrivit Insititutului pentru Fizica Pământului. Cel de-al 

doilea cutremur a avut 2,3 pe scara Richter și s-a produs la ora 08:47, la o adâncime 

de 6 kilometri, în județul Bacău. 

Unde se află cel mai înalt brad de Crăciun din România. Luminițele celui 

mai înalt brad de Crăciun din România, care măsoară 41 de metri, au fost aprinse, 

duminică, în Piața Revoluției din Cisnădie, informează România Liberă. Evenimentul 

a fost marcat de mai multe momente artistice, printre care și un concert susținut de 

cântărețul Smiley. Mai mult, au fost împărțite daruri pentru familiile cu o situație 

materială dificilă. “Bradul nostru este cel mai înalt din România și are suport din 

metal care îi permite o astfel de înălțime. Vrem ca toată comunitatea și mai ales copiii 

să se bucure de el”, spun reprezentanții Primăriei Cisnădie. 

Carnagiu pe șoselele din România. Trei morți — între care și o fetiță de 

trei ani — și trei răniți, în Vrancea, după o ciocnire frontală între două 

autoturisme. Doi soți și o fetiță de nici trei ani au murit, iar alte trei persoane, între 

care și un copil, au fost rănite, duminică, după ce două autoturisme s-au ciocnit 

frontal, din cauze deocamdate necunoscute, pe DN 2 E 85, la ieșirea din municipiul 

Focșani spre localitatea vrânceană Garoafa, transmitePuterea. În accident au fost 
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implicate două autoturisme, un Opel și un Volkswagen, ambele înmatriculate în 

județul Vrancea. 

Curtea de Conturi: 140 de milioane de lei irosite de instituțiile statului pe 

proiecte nerealizate. Ministerele și alte instituții de stat au cheltuit, până în anul 2014 

inclusiv, circa 140,16 milioane de lei pe studii de prefezabilitate, fezabilitate și 

proiecte tehnice pentru obiective de investiții care ulterior nu au mai fost realizate, 

potrivit Raportului de audit al Curții de Conturi a României privind Contul general 

anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014, scrie Evenimentul Zilei. “Au fost 

efectuate, până în anul 2014 inclusiv, cheltuieli pentru studii de prefezabilitate, 

fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiective de investiții care nu au fost finanțate 

ulterior, în valoare totală de 140.159.444,04 lei (31.854.419,1 euro la un curs de 4,4 

lei/euro). Aceste sume reprezintă cheltuieli ce nu și-au atins obiectivele de 

economicitate, eficiență și eficacitate, fiind efectuate fără a se obține în contrapartidă 

un obiectiv de investiții”, scrie în document. 

Dacia: O parte din producția de la Mioveni ar putea fi preluată de fabrica 

din Maroc. Conducerea uzinei Dacia de la Mioveni le-a transmis celor 14.000 de 

angajați că producția va scădea, anul viitor, iar o parte din producție ar putea fi 

preluată de fabrica din Maroc, informează România Liberă. Într-un mesaj transmis de 

reprezenzanții Dacia către angajați se precizează că uzina Renault din Maroc “a 

ameliorat performanțele și a optimizat costurile de fabricație, ceea ce îi dă 

posibilitatea de a prelua volume suplimentare”. 

Metrou Magistrala 5. În ce stadiu sunt lucrările. Care este cea mai 

avansată stație. Lucrările la stațiile de metrou de pe Magistrala 5 sunt tot mai 

avansate, notează Gândul. Chiar dacă la jumătate dintre stații lucrările de structură 

sunt la un nivel similar, există și stații, precum Parc Drumul Taberei și Râul Doamnei, 

unde constructorii mai au mult de lucru. La polul opus se află stația și depoul Valea 

Ialomiței, stația fiind făcută integral la nivel de structură. De asemenea, și lucrările de 

refacere a suprafețelor sunt mult mai avansate aici. 

Schimbări în retailul alimentar din România. Trei nume sunt pe lista 

lanțurilor ce și-ar putea vinde magazinele. Numărul jucătorilor de pe piața de retail 

alimentar ar putea scădea în viitorul apropiat, anunță analiștii unei reputate companii 

de consultanță, potrivit Economica.net. Trei nume puternice ar putea decide să își 

vândă magazinele competiției. Piața românească de retail a intrat în era consolidărilor, 

iar numărul jucătorilor din piață va scădea, arată un raport furnizat de către PMR 

Consulting, o companie de cercetare și analiză de piață anglo-americană cu expertiză 

pe 25 de piețe din Europa Centrală și de de Est. Pe lista lanțurilor care ar putea decide 

să iasă din România în urma unor preluări se numără Billa, Real și Cora. 
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“Domiciliu” temporar. Teatrul Nottara, primul spectacol la Cotroceni. 

Teatrul Nottara a avut prima reprezentație în sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

sâmbătă, de la ora 19.00, locația fiind pusă la dispoziția teatrului de către președintele 

Klaus Iohannis ca urmare a suspendării activității în vechiul sediu, scrie Puterea. 

Potrivit unui anunț de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse în vânzare bilete 

pentru această reprezentanție, fiind vorba despre “angajații teatrului și cei care ne-au 

fost alături în această tumultoasă, precum și invitații Președinției”. 

Prima victorie pentru Reghecampf de la revenire, dar noul antrenor al Stelei 

simte că este loc de creștere: “Se poate și mai bine”. Ce a declarat despre 

transferuri. Steaua s-a impus cu 2-0 în fața lui CS U Craiova, la primul meci cu 

Reghecampf pe bancă, relatează ProSport. Este prima victorie pentru campioana 

României, după trei partide consecutive în care n-a reușit să câștige. Venirea lui 

Laurențiu Reghecampf s-a simțit chiar de la primul meci. Jucătorii au arătat mult mai 

multă determinare și fazele s-au legat mult mai bine decât în perioada Mirel Rădoi. 

 

 

 

 

 

Scris de : Z.V. 

http://www.ziuaveche.ro/author/ziuaveche/
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104. Ştirile TVR 

din data de 6 decembrie 2015, ora 18.17 

http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-

cotroceni_68168.html 

 

 

 

Prima reprezentaţie a Teatrului Nottara la Palatul Cotroceni 

 

A batut gongul la Palatul Cotroceni, pentru teatrul Nottara. Actorii au fost 

invitati să joace acolo dupa ce institutia a fost inchisa, pentru că functionA intr-o 

cladire cu bulină rosie. Este o masură provizorie si in fiecare lună vA avea loc o 

singura reprezentaţie. De la eveniment, a lipsit chiar gazdA, presedintele Klaus 

Iohannis 

http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-cotroceni_68168.html
http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-cotroceni_68168.html
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Piesa "Vizitatorul", scrisă de  Eric-Emmanuel Schmitt, a deschis seria 

spectacolelor de la Palatul Cotroceni. Evenimentul a fost numit simbolic "Teatrul 

Nottara şi invitaţii săi", după ce Administraţia Prezidenţială a întins o mână de ajutor 

actorilor care au rămas fără scenă. Le-a pus la dispoziţie sala de spectacole de la 

Cotroceni. 
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Sala de spectacole de la Cotroceni impresionează prin arhitectura ei, dar este 

prea mică pentru sutele de oameni care ar vrea să meargă la reprezentaţie. În plus, 

spectatorii trebuie să ajungă cu cel puţin o oră mai devreme ca să treacă de filtrul de 

securitate. 

Pentru că programul evenimentelor de la Cotroceni este destul de încărcat, 

actorii vor susţine o singură reprezentaţie pe lună. Următorul spectacol s-ar putea ţine 

la sfârşitul lui ianuarie - începutul lui februarie. Şi cinematografele Patria şi Studio, 

precum şi Teatrul Foarte Mic sunt închise din cauza clădirilor cu risc seismic ce se pot 

prăbuşi la primul cutremur. 
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105. Ournet 

din data de 6 decembrie 2015, ora 18.17 

http://news.ournet.ro/item/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-

spectacol-la-cotroceni-3b5bc90cf9ff9203910bacc58ee5cb56 
 

 
 

“Domiciliu” temporar. Teatrul Nottara, primul spectacol la Cotroceni 

 

 
 

CotroceniKlaus IohannisPalatul CotroceniPMBTeatrul NottaraBucurești 

http://news.ournet.ro/item/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-3b5bc90cf9ff9203910bacc58ee5cb56
http://news.ournet.ro/item/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-3b5bc90cf9ff9203910bacc58ee5cb56
http://news.ournet.ro/topic/cotroceni
http://news.ournet.ro/topic/cotroceni
http://news.ournet.ro/topic/palatul-cotroceni
http://news.ournet.ro/topic/palatul-cotroceni
http://news.ournet.ro/topic/teatrul-nottara
http://news.ournet.ro/topic/teatrul-nottara
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Teatrul Nottara a avut prima reprezentație în sala de spectacole a Palatului 

Cotroceni, sâmbătă, de la ora 19.00, locația fiind pusă la dispoziția teatrului de către 

președintele Klaus Iohannis ca urmare suspendării activității în vechiul sediu. 

Potrivit unui anunț de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse în vânzare 

bilete pentru această reprezentanție, fiind vorba despre "angajații teatrului și cei care 

ne-au fost alături în această tumultoasă, precum și invitații Președinției". "Din cauza 

răgazului scurt nu se pot întreprinde toate diligențele pentru vânzarea de bilete, 

deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de securitate, iar 

timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerințele prevăzute în mod legal. 

Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului", anunță Teatrul Nottara. 

 

Teatrul Nottara a avut prima reprezentaţie în sala de spectacole a Palatului 

Cotroceni, sâmbătă, de la ora 19.00, locaţia fiind pusă la dispoziţia teatrului de către 

preşedintele Klaus Iohannis ca urmare suspendării activităţii în vechiul sediu. 

Potrivit unui anunţ de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse în vânzare 

bilete pentru această reprezentanţie, fiind vorba despre "angajaţii teatrului şi cei care 

ne-au fost alături în această tumultoasă, precum şi invitaţii Preşedinţiei". "Din cauza 

răgazului scurt nu se pot întreprinde toate diligenţele pentru vânzarea de bilete, 

deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de securitate, iar 

timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute în mod legal. 

Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului", anunţă Teatrul Nottara. 

La Palatul Cotroceni vor avea loc spectacole o dată pe lună, iar restul 

reprezentanţiilor vor avea loc la ARCUB, informează Mediafax. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, pentru MEDIAFAX, că a 

solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul să nu îşi 

piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, dacă această 

problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă expertiză a 

instituţiei teatrale. 

 

Sursă:  puterea.ro 

http://news.ournet.ro/url?url=www.puterea.ro%2Fsocial%2Fdomiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-127151.html
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106. Puterea 

din data de 6 decembrie 2015, ora 18.01 

http://www.puterea.ro/social/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-

primul-spectacol-la-cotroceni-127151.html 

 

 
 

“Domiciliu” temporar. Teatrul Nottara, primul spectacol la Cotroceni 

 

 
 

http://www.puterea.ro/social/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-127151.html
http://www.puterea.ro/social/domiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-127151.html
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Teatrul Nottara a avut prima reprezentaţie în sala de spectacole a Palatului 

Cotroceni, sâmbătă, de la ora 19.00, locaţia fiind pusă la dispoziţia teatrului de către 

preşedintele Klaus Iohannis ca urmare suspendării activităţii în vechiul sediu. 

Potrivit unui anunţ de pe site-ul Teatrului Nottara, nu au fost puse în vânzare 

bilete pentru această reprezentanţie, fiind vorba despre "angajaţii teatrului şi cei care 

ne-au fost alături în această tumultoasă, precum şi invitaţii Preşedinţiei". "Din cauza 

răgazului scurt nu se pot întreprinde toate diligenţele pentru vânzarea de bilete, 

deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de securitate, iar 

timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute în mod legal. 

Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului", anunţă Teatrul Nottara. 

La Palatul Cotroceni vor avea loc spectacole o dată pe lună, iar restul 

reprezentanţiilor vor avea loc la ARCUB, informează Mediafax. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, în 

urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, pentru MEDIAFAX, că a 

solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul să nu îşi 

piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, dacă această 

problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă expertiză a 

instituţiei teatrale. 

 

 

 

de Z.P.   
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107. Jurnalul Cultural 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 15.52 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-

la-cotroceni-701895.html 

 

 
 

Situaţia Teatrului Nottara, discutată miercuri la Cotroceni 

 

Reprezentaţi ai Administraţiei Prezidenţiale se vor întâlni miercuri cu 

conducerea Teatrului Nottara pentru a discuta despre situaţia actuală a instituţiei 

culturale, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale.  

Potrivit surselor citate, întâlnirea va avea loc miercuri la ora 16,30.  

Teatrul Nottara şi-a suspendat, începând de marţi, toate spectacolele de la 

sediul din bulevardul Magheru, a anunţat managerul instituţiei, criticul Marinela 

Ţepuş.  

Decizia a venit în urma aplicării legii promulgate recent prin care este interzisă 

orice activitate în clădiri cu risc seismic mare. 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-la-cotroceni-701895.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-la-cotroceni-701895.html
http://agerpres.ro/
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108. InfoZiare 
din data de 29 noiembrie 2015, ora 15.52 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-

la-cotroceni-701895.html 

 

 

 

Regizorul Alexander Hausvater, despre închiderea T. Nottara: În bloc locuiesc 

oameni. Cum ies ei?  

 

Regizorul Alexander Hausvater, despre închiderea T. Nottara: În bloc 

locuiesc oameni. Cum ies ei? 

 

Regizorul Alexander Hausvater, cel care a regizat mai multe spectacole la 

Teatrul Nottara, a vorbit la "Jocuri de Putere" despre &icirc;nchiderea teatrului, 

spun&acirc;nd că actorii s-au &icirc;ntrebat cine este responsabil de faptul că ani de 

zile [citeste] 

 

Regizorul Alexander Hausvater, despre închiderea T. Nottara: În bloc locuiesc 

oameni. Cum ies ei? 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-la-cotroceni-701895.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/situatia-teatrului-nottara-discutata-miercuri-la-cotroceni-701895.html
http://www.infoziare.ro/stire/5721452/Regizorul+Alexander+Hausvater+despre+%C3%AEnchiderea+T+Nottara:+%C3%8En+bloc+locuiesc+oameni+Cum+ies+ei?
http://www.infoziare.ro/stire/5721452/Regizorul+Alexander+Hausvater+despre+%C3%AEnchiderea+T+Nottara:+%C3%8En+bloc+locuiesc+oameni+Cum+ies+ei?
http://www.infoziare.ro/
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Regizorul Alexander Hausvater, cel care a regizat mai multe spectacole la 

Teatrul Nottara, a vorbit la "Jocuri de Putere" despre închiderea teatrului, spunând 

că actorii s-au întrebat cine este responsabil de faptul că ani de zile teatrul a 

funcţionat în această clădire, fiind periculos pentru miile de spectatori. El a mai atras 

atenţia asupra pericolului în care se află cei care locuiesc în blocul în care se află şi 

Teatrul, la etajele superioare. 

Întrebat cum au primit actorii vestea că teatrul se va închide, regizorul a spus: 

"În primul rând, ne-am întrebat ce s-a intamplat în toti aceşti ani când zeci de mii de 

oameni au fost puşi în pericol, cine a fost responsabil pentru că s-a deschis acest 

teatru, atunci când era periculos pentru speactatori. Teatrul este la subsolul unui bloc". 

Acesta a mai spus că în bloc locuiesc părinţi şi copii care sunt în pericol, iar 

legea dată denotă lipsă de gândire: 

"Acolo locuiesc oameni, copii, parinţi..Şocul era că această lege era dată fără o 

gândire, cum ies ei dintr-un apartament  în care blocul este periculo. Lipsa de gândire 

este monumentală.  Mă uitam că la frizerul la care merg eu este închis, la farmacie 

este închis, la băcănia mea preferată este închis. Eunsunt un cetăţean cu locuri 

favorite", a argumentat Hausvater. 

Pe de altă parte, regizorul mai spus că datoria unui Guvern este de a avea grijă 

de cetăţeni, iar în acesta context, cine poate spune că cei care locuiesc în blocul în 

care se află şi Teatrul Nottara nu trebuie să fie salvaţi: 
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"Era constructiv sa spui ca locul asta nu e bun.. Dar ce faci daca un teatru nu poate 

continu daca nu există, au gandit o clădire, un spirit. Teatrul în sine moare.. Cine este 

responsabil de a pune în pericol acei oameni din bloc Cand se va repara şi cand va 

reveni? Fara aceste date e o confuzie generala. Domnul turc de la care imi iau eu 

cafea si baclava în fiecare zi spune că în lege doar 5 oameni pot intra in magazinul lui. 

Şi a spus că mai bine intra un singur client, iese, intra altul. Lucrurile nu cred ca au 

fost solutionate. Decizia a fost data inainte ca fiecare spatiu... ce se intampla cu 

intitutiile din acele clădiri. Cine poate spune că oamenii de la etajul 2 3 nu trebuie 

salvati? Functia unui Guvern este să aibă grijă de cetăţeni", a mai spus acesta. 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET  

 

http://content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/index.html?id=395125&dir=http%3A//content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/&trk=1&trkimg=http%3A//core.zontera.com/x0.gif&click=http%3A//core.zontera.com/click&site=realitatea.net&zone=interstitial&params=%26snocache%3D1449500196103_94196742248566100%26spgid%3D37617141629530530%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3De498404f%26sww%3D1145%26swh%3D401%26sifr%3D5934%26pub%3D1163%26site%3D8097%26section%3D2849%26zone%3D2744%26size%3D0x0%26xcrid%3D395125%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C44.4333%7C26.1%7C%26x1guid%3D854305630174850009&dtime=15&url=http%3A//www.realitatea.net/
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109. Facebook  
din data de 6 decembrie 2015, ora 14.30 

https://www.facebook.com/cristi.busoi/posts/1026713457370787 
 

 

https://www.facebook.com/cristi.busoi/posts/1026713457370787
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110. Realitatea 
din data de 29 noiembrie 2015, ora 22.10 

http://www.infoziare.ro/stire.read.php?newz_id=5721452 

 

 
 

Regizorul Alexander Hausvater, despre închiderea T. Nottara: În bloc locuiesc 

oameni. Cum ies ei? 

 

 
 

http://www.infoziare.ro/stire.read.php?newz_id=5721452
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Regizorul Alexander Hausvater, cel care a regizat mai multe spectacole la 

Teatrul Nottara, a vorbit la "Jocuri de Putere" despre închiderea teatrului, spunând 

că actorii s-au întrebat cine este responsabil de faptul că ani de zile teatrul a 

funcţionat în această clădire, fiind periculos pentru miile de spectatori. El a mai atras 

atenţia asupra pericolului în care se află cei care locuiesc în blocul în care se află şi 

Teatrul, la etajele superioare. 

Întrebat cum au primit actorii vestea că teatrul se va închide, regizorul a spus: 

"În primul rând, ne-am întrebat ce s-a intamplat în toti aceşti ani când zeci de mii de 

oameni au fost puşi în pericol, cine a fost responsabil pentru că s-a deschis acest 

teatru, atunci când era periculos pentru speactatori. Teatrul este la subsolul unui bloc". 

Acesta a mai spus că în bloc locuiesc părinţi şi copii care sunt în pericol, iar 

legea dată denotă lipsă de gândire: 

"Acolo locuiesc oameni, copii, parinţi..Şocul era că această lege era dată fără o 

gândire, cum ies ei dintr-un apartament  în care blocul este periculo. Lipsa de gândire 

este monumentală.  Mă uitam că la frizerul la care merg eu este închis, la farmacie 

este închis, la băcănia mea preferată este închis. Eunsunt un cetăţean cu locuri 

favorite", a argumentat Hausvater. 

Pe de altă parte, regizorul mai spus că datoria unui Guvern este de a avea grijă 

de cetăţeni, iar în acesta context, cine poate spune că cei care locuiesc în blocul în 

care se află şi Teatrul Nottara nu trebuie să fie salvaţi: 

"Era constructiv sa spui ca locul asta nu e bun.. Dar ce faci daca un teatru nu poate 

continu daca nu există, au gandit o clădire, un spirit. Teatrul în sine moare.. Cine este 

responsabil de a pune în pericol acei oameni din bloc Cand se va repara şi cand va 

reveni? Fara aceste date e o confuzie generala. Domnul turc de la care imi iau eu 

cafea si baclava în fiecare zi spune că în lege doar 5 oameni pot intra in magazinul lui. 

Şi a spus că mai bine intra un singur client, iese, intra altul. Lucrurile nu cred ca au 

fost solutionate. Decizia a fost data inainte ca fiecare spatiu... ce se intampla cu 

intitutiile din acele clădiri. Cine poate spune că oamenii de la etajul 2 3 nu trebuie 

salvati? Functia unui Guvern este să aibă grijă de cetăţeni", a mai spus acesta. 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET  

http://content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/index.html?id=395125&dir=http%3A//content.zontera.com/Storage/395125_F9226BEB603E4014A1FCB39185C15F40/&trk=1&trkimg=http%3A//core.zontera.com/x0.gif&click=http%3A//core.zontera.com/click&site=realitatea.net&zone=interstitial&params=%26snocache%3D1449500196103_94196742248566100%26spgid%3D37617141629530530%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3De498404f%26sww%3D1145%26swh%3D401%26sifr%3D5934%26pub%3D1163%26site%3D8097%26section%3D2849%26zone%3D2744%26size%3D0x0%26xcrid%3D395125%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C44.4333%7C26.1%7C%26x1guid%3D854305630174850009&dtime=15&url=http%3A//www.realitatea.net/
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111. Hyperflash 
din data de 26  noiembrie 2015, ora 22.10 

http://hyperflash.ro/cultural-bucuresti-amenintare-risc-seismic/ 

 

 

 

Viața culturală a Bucureștiului este amenințată de cutremure 

Bucureştiul este capitala cu cea mai mare expunere la risc seismic din Europa și 

la nivel mondial ocupă locul 10. 

În București sunt 366 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 183 

reprezintă pericol public, alte 306 imobile sunt încadrate în clasa II de risc, arată 

Primăria Municipiului Bucureşti. 

Au fost consolidate monumente istorice de interes public, iar în prezent sunt în 

derulare proiecte de consolidare la Arcul de Triumf, Observatorul Astronomic “Vasile 

Urseanu” şi la Muzeul “Nicolae Minovici”. 

Clădiri de interes public și cultural au fost închise în București în această perioadă, 

datorită expunerii ridicate la risc seismic precum: 

Teatrul Foarte Mic 

http://hyperflash.ro/cultural-bucuresti-amenintare-risc-seismic/


341 

 

Activitatea Teatrului Foarte Mic a fost întreruptă deoarece clădirea este inclusă în 

clasa I de risc seismic. Clădirea este considerată un pericol pentru public. Prin lege 

este prevăzută interzicerea organizării şi desfăşurării de activităţi permanente sau 

temporare în spaţii în care se află grupuri mari de persoane, până la finalizarea 

lucrărilor de intervenţie realizate cu scopul creşterii nivelului de siguranţă în cadrul 

seismelor. 

Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, datorită încadrării în 

categoria clădirilor cu risc ridicat în caz de cutremur. Suspendarea este o urmare a 

promulgării legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc 

seismic ridicat, până la consolidarea acestora. Spectacolele Nottara vor fi găzduite 

temporar de alte instituții precum Palatul Cotroceni sau ARCUB. 

Cinema Studio 

Clădirea în care se află cinematograful Studio se încadrează în clasa I de risc seismic 

şi prezintă pericol public. Conform prevederilor legii, la intrarea în cinematograful 

Studio va fi montată, într-un loc de maximă vizibilitate, în cel mai scurt timp, “bulina 

roşie”, conţinând textul “Clădire expertizată tehnic încadrată în clasa I de risc 

seismic”. 

Uniunea Cineaştilor din România consideră că, în prezent, o parte însemnată 

din viaţa culturală a Capitalei este paralizată. 

 

 

 

By Irina Bănoiu 

http://hyperflash.ro/author/irinab/
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112. Cronici pe bune 
din data de 24  noiembrie 2015, ora 6.58 

http://cronicipebune.ro/salvati-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Salvati Teatrul Nottara! 

In Centrul Vechi din Bucuresti se inchid teatre, baruri, restaurante. Clădirea are 

bulină, trebuie consolidată! 

 Nimic mai adevărat, este singura măsură corectă. Grija Statului pentru cetăteni 

este exempla ră!  

http://cronicipebune.ro/salvati-teatrul-nottara/
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 Doar nu trebuie să asteptă să mai vină o tragedie ca să ajungem la concluzia 

asta?! 

 Bravo, administratia! Bravo celor care fac legi! 

  Trebuie să obligăm proprietarul să isi consolideze cladirea, să fie sigură! 

 Suntem in UE! 

Dar…asta se intamplă la parter. 

 La etaj, in aceeasi clădire, locuiesc oameni. Chiriasi ai Statului, care, culmea, vor 

locui in continuare acolo.  

 

 

 

 Aoleu, păi nu mai avem grijă de cetătean? Ei nu sunt tot romani? 

 Păi, cum asa? Statul il obligă pe cel de la parter să consolideze clădirea, dar acelasi 

Stat nu se obligă pe sine să consolideze celelalte etaje?!? 

 Suntem pe dracu’ in UE! 

Avem cel mai ipocrit Stat din lume, cu o mentalitate de şmecheras din lumea a treia: 

 “Facem ceva ca să nu zică lumea că nu am făcut, dar, de fapt, ne doare in cur de 
oameni!” 

 Pe cuvânt ca n-as vrea să-l aud pe Iohannis, peste ani, spunând: 
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 “A fost nevoie să moară atatia oameni la cutremur, ca să ne dăm si noi seama cât 

suntem de prosti!” 

Revenind la Teatrul Nottara: clădirea se afla in proprietatea Primariei Bucuresti, 

care spune ca nu are fonduri sa o consolideze. Niste destepti. 

 In plus, cei din Asociatia de Locatari nu sunt de acord cu consolidarea cladirii. Alti 

destepti. Si inconstienti. 

 Asa ca Teatrul Nottara a fost inchis. 

Actorii fac in continuare repetitii in clădire, dar spectacolele s-au anulat. 

 Pentru actori si pentru spectatori teatrul acesta e ca o casă. Cei care merg la teatru stiu 

asta. 

 Oare intelege vreun contopist de la Primarie că trebuie luate măsuri urgent? 

 Intelege vreunul ce inseamnă un teatru in tara asta? 

Domnule de la Primarie, daca ai putere de decizie si citesti, din greseală, acest articol, 

te rog frumos, cel putin in numele meu si a celor 4 prieteni care sunt acum langă 

mine: 

 Fă cumva ca, până se rezolvă situatia si se consolidează clădirea de acum, 

Teatrul Nottara să primească un sediu adecvat. REPEDE! Sunt spectacole pe 

care vrem să le vedem si in care actorii joacă cu dragoste. Chiar dacă o fac pe 2 

lei. 

 Dacă ne lăsati si fără cultură…dracu’ ne-a luat! 
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http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/4._Luminia_Erga_Ioana_Calota.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/4._Luminia_Erga_Ioana_Calota.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/Alexandru_Repan_Crengua_Hariton_Vizitatorul.jpg
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http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/Catrinel_Dumitrescu.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/Catrinel_Dumitrescu.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/IMG_8963.jpg
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Sursa poze: Teatrul Nottara. 

 

 

de Silviu Iliuta 

http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/intimweb.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/intimweb.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/scandal06.jpg
http://cronicipebune.ro/wp-content/uploads/2015/11/scandal06.jpg
http://new.nottara.ro/
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113. VIP 
din data de 24  noiembrie 2015,  

http://revista-vip.ro/teatrul-nottara-muta-temporar-arcub/ 

 

 
 

Teatrul Nottara se muta temporar la ArCuB! 

 

http://revista-vip.ro/teatrul-nottara-muta-temporar-arcub/
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Teatrul Nottara se muta temporar la ArCuB! 

Teatrul Nottara se va muta temporar la sediul ArCuB din Bucureşti şi va 

juca la Palatul Cotroceni, o dată pe lună, până la găsirea unui nou sediu. 

“Am avut o intalnire la Primarie, in urma careia am primit asigurarea ca ne vom 

muta la sediul ARCUB, situat pe strada Batistei. Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 

14:00 va avea loc o intrunire intre reprezentantii Teatrului Nottara, reprezentantii 

ARCUB si Comisia de Cultura a Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

pentru a stabili detaliile tehnice si administrative ale viitoarei mutari in acest sediu 

provizoriu”, a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Tepus.   

 

Teatrul Nottara fost înființat în 1947, având atunci denumirea Teatrul Armatei 

Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentatie sustinută de Teatrul Nottara 

în sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezentie va avea loc sub sloganul “Teatrul 

Nottara si invitatii săi”, iar spectatori vor fi angajatii teatrului si cei care au fost alături de institutie 

în această perioadă, precum si invitatii Presedintiei. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, incepand 

de luni, in urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea 

acestora. 
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114. Adevărul 
din data de 25  noiembrie 2015, ora 12.18 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-

Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-

1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html 

 

 

 

Directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş: "Sala de spectacole nu are o 

problemă. Trebuie închis tot bulevardul Magheru, nu numai Teatrul Nottara" 

 

Teatrul Nottara a fost închis, în urma promulgării unei legi care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile comerciale precum magazine, săli de 

spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu risc seismic ridicat, până la 

consolidarea acestora. Directoarea instituţiei, Marinela Ţepuş, a vorbit la Adevărul 

Live, despre necesitatea unei noi expertize a clădirii teatrului.  

Ştiri pe aceeaşi temă După Teatrul Nottara, se închide şi Teatrul Foarte Mic 

Teatrul Nottara, închis pe perioadă nedeterminată. Clădirea teatrului ... Teatrul 

Nottara, în pericol să-şi suspende activitatea, din cauza risc... Sala de spectacole de la 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html
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Nottara nu are vreo problemă. E cerul liber deasupra noastră. Problema este dacă 

cele două blocuri din jur se prăbuşesc peste teatru, a spus Marinela Ţepuş.  

Noi acţionăm sub imperiul emoţiei, a declarat directoarea Teatrului Nottara. 

Trebuie închis tot bulevardul Magheru, nu numai Teatrul Nottara, a explicat Marinela 

Ţepuş. "Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. (...) Din păcate, în 

urma promulgării acelui articolaş cu bucluc, dintr-o lege care există din 2008, se 

presupune că, peste câteva zile, acest teatru se va închide.  

Şi nu e singurul, sunt 11 clădiri pe bulevardul Magheru şi toate care au la 

parter centre comerciale sau instituţii - sunt două cinematografe în această situaţie - 

ele îşi vor închide porţile suspendând activitatea. Dorinţa noastră, a Teatrului 

Nottara, este nu de a nu se închide, dacă într-adevăr această clădire presupune un 

mare risc pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, pentru cei de pe stradă, dorinţa 

noastră , însă, este, şi am cerut şi eu, şi a cerut înaintea mea domnul Mircea Diaconu 

(fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primăriei, de fapt, direcţiei abilitate în 

consolidări, să se facă o nouă expertiză. De fapt, ne interesează situaţia reală a 

acestui imobil", a spus Marinela Ţepuş, pe scena Teatrului Nottara. Potrivit acesteia, 

Teatrului Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatăl marelui regizor Liviu Ciulei, 

pentru familia sa.  

"Acelaşi Liviu Ciuley, inginerul extraordinar, este unul dintre aceia care au 

modernizat construcţiile, care au făcut după 1940 construcţii în Bucureşti şi în alte 

părţi din ţară după noile norme privind seismicitatea acestui teren. Vă dau câteva 

exemple: palatul CFR - nu are bulină, palatul nou BNR - nu are bulină. Singurul imobil 

care are bulină e acela făcut de el pentru familia sa. Putem noi să credem că a zidit 

pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decât celelalte?", a mai spus managerul 

Teatrului Nottara. 
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de Florin Ghioca 
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115. Realitatea  
din data de 2 decembrie 2015, ora 19.31 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-func-iona-

in-trei-amplasamente-care-sunt-acestea_1842051.html 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti ar putea funcționa în trei amplasamente. Care 

sunt acestea 

 

Primăria Capitalei a 

identificat trei amplasamente în care Teatrul Nottara ar putea să-și desfășoare 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-func-iona-in-trei-amplasamente-care-sunt-acestea_1842051.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-din-bucuresti-ar-putea-func-iona-in-trei-amplasamente-care-sunt-acestea_1842051.html
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activitatea, printre acestea aflându-se clădirea ARCUB sau cea a Cercului Militar 

Național, a anunțat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. 

Suciu a mai spus că Executivul intenționează să elaboreze un program național 

de reabilitare a clădirilor publice. 

Premierul Dacian Cioloș s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Răzvan 

Sava, pe agenda discuțiilor fiind problema Teatrului Nottara, care funcționează într-o 

clădire cu risc seismic, și situația RADET. La întâlnire a participat și ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 

Teatrul Nottara și-a suspendat, începând de săptămâna trecută, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anunțat managerul instituției, 

criticul Marinela Țepuș. 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care în 

spațiile în care se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane, precum 

sălile de spectacol sau de expoziții, și în care se realizează lucrări de intervenție 

pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice se interzic organizarea și 

desfășurarea de manifestări. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot săptămâna trecută, că 

premierul Dacian Cioloș este foarte preocupat de situația Teatrului Nottara, nevoit să 

își suspende spectacolele, din cauza faptului că își desfășura activitatea într-o clădire 

cu risc seismic ridicat. El a adăugat că se va încerca găsirea unei soluții pentru 

remedierea situației. 

"Nu se poate să mai lăsăm instituțiile de cultură să-și desfășoare activitatea și să 

atragă public în niște imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Și ca să fac o 

comparație sensibilă, evident, pentru toată lumea, aș spune că același lucru s-a 

întâmplat în clubul Colectiv. 

Numai că acolo am dat vina pe o societate privată care încerca să facă niște 

beneficii de pe urma unui concert și am arătat că publicul tânăr prezent la acea 

lansare, a unui album rock — până la urmă tot un act de cultură — fusese prins în 

capcană de o societate comercială care voia să facă profit. Acest lucru nu se poate 

întâmpla și cu instituțiile statului. Noi nu putem accepta ca instituțiile de cultură ale 

statului să atragă în fiecare seară — sau cum e cinematograful Patria, de șase ori pe zi 

— public în niște clădiri despre care se știe sigur că la un eventual cutremur se vor 

prăbuși", a subliniat Vlad Alexandrescu. 
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El a prezentat drept soluție alternativă, pentru perioada în care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numărul 20 va intra în consolidare, găsirea unui amplasament în 

care teatrul să-și desfășoare activitatea. Ministrul a menționat că a avansat în cadrul 

Guvernului ideea demarării unui program pentru consolidarea unor clădiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcționează instituții de cultură 

subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor. 

"Trebuie să înțelegem că statul nu poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe 

care nu le-a consolidat în 45 de ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program 

și am institui un Fond Național de Salvare a instituțiilor de cultură care se află în 

clădiri de patrimoniu, dacă statul ar da acest semnal — și asta este una din prioritățile 

mele — atunci am crea o masă critică, o conștiință mai acută în societate, pentru 

urgența acestor operațiuni. (...) Cu bani de la bugetul statului și cu proiecte europene, 

pentru că pe fonduri structurale e posibil să accesăm fonduri europene care să permită 

consolidarea în regim de urgență a unor clădiri de patrimoniu", a precizat el. 

 

 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET Autor: Agerpres 

http://www.realitatea.net/
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117.Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

din data de 28 noiembrie 2015, ora 15.29 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/ 

 

 

Teatrul Nottara se mută temporar la ARCUB 

 

În urma promulgării de către preşedintele 

Klaus Iohannis a legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/
http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-temporar-la-arcub/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/11/Teatrul-Nottara1.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/11/Teatrul-Nottara1.jpg
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clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora, Teatrul Nottara a rămas 

fără sediu. În urma invitației președintelui României, Teatrul Nottara va juca o dată pe 

lună chiar la Palatul Cotroceni. Pe 5 decembrie, de la ora 19:00, va avea loc prima 

reprezentaţie susţinută de Teatrul Nottara în Sala de spectacole a Palatului. Această 

reprezenţie va avea loc sub sloganul „Teatrul Nottara şi invitaţii săi”, adică spectatori 

vor fi angajaţii teatrului, precum şi invitații Preşedinţiei. „Din cauza răgazului scurt nu 

se pot întreprinde toate diligențele pentru vânzarea de bilete, deoarece accesul în sală 

se realizează în baza unui protocol special de securitate, iar timpul rămas este prea 

scurt pentru a îndeplini toate cerințele prevăzute în mod legal. Sigur, următorul 

spectacol va fi dedicat publicului”, se arată într-un comunicat al teatrului. 

„Invitaţia Preşedintelui României, dl. Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi o întâlnire la Primărie, în urma 

căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ARCUB, situat pe strada 

Batiștei. Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14:00 va avea loc o întrunire între 

reprezentanții Teatrului Nottara, reprezentanții ARCUB şi Comisia de Cultură a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice și 

administrative ale viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim 

pe colegii noştri de la ARCUB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma 

Bulevardului Magheru, astfel încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, 

dintre care 55 în sediul de pe Magheru”, a declarat directoarea Teatrului Nottara, 

Marinela Țepuș. 

Teatrul Nottara transmite mulțumiri publicului și reprezentanților mass-media 

pentru sprijinul și solidaritatea de care au dat dovadă în această perioadă, precum și 

pentru interesul manifestat față de o instituție culturală de prestigiu. 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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Yorick 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

din data de 26 noiembrie 2015, ora 15.29 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni/ 

 

 

 

Teatrul Nottara se mută la Cotroceni 

 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti se va muta, până la găsirea unui nou sediu, la 

Palatul Cotroceni. Hotărârea vine în urma promulgării de către preşedintele Klaus 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni/
http://yorick.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni/


359 

 

Iohannis a legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în 

clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

Primul spectacol pe care actorii de la Nottara îl vor prezenta la Cotroceni va 

avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00 şi se numeşte «Teatrul Nottara şi invitaţii 

săi»”, după cum a declarat Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedeterminat, 

începând de pe 23 noiembrie. Între timp, conducerea teatrului a solicitat Primăriei 

Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul să nu îşi piardă identitatea, 

adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, dacă această problemă nu se rezolvă. 

Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă expertiză a clădirii în care își desfășoară 

activitatea Teatrul Nottara. „Dacă într-adevăr această clădire presupune un mare risc 

pentru cei care sunteţi aici, pentru noi, pentru cei de pe stradă, dorinţa noastră este să 

se facă o nouă expertiză. De fapt, ne interesează situaţia reală a acestui imobil”, a 

declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Instituția de pe Magheru nu este singura care se află în această situație. Teatrul 

Foarte Mic de asemenea se află pe lista clădirilor care se închid. „Deşi intrarea se face 

prin Bulevardul Carol, nr. 21, adresa de funcţionare a Teatrului Foarte Mic, clădirea 

apare în lista sus menţionată cu adresa Str. Jean – Louis Calderon, nr. 2. Noul 

program al spectacolelor urmează a fi stabilit şi comunicat în scurt timp”, se rată într-

un comunicat de presă. 

Pe lângă cele două teatre se vor mai închide şi alte instituţii de cultură aflate în 

clădiri cu „bulină roşie”, printre care Cinema Pro, Cinema Studio, Godot Cafe, 

Cinema Patria şi Club A. 

În imobilele din Bucureşti cu cel mai ridicat risc de prăbuşire la cutremur 

(gradul I), care prezintă pericol public, funcţionează, în prezent, 54 de restaurante, 

baruri şi cluburi, 4 teatre şi cinematografe, 7 unităţi bancare, 5 farmacii, 63 magazine, 

4 galerii de artă, 13 clinici medicale şi saloane cosmetice, dar şi alte instituţii. 

 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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118.Ordinea Zilei 

din data de 20 noiembrie 2015, ora 8.50 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-manager-nottara-

vrem-sa-obtinem-inainte-de-a-inchide-portile-acestui-teatru-o-noua-

expertiza 

 

 

 

Marinela Tepus, manager Nottara: Vrem sa obtinem, inainte de a inchide portile 

acestui teatru, o noua expertiza 

 

 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-manager-nottara-vrem-sa-obtinem-inainte-de-a-inchide-portile-acestui-teatru-o-noua-expertiza
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-manager-nottara-vrem-sa-obtinem-inainte-de-a-inchide-portile-acestui-teatru-o-noua-expertiza
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-manager-nottara-vrem-sa-obtinem-inainte-de-a-inchide-portile-acestui-teatru-o-noua-expertiza
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Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava, la fel ca multe institutii 

de pe bulevardul Magheru, si risca sa fie inchis in urma legii promulgate recent prin 

care este interzisa orice activitate in cladiri cu risc seismic mare, a declarat managerul 

Marinela Tepus, joi seara, la Festivalul "Dana Cenusa - Descatusare prin cultura".  

Marinela Tepus a anuntat ca va cere primariei o noua expertiza asupra cladirii 

in care functioneaza Teatrul Nottara. "Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de 

grava. (...) Din pacate, in urma promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege 

care exista din 2008, se presupune ca peste cateva zile acest teatru se va inchide. Si 

nu e singurul, sunt 11 cladiri pe bulevardul Magheru, toate au la parter centre 

comerciale sau institutii - sunt doua cinematografe in aceasta situatie, care isi vor 

inchide portile suspendand activitatea. Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu 

de a nu se inchide daca intr-adevar aceasta cladire presupune un mare risc pentru 

cei care sunteti aici, pentru noi, pentru cei de pe strada. Dorinta noastra este, si am 

cerut si eu, si a cerut inaintea mea si Mircea Diaconu, primariei, de fapt directiei 

abilitate, sa se faca o noua expertiza. De fapt, ne intereseaza situatia reala a acestui 
imobil", a declarat managerul institutiei de cultura, noteaza Agerpres. 

  Marinela Tepus a amintit ca aceasta cladire in care se joaca spectacolele 

Teatrului Nottara a fost construita de Liviu Ciuley, tatal marelui regizor Liviu Ciulei, 

pentru familia sa. "Va spun o singura poveste: acest bloc a fost construit in 1945 de 

Liviu Ciuley, tatal marelui regizor, pentru familia sa, pentru Liviu Ciulei care avea sa 

devina acel mare regizor. Acelasi Liviu Ciuley, inginer extraordinar, este unul dintre 

aceia care au modernizat constructiile, care au facut dupa 1940 constructii in 

Bucuresti si in alte parti din tara, dupa noile norme privind seismicitatea acestui 

teren. Va dau cateva exemple: Palatul CFR - nu are bulina, Palatul nou BNR - nu are 

bulina, singurul imobil care are bulina este acela facut de el pentru familia sa. Putem 

noi sa credem ca a gandit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decat 

celelalte? Asta vrem sa aflam — o expertiza reala facuta acum, cu mijloacele 
moderne ale anului 2015, ca sa ne dumirim", a explicat Tepus. 

  Ea a mentionat ca, in ultima perioada, dupa ce publicul a fost consultat despre 

problemele care exista la Nottara, s-au facut investitii si s-a schimbat fata teatrului. 

"Dupa cum puteti vedea, Teatrul Nottara a facut curatenie, pentru dumneavoastra si 

la cererea dumneavoastra. Cand intrati in sala, de obicei vi se da un chestionar pe 

care sunteti rugati sa-l completati si sa-l puneti intr-o urna. Acolo scria ca suntem un 

teatru imbatranit, suntem un teatru prafuit, ca suntem un teatru in care miroase a 

mucegai, ca suntem un teatru care nu are confortul unui teatru de calitate europeana. 

Noi am citit si am facut tot ceea ce dumneavoastra ati spus. Peste cateva zile, ar urma 

sa se schimbe aceste scaune si scaunele din sala mica, care sunt si mai oropsite", a 

precizat Marinela Tepus. 

http://www.agerpres.ro/
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La final, managerul institutiei a invitat pe scena o parte dintre actorii Teatrului 

Nottara - Ion Haiduc, George Alexandru, Ioana Calota, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Crenguta Hariton - si a anuntat ca cere primariei o noua expertiza asupra cladirii, iar 

daca aceasta nu se va realiza se va apela la o echipa de arhitecti privata. "Vrem sa 

atragem de partea noastra toti spectatorii, pe ceilalti actori, astfel incat sa obtinem, 

inainte de a se inchide portile acestui teatru, o noua expertiza. Cred ca o meritam. 

Vreau sa va spun ca, daca primaria nu va fi de acord cu aceasta expertiza, noi 

suntem gata sa facem o campanie de atragere de fonduri si sa ne platim singuri, cu 

ajutorul dumneavoastra, aceasta expertiza. Astazi ma intalnesc cu niste arhitecti ca 

sa-mi dea o estimare. Nu stiu cat costa o astfel de expertiza, dar nu cred ca o sa coste 

luna de pe cer si va asteptam atunci, asa cum ati fost si altadata alaturi de noi, nu sa 

platiti un bilet de spectacol, poate sa platiti costul unui bilet care sa se transforme in 

posibilitatea noastra de a ne face singuri aceasta expertiza", a afirmat Marinela 

Tepus. 

 

 

 

 

Autor: Ordinea zilei 
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119.Vocea Diasporei 

din data de 20 noiembrie 2015,  

http://voceadiasporei.ro/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-

grava-se-cere-o-noua-expertiza/ 

 

 

 

Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă. Se cere o nouă expertiză! 

 

 

Moment emoţionat în cea de-a doua zi a Festivalului MultiArt pentru deţinuţi, 

când Managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuş, a urcat pe scenă împreună cu o 

parte a trupei de actori şi a expus situaţia în care instituţia s-ar putea afla în urma legii 

http://voceadiasporei.ro/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/
http://voceadiasporei.ro/teatrul-nottara-se-afla-intr-o-situatie-extrem-de-grava-se-cere-o-noua-expertiza/
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promulgate recent de preşedintele Klaus Iohannis, care interzice orice fel de activitate 

publică în clădirile cu bulină roşie. 

Teatrul Nottara riscă să se închidă împreună cu alte instituţii din centrul 

Bucureştiului, din cauza acestei legi buclucaşe, care fie că îşi propune, fie că nu, mai 

îngroapă teatrul românesc încă o dată. Este nevoie de un efort susţinut din partea 

autorităţilor şi din partea publicului pentru ca teatrul să nu-şi suspende activitatea. 

“Teatrul Nottara se află într-o situaţie extrem de gravă, la fel ca multe alte  instituţii 

de pe Bulevardul Magheru. Ne-aţi spus în chestionarele pe care le primiţi înainte de 

fiecare spectacol că teatrul nostru este îmbătrânit, depăşit, mucegăit. Noi am fost şi 

suntem receptivi la ceea ce îşi doresc oamenii de la noi, de aceea vă primim astăzi în 

săli de teatru proaspăt renovate. Luna viitoare ar trebui să schimbăm şi scaunele, de 

care de asemenea v-aţi plâns că sunt incomode.” explică managerul instituţiei. 

Teatrul Nottara are nevoie de o nouă expertiză 

„Dorinţa noastră este ca Teatrul Nottara să beneficieze de o nouă expertiză. Dacă 

primăria nu va dori să facă acest lucru, vom iniţia o campanie de strângere de fonduri 

pentru a o putea plăti noi. Acest lucru trebuie făcut şi pentru publicul nostru nu doar 

pentru cei care lucrează în instituţia noastră. Şi Mircea Diaconu a solicitat în repetate 

rânduri o nouă expertiză“, a precizat Ţepuş. 

 Publicul a aplaudat îndelung la finalul acestui 

moment, în semn de susţinere pentru actorii pe care e posibil să îi vadă pentru ultima 

dată pe scena care pe mulţi i-a consacrat. 

Clădirea în care este amplasat teatrul are o istorie bogată. Atât pentru actori, cât 

şi pentru public, aceşti pereţi au o poveste, o valoare sentimentală. 

Desigur că siguranţa publicului este pe primul loc, aşa încât dacă o nouă 

expertiză confirmă că această clădire prezintă un risc pentru spectatori, atunci ne vom 

muta. Dar considerăm că aşa cum un pacient are dreptul la o a doua opinie, şi noi 

http://voceadiasporei.ro/wp-content/uploads/2015/11/teatru-1.jpg
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avem dreptul la o nouă expertiză înainte de a părăsi acest loc care este un simbol al 

capitalei. 

Amintim că actualul europarlamentar Mircea Diaconu a ocupat postul de 

director al Teatrului Nottara în perioada iulie 2001-noiembrie 2011. Din noiembrie 

2011, Marinela Ţepuş se află în fruntea conducerii teatrului. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (cf. 

Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în 

componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică 

şi administrativă de 85 de membri. 

 

 

 

Written by Alexandru Filimon  

http://voceadiasporei.ro/author/alexandru-filimon/
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120.9am 

din data de 24 noiembrie 2015, ora 16.19 

http://www.9am.ro/stiri/Social/286064/manager-nottara-cerem-primariei-

un-sediu-cu-identitate-culturala.html 

 

 

 

Manager Nottara: Cerem Primariei un sediu cu identitate culturala 

 

Marinela Tepus, managerul Nottara, institutie a carei activitate a fost 

suspendata, luni, spune ca a solicitat Primariei Capitalei un nou sediu, cu atestat 

cultural, pentru ca teatrul sa nu isi piarda identitatea, adaugand ca se vor juca 

spectacole si in strada, daca aceasta problema nu se rezolva. 

 

http://www.9am.ro/stiri/Social/286064/manager-nottara-cerem-primariei-un-sediu-cu-identitate-culturala.html
http://www.9am.ro/stiri/Social/286064/manager-nottara-cerem-primariei-un-sediu-cu-identitate-culturala.html
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"Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul 

Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei 

Guvernului nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 

constructiilor existente, va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu 

data de 23.11.2015, teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii 

tuturor spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru 

nr. 20, sectorul 1, pe termen nedefinit", se arata intr-un anunt adresat spectatorilor. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 17 noiembrie, legea care prevede 

interzicerea desfasurarii de activitati in spatiile comerciale precum magazine, sali de 

spectacole si structuri turistice, in cladirile cu risc seismic ridicat, pana la consolidarea 

acestora. 

Legea modifica Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, privind masurile pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente, si a fost initiata de senatorii PSD 

Darius Valcov si Mihai Fifor in anul 2014. Initial, legea prevedea doar sanctiuni 

pentru operatorii care nu urgenteaza lucrarile de consolidare in astfel de spatii, insa, 

potrivit unui amendament depus in Senat, a fost introdusa si respectiva interdictie. 

Astfel, legea prevede interzicerea organizarii si desfasurarii de activitati 

permanente si/sau temporare in spatiile "care implica aglomerari de persoane, pana la 
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finalizarea lucrarilor de interventie realizate in scopul cresterii nivelului de siguranta 

la actiuni seismice a constructiei existente". 

Spatiile la care face trimitere legea sunt publice, cu alta destinatie decat cea de 

locuinta, respectiv "spatiile realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica 

aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii 

pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, 

asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca 

aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor 

amenajari ulterioare". 

Legea a fost adoptata in Parlament pe 10 octombrie si trimisa presedintelui 

Iohannis la promulgare. 

Contactata, marti, de agentia MEDIAFAX, Marinela Tepus a precizat ca, in 

acest moment, se fac solicitari la Primaria Capitalei pentru a obtine un sediu cu un 

atestat cultural, pentru ca institutia sa nu isi piarda identitatea, precum si o noua 

expertiza, pentru a afla daca, intr-adevar, vechea cladire se incadreaza in randul celor 

cu risc seismic ridicat. 

In acest moment, in cladirea de pe Bulevardul Magheru se desfasoara doar 

activitatea administrativa. Intrebata daca acest lucru este legal, Marinela Tepus a spus 

ca nu scrie nicaieri ca nu ar fi permisa activitatea, atat timp cat nu au loc spectacole. 

"Nu scrie nici ca avem, nici ca n-aveam. Noi ne prevalam de faptul ca spune sa 

nu organizam spectacole si asta se intampla. Mai departe, ne prevalam de faptul 

ca administratia noastra nu este in relatie directa cu publicul. (...) Nu cred ca ne 

va scoate cineva (din sediu, n.r.), pentru ca nu avem relatie cu publicul. Singura 

e agentia care returneaza banii de bilete", a spus Marinela Tepus pentru 

MEDIAFAX. 

De asemenea, aceasta a precizat ca Teatrul Nottara nu s-a inchis, ci doar si-a 

incetat activitatea, suspendand spectacolele, insa spera ca actorii sa revina pe scena, 

oricare ar fi aceasta, cat mai curand. 

"Noi asteptam cu mult avant raspunsul Primariei, sa ne spuna unde jucam, si, pe de 

alta parte, daca nu avem raspuns, ne vom duce si il vom cere singuri. Vom juca. 

Credeti-ma, vom juca. Noi ne luptam sa avem un sediu cu atestare culturala, adica un 

sediu deja recunoscut de public. Dincolo de asta, putem sa inchiriem si sa jucam azi 

aici, maine in Focsani, dar nu cred ca e bine", a declarat Marinela Tepus, precizand ca 

se vor juca spectacole si in strada, daca nu se rezolva problema, cu atat mai mult cu 
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cat Teatrul Nottara are in repertoriu spectacolul "Calatoria", care se desfasoara intr-un 

autobuz. 

Anuntul potrivit caruia Teatrul Nottara ar putea sa-si suspende activitatea a fost facut 

de managerul institutiei, Marinela Tepus, pe 19 noiembrie, in cea de-a doua zi a 

Festivalului MultiArt pentru detinuti, cand a urcat pe scena, impreuna cu o parte a 

trupei de actori, si a expus situatia in care institutia s-ar putea afla in urma legii 

promulgate recent de presedintele Klaus Iohannis. 

"Teatrul Nottara se afla intr-o situatie extrem de grava. (...) Din pacate, in urma 

promulgarii acelui articolas cu bucluc, dintr-o lege care exista din 2008, se presupune 

ca, peste cateva zile, acest teatru se va inchide. Si nu e singurul, sunt 11 cladiri pe 

bulevardul Magheru si toate care au la parter centre comerciale sau institutii - sunt 

doua cinematografe in aceasta situatie - ele isi vor inchide portile suspendand 

activitatea. Dorinta noastra, a Teatrului Nottara, este nu de a nu se inchide, daca intr-

adevar aceasta cladire presupune un mare risc pentru cei care sunteti aici, pentru noi, 

pentru cei de pe strada, dorinta noastra , insa, este, si am cerut si eu, si a cerut inaintea 

mea domnul Mircea Diaconu (fostul director al Teatrului Nottara, n.r.) Primariei, de 

fapt, directiei abilitate in consolidari, sa se faca o noua expertiza. De fapt, ne 

intereseaza situatia reala a acestui imobil", a spus Marinela Tepus, pe scena Teatrului 

Nottara. 

Potrivit acesteia, Teatrului Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatal 

marelui regizor Liviu Ciulei, pentru familia sa. "Acelasi Liviu Ciuley, inginerul 

extraordinar, este unul dintre aceia care au modernizat constructiile, care au facut 

dupa 1940 constructii in Bucuresti si in alte parti din tara dupa noile norme privind 

seismicitatea acestui teren. Va dau cateva exemple: palatul CFR - nu are bulina, 

palatul nou BNR - nu are bulina. Singurul imobil care are bulina e acela facut de el 

pentru familia sa. Putem noi sa credem ca a zidit pentru sine, acest Manole, un bloc 

mai prost decat celelalte?", a mai spus managerul Teatrului Nottara. 

In acel moment, managerul Teatrului Nottara a precizat, pentru MEDIAFAX, 

ca a trimis solicitari la Primaria Capitalei pentru a li se permite sa faca o noua 

expertiza a Teatrului Nottara, dar si a li se asigura un nou sediu, in cazul in care 

activitatea in cladirea de pe Bulevardul Magheru din Bucuresti ar trebui suspendata. 

"Astazi (19 noiembrie, n.r), am trimis solicitarea la Directia de Cultura, la primarul 

general, la consolidari - unde n-a fost primita - si la spatiul locativ, pentru ca noi am 

cerut sa se gandeasca si sa ne dea un spatiu adecvat cu ceea ce facem noi, noi avem 30 

de reprezentatii la doua sali. Si suntem gata la orice discutii. Noi asteptam sa ne 

intalnim ca sa si spunem ce nevoie avem. (...) Daca legea vine, noi nu mai putem 

astepta. Noi suspendam si demersul cu expertiza dureaza cam trei luni, daca se face o 
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expertiza serioasa, si noi vrem sa se faca si suntem constienti ca, daca se face o noua 

expertiza, ea trebuie sa fie facuta ca la carte, cu mijloacele anului 2015 fata de 1997 

(cand a fost facuta cea mai recenta expertiza, n.r.), pentru ca, daca exista bulina, aflam 

si ne consolam cu asta, nu suntem inconstienti. Noi stam cu certitudinea ca n-avem 

bulina, de asta spunem 'veniti!'. Nicio clipa, cineva dintre noi nu crede ca acest teatru 

are o bulina reala din mai multe motive: ca acea expertiza s-a facut cum s-a facut, ca 

intai s-a spus ca blocul este din 1935 si dupa aceea s-a dovedit ca este din 1945, ca, 

sus, proprietarii n-au acceptat sa intre si s-au facut masuratorile atat cat s-au facut fara 

partea de sus a blocului si ca, mai mult decat atat, tatal lui Liviu Ciulei este cel care a 

modernizat constructiile in Romania. Dupa marele cutremur, el este primul care a 

facut cu calcule si conform normelor de atunci, din '40, de seismicitate, cu arhitecti 

din America, a fost o intreaga tevatura. BNR-ul nu pare ca se va misca din loc prea 

curand si palatul CFR nu pare a se misca din loc prea curand", a spus Marinela Tepus. 

Totodata, aceasta a precizat ca pe Bulevardul Magheru trec cateva sute de 

oameni zilnic, mai multi decat intra in teatru. "As vrea sa stiu cine a dat directiva ca 

aceasta cladire - daca o fi, Doamne fereste!, un mare cutremur - sa se prabuseasca 

peste sala de spectacol si nu peste strada. Pentru ca eu cred ca, daca ne ducem pana la 

capat cu constiinta si cu rigoarea acestei legi, ar trebui sa punem o bariera la Piata 

Romana si o bariera la Universitate. Si tot asa si cu Centrul vechi, o bariera intr-o 

parte, o bariera la capatul celalalt si nimeni sa nu mai intre, in afara de locuitorii care, 

pe propria raspundere, intra in blocul in care locuiesc", a spus Marinela Tepus. 

In ceea ce priveste o noua expertiza a cladirii, Marinela Tepus a precizat la 

momentul respectiv ca nu s-a putut realiza, pentru ca Primaria nu si-a dat acordul si 

nu a finantat o astfel de actiune. 

"Explicatia este ca (expertiza, n.r.) este una si buna si definitiv facuta. Eu, cand 

am facut si am cerut a doua oara, am spus ca au mai trecut 18 ani. Poate in 18 

ani, din cauza vibratiilor, din cauza metroului care este pe dedesubt, aceasta 

cladire s-a prabusit si nu ne-am dat noi seama si locuim intr-o holograma. Adica, 

e dreptul nostru sa vedem ce se intampla dupa 18 ani, ca poate ca trebuie sa 

fugim ca potarnichile. Eu nu spun ca aceasta expertiza a fost sau nu a fost, dar 

exista atat de multe intrebari si faptul ca se refuza o a doua expertiza...", a mai 

spus Marinela Tepus, mentionand ca nu stie cat costa o astfel de expertiza, dar 

umeaza sa afle si, daca si colegii sai sunt de acord, este hotarata sa faca o campanie ca 

la carte, pentru a salva aceasta cladire simbol. 

"Vom face o campanie, m-am si gandit la un slogan «Dati o para pentru Nottara», ca 

doar s-a mai facut un Ateneu (Ateneul Roman, n.r.) cu «un leu pentru Ateneu». Eu 

apelez la spectatorii nostri ca, in loc sa cumpere un bilet, sa dea acesti bani pentru 

aceasta expertiza. Si, pana la urma, eu sunt sigura ca vom reusi sa o facem. Daca este 
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o suma omeneasca si putem sa o adunam in acest fel, eu cred ca vom avea sprijin pana 

la urma, ca de Magheru cred ca toata lumea a auzit", a completat managerul Teatrului 

Nottara. 

Despre refuzul Primariei de a face o noua expertiza a Teatrului Nottara, 

Marinela Tepus a spus ca o astfel de actiune ar deschide o "cutie a Pandorei", dar 

Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul. 

"Eu cred ca e o cutie a Pandorei pe care Primaria nu vrea sa o deschida. Daca se 

dovedeste ca acest bloc nu are o expertiza reala si ca nu are bulina sau ca nu e la clasa 

I de risc, eu cred ca va sari in aer tot ce a facut Proiect Bucuresti impreuna cu 

Primaria, in 1997, si eu cred ca, de fapt, asta e spaima: sa nu cumva sa fie asa. Dar 

cred, de asemenea, ca Bucurestiul are nevoie sa stie adevarul", a mai spus Marinela 

Tepus, pentru MEDIAFAX. 

De asemenea, directoarea Teatrului Nottara a afirmat ca institutia de pe 

Bulevardul Magheru nu poate fi consolidata, pentru ca exista un proces de retrocedare 

cu proprietarii, care au contestat "bulina rosie". 

"In prima etapa, aceasta cladire a fost trecuta in 1935 de catre Proiect Bucuresti 

si pe asta s-a bazat contestatia proprietarilor: ea e facuta in 1945. (...) E vorba de 

un proces de retrocedare cu familia Ciulei si, e adevarat, aici Primaria nu are 

cum sa consolideze un bloc care nu este al ei si nu stie ca va fi castigat de 

Primarie si, conform vechii legi, proprietarii trebuiau sa semneze toti si ei n-au 

semnat, contestand aceasta bulina. De fapt, ei n-au semnat pentru consolidare, 

pentru ca ei au contestat existenta reala a acestei buline", a spus Marinela Tepus, 

mentionand ca "proprietarii, dupa ce au contestat, au scos bulina, iar Primaria nici nu 

a amendat pe nimeni si nici nu a mai pus-o la loc". 

"Eu cred ca, in proportie de 99,99%, bulina asta, ca multe alte buline din Bucuresti, 

sunt puse din birou, pe anul constructiei", a completat Marinela Tepus. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si 

companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat 

artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic care are in 

componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori, un scenograf, si cu o echipa tehnica 

si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela Tepus se afla la 

conducerea teatrului. 

 

http://www.mediafax.ro/


372 

 

121.Hotweek 

din data de 25 noiembrie 2015, ora 15.22 

http://www.hotweek.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni-primul-

spectacol-pe-5-decembrie/ 

 

 

 

Teatrul Nottara se muta la Cotroceni, primul spectacol pe 5 decembrie 

 

 

http://www.hotweek.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni-primul-spectacol-pe-5-decembrie/
http://www.hotweek.ro/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni-primul-spectacol-pe-5-decembrie/
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Teatrul Nottara se va muta la Palatul Cotroceni, pana la gasirea unui nou 

sediu, urmand ca primul spectacol „Teatrul Nottara si invitatii sai” sa aiba loc 

pe 5 decembrie, de la ora 19.00, informeaza agentiile de presa.  

Reprezentantii Teatrului Nottara au avut o intalnire, miercuri, cu presedintele 

Romaniei, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situatia actuala a institutiei 

teatrale, dar si pentru a li se oferi gazduire temporara pentru o parte dintre productiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

„Vom juca lunar pana la rezolvarea situatiei (la Cotroceni, n.r.). Primul spectacol va fi 

pe 5 decembrie, la ora 19.00, si se numeste <Teatrul Nottara si invitatii sai>”, a 

declarat pentru Mediafax Marinela Tepus, managerul Teatrului Nottara. 

Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

incepand de luni, in urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana 

la consolidarea acestora. 

Marinela Tepus, managerul Nottara, a precizat, marti, pentru Mediafax, ca a 

solicitat Primariei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul sa nu isi 

piarda identitatea, adaugand ca se vor juca spectacole si in strada, daca aceasta 

problema nu se rezolva. Totodata, s-au facut solicitari pentru o noua expertiza a 

institutiei teatrale. 

Potrivit unui anunt publicat, miercuri, pe blogul institutiei teatrale bucurestene, 

in aceste zile „de cumpana pentru traditia si istoria Teatrului Nottara”, angajatii sai au 

fost impresionati de valul de simpatie si solidaritate din partea spectatorilor, a 

oamenilor de cultura, dar si a autoritatilor publice. 

Miercuri, reprezentantii Teatrului Nottara s-au intalnit cu presedintele Klaus 

Iohannis, iar, dupa data de 1 decembrie, va avea loc o intrevedere si la Primaria 

Municipiului Bucuresti, in subordinea careia institutia teatrala se afla, pentru a discuta 

inclusiv despre posibilitatea punerii la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinerii 

temporare a reprezentatiilor teatrului. 

„De asemenea, am primit foarte multe mesaje de sustinere, precum cele din partea 

Ministrului Culturii, domnul Vlad Alexandrescu, dar si a europarlamentarilor Mircea 

Diaconu, fost director al Teatrului Nottara, in perioada 2001 – 2011, si Cristian Busoi, 

care ne-au asigurat de tot sprijinul”, se arata in anuntul citat. 
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Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile 

si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de 

impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are in componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o 

echipa tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Tepus se afla la conducerea teatrului. 

 

 

 

 

Autor: Cristiana Petrariu Bota 
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121.Aggregator 

din data de 26 noiembrie 2015, ora 15.20 

http://aggregatornews.com/cultura/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-

strada-batistei-1736/ 

 

 

 

ArCuB ofera Teatrului Nottara sediul din strada Batistei 

 

 

http://aggregatornews.com/cultura/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-1736/
http://aggregatornews.com/cultura/arcub-ofera-teatrului-nottara-sediul-din-strada-batistei-1736/
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Centrul de proiecte culturale al Municipiului Bucuresti si-a desfasurat 

activitatea in sediul din strada Batistei, pana in septembrie 2014, cand s-a mutat in 

Hanul Gabroveni, inaugurat atunci dupa desfasurarea unor ample lucrari de 

reabilitare. 

Mihaela Paun, a declarat, joi, ca a discutat cu directorul Teatrului Nottara, 

Marinela tepus si, chiar daca sala din strada Batistei nu este in cele mai bune conditii 

pentru ca are risc seismic 2, au decis ca aceasta poate fi folosita de actorii Teatrului 

Nottara pentru ca totusi nu are bulina rosie, precum cladirea institutiei de spectacol. 

„Avand in vedere ca legea spune ca doar cladirile cu risc seismic 1 se inchid si cum 

noi avem o alta cladire noua si foarte frumoasa la Hanul Gabroveni, unde avem si o 

sala de spectacole mai mica decat cea din Batistei, de 200 de locuri, este normal sa 

dam o mana de ajutor celor care nu au deloc”, a declarat Mihaela Paun. 

Sala ArCuB are o capacitate de 377 de locuri, carora li se pot adauga 

locuri pe margine, putand sa se ajunga pana la 400 de locuri. 

Mihaela Paun a spus ca in sediul din strada Baitstei se va incerca o coexistenta 

si nu crede ca vor exista probleme. 

Ea a mai precizat ca urmeaza ca saptamana viitoare sa se discute in Comisia de 

cultura a Primariei Capitalei despre aspectele privind organizarea si impartirea 

cheltuielilor, dar nu crede ca va fi o problema avand in vedere ca ambele institutii sunt 

in subordinea primariei. 

„Vom incerca sa facem o impartire echitabila si sa nu ne certam. Vom coopera cat 

este nevoie”, a spus Mihaela Paun. 

Directorul ArCuB a mai spus ca exista deja un proiect de consolidare privind 

sediul strada Batistei facut chiar in acest an, in ideea ca lucrarile ar fi putut incepe 

anul viitor. 

„Cum nu mai reprezinta o urgenta, probabil ca ii va veni randul dupa ce cladirile cu 

risc seismic 1 se vor consolida. O consolidare dureaza cam trei ani”, a mai spus 

directorul ARCUB. 

Managerul Teatrului Nottara Marinela tepus a precizat ca problema este partial 

rezolvata. 
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„In continuare dorim acea expertiza absolut necesara, pentru ca la noi propietarii nu 

au contestat reabilitarea, ci acea expertiza din 1996. Sunt sigura ca acel bloc are 

bulina rosie si sunt sigura ca trebuie consolidat”, a spus tepus. 

Ea a mai precizat ca solicita ca o parte din birourile teatrului sa ramana in 

sediul din Magheru si sa existe posibilitatea ca actorii sa repete pe scenele de acolo. 

„Saptamana viitoare, Comisia de cultura ne-a facut o invitatie joi de la ora 14.00 cu 

ArCuB. Dorim ca afisajul sa ramana pe Magheru, ca agentia de bilete sa ramana 

acolo, sa fie luminat Magheru, ca sa se stie ca Teatrul Nottara nu si-a inchis portile si 

sa putem spune publicului unde ne va putea gasi pentru ca acum suntem in trei sedii”, 

a mai spus managerul teatrului. 

Marinela tepus a mai precizat ca nu este foarte fericita cu sediul ArCuB, 

deoarece sala din Magheru era o sala pentru teatru, in timp ce cea din Batistei a fost 

gandita ca o sala de tineret pentru altfel de activitati. 

Pe de alta parte ea a precizat ca este incantata de numarul mare de locuri pe 

care il are sala ARCUB, precizand ca ambele sedii ale Teatrului Nottara, cel din 

Magheru si cel din Cotroceni, aveau impreuna 400 de locuri. 

Reprezentantii Teatrului Nottara au avut o intalnire, miercuri, cu presedintele 

Romaniei, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situatia actuala a institutiei 

teatrale, dar si pentru a li se oferi gazduire temporara pentru o parte dintre productiile 

lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

Dupa intalnire, Marinela tepus a anuntat ca productiile Teatrului Nottara vor fi 

jucate, din 5 decembrie, la Cotroceni. Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul 

Cotroceni, a mai spus aceasta. 

Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

incepand de luni, in urma promulgarii de catre presedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfasurarii de activitati in cladirile cu risc seismic ridicat, pana 

la consolidarea acestora. 

Teatrul Nottara functioneaza ca o institutie de spectacole de repertoriu (conform 

Ordonantei Guvernului numarul 21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si 

companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat 

artistic, cu modificarile si completarile ulterioare), cu un colectiv artistic care are in 

componenta sa 35 de actori angajati, doi regizori si un scenograf si cu o echipa 

tehnica si administrativa de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela tepus se 

afla la conducerea teatrului. 
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122.The Romania Journal 

din data de 22 noiembrie 2015,  

http://www.romaniajournal.ro/nottara-theatre-suspends-activity-due-to-the-

high-seismic-risk-of-the-building/ 

 

 

Nottara Theatre suspends activity due to the high seismic risk of the building 

 

Nottara Theatre suspended its activity indefinitely after President Iohannis 

promulgated the law banning the activity in buildings with high seismic risk until 

further consolidations. 

“Considering provisions of Law 228/2015 regarding reducing seismic risk for existent 

buildings, unfortunately we inform that our theatre is compelled to order suspension 

of all performances and events at 20 Magheru Boulevard indefinitely starting 

November 23,” reads a note of the theatre management. 

Theatregoers are also informed they will be able to recover the money for the 

already bought tickets. “The theatre asks Bucharest City Hall to provide us with a new 

location to temporarily stage our shows,” the note also says. 

The law has been adopted by the Parliament on October 10, while President Iohannis 

promulgated on November 17. 

Nottara Theatre was built by engineer Liviu Ciuley, the father of great film and 

theatre director Liviu Ciulei, for his family. “The same Liviu Ciuley, the 

extraordinary engineer is one of those who built constructions in Bucharest and other 

cities after 1940 in compliance with the new rules on earthquake. CFR Palace or the 

http://www.romaniajournal.ro/nottara-theatre-suspends-activity-due-to-the-high-seismic-risk-of-the-building/
http://www.romaniajournal.ro/nottara-theatre-suspends-activity-due-to-the-high-seismic-risk-of-the-building/
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new BNR Palace have no high seismic risk red spots. The only building that has a 

read spot is the one he made for his family. Can we consider that he built a worse 

building for himself?”, said Marinela Tepus, the theatre manager. 

She explained the theatre building cannot be consolidated, as there is an 

ongoing retrocession process with its owners, who challenged “the red spot” statute of 

the dwelling. “The City Hall is not allowed to consolidate a block which doesn’t 

belong to it”, she argued. 

In its turn, Bucharest City Hall said that the Nottara theatre building cannot be 

consolidated as the owners are categorically refusing the consolidation works. 

Established since 1947 as the Army’s theatre, the current C.I. Nottara theatre on 

Magheru Bvd was commissioned on October 15, 1946 with Shakespeare’s 

“Midsummer Night’s Dream” performance, being a successful project of engineer 

Liviu Ciuley who thus managed to honor promise to his two children, Ana and Liviu, 

who were in love with the theatre art: he had built a real theatre for them.  

 

 

 

Posted by: Alina Butu   

http://www.romaniajournal.ro/author/alina/
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123.Bussiness 24 

din data de 25 noiembrie 2015, ora 19.45 

http://www.business24.ro/arta/stiri-arta/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-

cotroceni-1566212 

 

 

 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

 

Directorul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a fost primit miercuri dupa-

amiaza la Palatul Cotroceni, unde s-a decis ca Administratia Prezidentiala va pune 

la dispozitie o sala de spectacole pentru piesele de teatru. 

 
Un comunicat de presa al presedintiei anunta ca reprezentanti ai 

Administratiei Prezidentiale s-au intalnit cu Tepus, iar "dialogul a avut loc pe fondul 

http://www.business24.ro/arta/stiri-arta/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1566212
http://www.business24.ro/arta/stiri-arta/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1566212
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suspendarii, pe termen nedefinit, de catre conducerea Teatrului Nottara, a tuturor 

spectacolelor si evenimentelor programate in salile situate in cladirea de pe Bd. 

Magheru, nr. 20, sector 1, Bucuresti". 

"Administratia Prezidentiala va pune la dispozitia Teatrului Nottara Sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, in conditiile convenite printr-un protocol incheiat 

intre cele doua parti pentru desfasurarea activitatii teatrului, in masura in care 

spatiul permite acest lucru", se mai arata in ...citeste mai departe despre "Teatrul 

Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa" pe Ziare.com 

 

 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
http://www.ziare.com/
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124.Astazi.ro 

din data de 24 noiembrie 2015, ora 15.15 

http://stiri.astazi.ro/stire-mesajul-managerului-de-la-nottara-dupa-vestea-

privind-inchiderea-teatrului-bucurestean-256505752.html 

 

 

 

Mesajul managerului de la Nottara, dupa vestea privind INCHIDEREA 

teatrului bucurestean 

 

Marinela Tepus, managerul 

Nottara, institutie a carei activitate a fost suspendata, luni, spune ca a solicitat 

http://stiri.astazi.ro/stire-mesajul-managerului-de-la-nottara-dupa-vestea-privind-inchiderea-teatrului-bucurestean-256505752.html
http://stiri.astazi.ro/stire-mesajul-managerului-de-la-nottara-dupa-vestea-privind-inchiderea-teatrului-bucurestean-256505752.html
http://feedproxy.google.com/~r/GandulNews/~3/fRpcxkNgga8/mesajul-managerului-de-la-nottara-dupa-vestea-privind-inchiderea-teatrului-bucurestean-14897718
http://feedproxy.google.com/~r/GandulNews/~3/fRpcxkNgga8/mesajul-managerului-de-la-nottara-dupa-vestea-privind-inchiderea-teatrului-bucurestean-14897718
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Primariei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul sa nu isi piarda 

identitatea, adaugand ca se vor juca spectacole si in strada, daca aceasta problema 

nu se rezolva.  
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125.Ştiri.com 

din data de 25 noiembrie 2015, ora 22.06 

http://www.stiri.com.ro/stire-99410/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-

iohannis-sa-joace-la-cotroceni.html#.VmW6I15c5f9 

 

 
 

Actorii Teatrului Nottara, chemati de Iohannis sa joace la Cotroceni 

 

Actorii Teatrului Nottara au fost invitati sa joace la Palatul Cotroceni, dupa ce 

cladirea a fost inchisa, fiind incadrata in categoria celor cu risc seismic ridicat. 

http://www.stiri.com.ro/stire-99410/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni.html#.VmW6I15c5f9
http://www.stiri.com.ro/stire-99410/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni.html#.VmW6I15c5f9
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B1 Tv transmite ca presedintele Klaus Iohannis a invitat actorii sa joace la 

Cotroceni, iar invitatia a venit din partea sefului statului in conditiile in care 

activitatea teatrului a fost suspendata. 

In plus, sustine sursa citata, deja erau vandute 300 de bilete si erau mari cereri pentru 

perioada urmatoare. 

Astfel, in prezent exista posibilitatea returnarii banilor, pentru cine vrea, sau 

participarea la aceste spectacole ce ar urma sa aiba loc la Cotroceni. 

Totodata, directorul teatrului, Marinela Tepus, a confirmat informatia, pentru 

Romania Tv. 

"Am fost invitati la Cotroceni. La ora 16.00 o sa merg si o sa vad in ce masura se 

poate juca acolo. Sala nu este foarte mica, insa scena este foarte mica pentru 

decorurile noastre. Noi cautam sa obtinem un imobil provizoriu pentru perioada 

urmatoare. Ne-am gandit la cladirea ARCUB din Batiste, care este chiar a primariei", 

a subliniat Tepus. 

De asemenea, surse citate de Agerpres sustin ca reprezentanti ai Administratiei 

Prezidentiale se intalnesc miercuri, la ora 16:30, cu conducerea teatrului, pentru 

discutii despre situatia institutiei. 

Teatrul Nottara aflat pe Bulevardul Magheru a fost inchis, luni, dupa mai bine 

de 70 de ani. 

Iata comunicatul institutiei: 

"Dragi spectatori, 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 282/2015, publicata in Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare si modificare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor 

existente, 

Va aducem la cunostinta cu regret faptul ca, incepand cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat sa dispuna suspendarea organizarii tututor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Va asiguram de toata disponibilitatea noastra in legatura cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vandute pana in acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 
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De asemenea, va asiguram ca teatrul a depus si va depune, la toate autoritatile 

competente, absolut toate diligentele necesare pentru rezolvarea de urgenta a acestei 

situatii, solicitand Primariei Municipiului Bucuresti, in subordinea careia ne aflam, 

inclusiv punerea la dispozitie a unui alt spatiu, in vederea sustinererii temporare a 

reprezentatiilor noastre. 

Va multumim pentru intelegere! 

Echipa Teatrului Nottara" 

 

Miercuri, ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a declarat ca situatia Teatrului 

Nottara urmeaza sa fie analizata si discutata in cadrul unei intalniri de urgenta la 

Palatul Victoria, la care sa participe si reprezentanti ai Primariei Capitalei. 

In plus, Alexandrescu a propus si instituirea unui Fond National de Salvare 

pentru institutiile de cultura. 

 

 

 

Autor:    Ziare.com 
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126.Revista presei 

din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.revistapresei.eu/stire/iohannis-aduce-teatrul-la-cotroceni.html 

 

 
 

Iohannis aduce teatrul la Cotroceni. 25.11.2015 

 

Vazand ca una dintre cele mai prestigioase institutii de cultura din Romania, 

Teatrul Nottara din Bucuresti, a fost nevoita sa isi suspende activitatea din cauza 

problemelor la structura cladirii, care e vizata cu bulina rosie si poate cadea la un 

cutremur mai puternic, presedintele Klaus Iohannis i-a invitat pe actori sa tina 

spectacolele la Palatul Cotroceni. Cladirea are o sala de spectacole amenajata pentru 

astfel de evenimente, deci reprezentatiile s-ar putea desfasura aici pana la remedierea 

situatiei. 

Mai greu cu accesul publicului 

Sunt insa si inconveniente legate de Palatul Cotroceni, spun cei de la Nottara. 

Accesul publicului este mult mai greoi, intrucat fiecare spectator va trebui verificat de 

SPP, iar scena de acolo este destul de mica. In fine, foarte multe bilete la spectacolele 

de teatru care erau programate pana la sfarsitul anului erau deja vandute. Persoanele 

care au bilete cumparate pot opta sa ceara o returnare de bani sau sa mearga la piesele 

organizate in sediul Presedintiei Romaniei. a"Miercuri, 25 noiembrie a.c., la Palatul 

Cotroceni, a avut loc o intalnire intre reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si 

directorul Teatrului Nottara, doamna Marinela Tepus. Administratia Prezidentiala va 

http://www.revistapresei.eu/stire/iohannis-aduce-teatrul-la-cotroceni.html
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pune la dispozitia Teatrului Nottara sala de spectacole a Palatului Cotroceni, in 

conditiile convenite printr-un protocol", se arata intr-un comunicat  
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127.Andrei Patroş 

din data de 26 noiembrie 2015, 

 http://andreipartos.ro/teatrul-se-muta-dar-pana-cand/ 

 

 
 

TEATRUL SE MUTĂ DAR PÂNĂ CÂND?/ 

 

 

http://andreipartos.ro/teatrul-se-muta-dar-pana-cand/
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S-a găsit o soluţie, dar e una firavă. Teatrul Nottara are 33 de spectacole, dar 

poate juca unul singur pe lună în cocheta sală de la Cotroceni! Prea puţin! 

Remarcabilă reacţia publicului la ştirea închiderii unor săli de teatru. N-am văzut încă 

o poziţie a UNITER, dar poate n-am fost atent.*  

E trist că a fost nevoie de Tragedia de la Colectiv, pentru a se pune serios 

problema renovării, consolidării unor clădiri din Bucureşti. De fapt nu se pune 

problema nici acum. Doar a închiderii unor săli, fără reparaţii, consolidări. Dacă e aşa 

de grav, de mâine ar trebui să înceapă lucrările. Ce spuneţi, ne prinde vara 2016 cu ele 

închise? Se fac înainte de alegeri? S-au mai închis Cinema Patria şi Teatrul Mic, dar 

probabil că vor mai fi şi altele. Club A a funcţionat până aseară, deşi nu are avizele 

necesare şi dispune de o singură uşă de intrare-ieşire! Şefii de la I.S.U. vor fi demişi, 

dar cel care-i coordona nu păţeşte nimic? 

 P.S. Am aflat că s-a găsit şi o altă soluţie cu sala ARCUB care nu e concepută 

pentru teatru, nu are cabine, nu are cele necesare, dar poate fi o soluţie de avarie. 

Aparţine tot de Primăria Generală!  

 

 

 

Posted by: admin 
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Andrei Patroş 
din data de 24 noiembrie 2015, 

http://andreipartos.ro/suspendare-temporara-24-11/ 

 

 
 

SUSPENDARE TEMPORARĂ ! 24.11. 

 

 

http://andreipartos.ro/suspendare-temporara-24-11/
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La A3 se face o emisiune care se vrea în favoarea teatrului, a actorilor de acolo. 

Teatrul, clădirea are bulină roșie din 1996. Invitaţii, pe lângă actori, sunt de maximă 

jenă: M. Ciuvică, Th Atanasiu (PNL), un securist de la PSD (Savu, parcă) şi nu mai 

ştiu cine! Iniţiativa la Gâdea e de salutat.  

Felul în care o face… Am preluat de la Mediafax: ” UPDATE 18:27 – PMB 

despre Teatrul Nottara: Căutăm soluţii ca spectacolele să se desfăşoare în siguranţă 

Primăria Capitalei precizează, legat de Teatrul Nottara, a cărui activitate a fost 

suspendată, că în 2008 a trimis notificări fiecărui proprietar al imobilului şi că aceştia 

nu au prezentat documente, susţinând, totodată, că se caută soluţii pentru ca 

spectacolele să se desfăşoare în siguranţă.  

Primăria Capitalei susţine, într-un comunicat de presă transmis, marţi, că 

imobilul în care îşi desfăşura activitatea Teatrul Nottara a fost expertizat tehnic, din 

bani publici, în anul 1996 şi în anul 1997 şi încadrat în clasa I de risc seismic, adică 

pericol public.” Da, e o clădire de 70 de ani…Bucureştiul nu are primar…este haos 

total (spune şi Gâdea). Multe clădiri au avut bulină roşie doar pentru a fi renovate. 

Asta în anii 90… 
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128.Casa mia TV 

din data de 26 noiembrie 2015, ora 8.49 

http://www.casamiatv.com/spectacolele-teatrului-nottara-din-bucuresti-se-

muta-la-cotroceni/ 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara din Bucureşti se mută la Cotroceni 
 

Pe 5 decembrie, la ora 19:00 la Palatul Cotroceni, se joacă piesa „Teatrul 

Nottara și invitații săi”.  Teatrul Nottara din Bucureşti se va muta aici, până la găsirea 

unui nou sediu. 

În urma undei discuții cu preşedintele României, Klaus Iohannisa>, 

reprezentanţii Teatrului Nottara au primit găzduire temporară pentru o parte dintre 

producţiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

„Vom juca lunar până la rezolvarea situaţiei (la Cotroceni, n.r.). Primul spectacol va 

fi pe 5 decembrie, la ora 19.00, şi se numeşte «Teatrul Nottara şi invitaţii săi»„, a 

declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

„Intrarea pentru spectatori se face pe la Muzeul Cotroceni”, a mai spus aceasta. 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen 

nedefinit, începând de luni, în urma promulgării de către preşedintele Klaus 

Iohannis a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

http://www.casamiatv.com/spectacolele-teatrului-nottara-din-bucuresti-se-muta-la-cotroceni/
http://www.casamiatv.com/spectacolele-teatrului-nottara-din-bucuresti-se-muta-la-cotroceni/
http://www.casamiatv.com/?s=decembrie
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Klaus%20Iohannis#search
http://www.casamiatv.com/?s=spectacol
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Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, marţi, pentru MEDIAFAX că a 

solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca teatrul să nu îşi 

piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, dacă această 

problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă expertiză a 

instituţiei teatrale. 

 

 

Sursa: Mediafax 

 

 

de Mirela Zamfir  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-se-muta-la-cotroceni-primul-spectacol-va-fi-prezentat-pe-5-decembrie-14899466
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129.Naşul TV 

din data de 24 noiembrie 2015, ora 13.31 

http://www.nasul.tv/cutremur-in-lumea-teatrului-nottara-si-a-suspendat-

activitatea/ 

 

 

 
Cutremur în lumea teatrului |Nottara şi-a suspendat activitatea 

 

http://www.nasul.tv/cutremur-in-lumea-teatrului-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
http://www.nasul.tv/cutremur-in-lumea-teatrului-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
http://www.nasul.tv/cutremur-in-lumea-teatrului-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
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Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen 

nedefinit, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, 

până la consolidarea acestora. 

„Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 

806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, teatrul 

nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit”, se arată într-un anunţ adresat spectatorilor. 

Totodată, în acel anunţ, publicat pe site-ul instituţiei teatrale, spectatorilor li se 

aduce la cunoştinţă faptul că îşi pot recupera banii aferenţi biletelor cumpărate pentru 

spectacolele anulate. 

 „De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autorităţile 

competente, absolut toate diligenţele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situaţii, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziţie a unui alt spaţiu, în vederea susţinerii temporare a 

reprezentaţiilor noastre”, se mai arată în anunţul citat. 
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,,Teatrul Nottara a fost construit de Liviu Ciuley, tatăl marelui regizor Liviu 

Ciulei, pentru familia sa. Acelaşi Liviu Ciuley, inginerul extraordinar, este unul dintre 

aceia care au modernizat construcţiile, care au făcut după 1940 construcţii în 

Bucureşti şi în alte părţi din ţară după noile norme privind seismicitatea acestui teren. 

Vă dau câteva exemple: palatul CFR – nu are bulină, palatul nou BNR – nu are 

bulină. Singurul imobil care are bulină e acela făcut de el pentru familia sa. Putem noi 

să credem că a zidit pentru sine, acest Manole, un bloc mai prost decât celelalte?”, a 

spus Marinela Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 
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130.webCultura 

din data de 24 noiembrie 2015,  

http://webcultura.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/ 

 

 

 

Suntem mai săraci cu încă un teatru… 

 

Luni, 23 noiembrie 2015, echipa Teatrului Nottara a anunțat că a suspendat “pe 

termen nedefinit” organizarea tuturor spectacolelor și evenimentelor programate în 

sălile situate pe Bulevardul Magheru. Clădirea în care funcționează cunoscutul teatru 

are bulină roșie, adică prezintă risc seismic maxim și, în plus, fiind în proces de 

retrocedare, nu poate fi consolidată până la finalizarea procesului. 

“Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 282/2015, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, vă aducem la cunoştinţă cu regret faptul că, începând cu data de 23.11.2015, 

teatrul nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

evenimentelor programate în sălile situate în Bd. Magheru nr. 20, sectorul 1, pe 

termen nedefinit. 

Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră în legătură cu recuperarea 

sumelor de bani aferente biletelor vândute până în acest moment, pentru spectacolele 

anulate. 

http://webcultura.ro/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea/
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=68
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De asemenea, vă asigurăm că teatrul a depus şi va depune, la toate autoritățile 

competente, absolut toate diligențele necesare pentru rezolvarea de urgenţă a acestei 

situații, solicitând Primăriei Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia ne aflăm, 

inclusiv punerea la dispoziție a unui alt spaţiu, în vederea susținererii temporare a 

reprezentaţiilor noastre. 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!” 

 
 

 

 

de Sorin Tudor 

 

http://webcultura.ro/wp-content/uploads/2015/11/Teatrul-Nottara.jpg
http://webcultura.ro/author/admin/
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131.Adevărul financiar 

din data de 27 noiembrie 2015,  

http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-

va-muta-temporar-la-arcub/ 

 

 
 

Antract cu bulină roșie: Teatrul Nottara se va muta temporar la ArCuB 

 

http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub/
http://adevarulfinanciar.ro/articol/antract-cu-bulina-rosie-teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub/
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„Pentru că plecăm dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole 

pe săptămână, un repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem 

nevoie de un spaţiu permanent” FOTO: Mediafax 

Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentaţie susţinută de 

Teatrul Nottara în sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Această reprezenţie va 

avea loc sub sloganul “Teatrul Nottara şi invitaţii săi”, iar spectatori vor fi angajaţii 

teatrului şi cei care au fost alături de instituţie în această perioadă, precum şi invitaţii 

Preşedinţiei. 

“Din cauza răgazului scurt, nu se pot întreprinde toate diligenţele pentru vânzarea de 

bilete, deoarece accesul în sală se realizează în baza unui protocol special de 

securitate, iar timpul rămas este prea scurt pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute 

în mod legal. Sigur, următorul spectacol va fi dedicat publicului”, mai spune Teatrul 

Nottara. 

“Invitaţia preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onorează. Vom avea spectacole acolo o dată pe lună. Pentru că plecăm 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

repertoriu de 33 de titluri şi trei producţii aflate în repetiţii, avem nevoie de un spaţiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat să căutăm o sală adecvată pentru a ne 

continua activitatea. În acest sens, am avut astăzi o întâlnire la Primărie, în urma 

căreia am primit asigurarea că ne vom muta la sediul ArCuB situat pe strada Batiştei. 

Joia viitoare, pe 3 decembrie, la ora 14.00, va avea loc o întrunire între reprezentanţii 

Teatrului Nottara, reprezentanţii ArCuB şi Comisia de Cultură a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti pentru a stabili detaliile tehnice şi administrative ale 

viitoarei mutări în acest sediu provizoriu. Nu dorim să îi cotropim pe colegii noştri de 

la ArCuB, dorim să avem un spaţiu adecvat, în preajma Bulevardului Magheru, astfel 

încât să nu ne pierdem identitatea şi 70 de ani de istorie, dintre care 55 în sediul de pe 

Magheru”, a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

Totodată, Teatrul Nottara transmite mulţumiri publicului pentru sprijinul şi 

solidaritatea de care a dat dovadă în această perioadă, precum şi pentru interesul 

manifestat faţă de această instituţie culturală. 

Autosuspendați până la consolidare 

Agenţia Mediafax a relatat, pe 25 noiembrie, că Teatrul Nottara din Bucureşti 

se va muta, până la găsirea unui nou sediu, la Palatul Cotroceni, iar primul spectacol 

pe care actorii instituţiei teatrale îl vor prezenta publicului, “Teatrul Nottara şi invitaţii 

săi”, va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 
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La momentul respectiv, reprezentanţii Teatrului Nottara au avut o întâlnire cu 

preşedintele României, Klaus Iohannis, cu scopul de a discuta despre situaţia actuală a 

instituţiei teatrale, dar şi pentru a li se oferi găzduire temporară pentru o parte dintre 

producţiile lor, pe scena de spectacole a Palatului Cotroceni. 

Teatrul Nottara din Bucureşti şi-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

începând din 23 noiembrie, în urma promulgării de către preşedintele Klaus Iohannis 

a legii care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic 

ridicat, până la consolidarea acestora. 

Marinela Ţepuş, managerul Nottara, a precizat, pe 24 noiembrie, pentru 

Mediafax că a solicitat Primăriei Capitalei un nou sediu, cu atestat cultural, pentru ca 

teatrul să nu îşi piardă identitatea, adăugând că se vor juca spectacole şi în stradă, 

dacă această problemă nu se rezolvă. Totodată, s-au făcut solicitări pentru o nouă 

expertiză a instituţiei teatrale. 

Teatrul Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu 

(conform Ordonanţei Guvernului numărul 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile 

şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic 

care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori şi un scenograf şi cu o 

echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri. Din noiembrie 2011, Marinela 

Ţepuş se află la conducerea teatrului. 

 

 

 

de Adevarul Financiar  

http://adevarulfinanciar.ro/articol/author/adevarul-financiar/
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132.Lorena Lupu 

din data de 27 noiembrie 2015,  

http://lorenalupu.com/blog/stat-roman-ajuta-entertainmentul/ 

 

 
 

 

Stat român, ajută entertainmentul! 

 

Îmi cer scuze dacă fac notă discordantă la Black Friday fever – deşi, la cât au 

donat unii dintre noi la Colectiv, nu poate fi vorba decât de Empty Pocket fever – şi 

trag un semnal de alarmă.  

http://lorenalupu.com/blog/stat-roman-ajuta-entertainmentul/
http://lorenalupu.com/blog/stat-roman-ajuta-entertainmentul/
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O să încep prin a cita dintr-o fată mai deşteaptă decât mine, redactorul – şef de 

la Zile şi Nopţi, Monica Felea, care zice aşa:  

 

“Aș vrea să ma isterizez un pic public: 

 Închiderea imediată a unor instituții de cultură pe motiv de ISU și cutremur este o 

mizerie. 

 Așadar, se închide, înțeleg: Teatrul Nottara, Cinema Patria, Cinema Studio, 

CinemaPro, Godot, etc. 

  Fără o alternativă. Le închidem pur și simplu. 

 Și cu ce le înlocuim? 

  Cei mai mulți spectatori la un film de artă se înregistrează la Cinema Studio. 

Singurul loc decent unde poți să le vezi fără zgomot de pop corn și fâșâit de ambalaje. 

Unde mai vedem filme dacă nu mergem la mall? 

  

Unde organizăm festivaluri? Că la Elvira Popescu sala e mică, la Union la fel, 

iar la Eforie dacă stai sus oricum vezi doar jumătate din ecran. Să nu vorbim de cum 

arată sala aia, mie mi-e cam frică. 

 Mutăm sălile pe care le închidem? Păi, și cu investiția în sistem de sunet, 

scaune, etc. cum facem? Cum și de unde se recuperează banii din sala Nottara, Studio, 

Patria, CinemaPro? 

 Ce se întâmplă cu oamenii care lucrează acolo? Ce se întâmplă cu doamnele de 

la Studio? Ele n-au Facebook să plângă public. 

  Unde mai repetă amărâții de la Nottara? Unde se mai joacă spectacolele de la 

Godot? 

  Înainte să ne bucurăm ce lucruri bune se întâmplă, haideți să gândim niște 

soluții. Sau să le cerem de la cei care le au.”  

 

Da, cârcotaşu’ din commentul 3, am cerut acordul Monicăi, ciordeala nu-mi stă 

în caracter.  

Şi mai am nişte amănunte de adăugat:  

Teatrul privat.  

Prefer să-i spun “teatru privat”, nu “independent”, pentru că e dependent de a) 

sponsorizări private. (Mulţumesc, dragii mei susţinători, vă ştiţi voi.) b) locuri de 

reprezentare private c) public constituit din persoane private. (Mulţumesc, dragii mei 

plătitori de bilet, sper că m-am ridicat la înălţimea aşteptărilor voastre. 

  Această formă de teatru, bună sau proastă, cum e ea, depinde direct de numărul 

de cluburi care aleg s-o găzduiască. Dacă tu, stat, alegi să închizi un club, în loc să 

cauţi să-i oferi o subvenţie, chiar şi returnabilă, pentru a-l ajuta să se armonizeze cu 

prevederile legii, faultezi  

– artiştii fără un angajament permanent la un teatru  



406 

 

-personalul acelor cluburi (care revin la condiţia de şomeri, dependenţi de ajutorul tău 

de şomaj)  

-şi-ţi dai şi singur un şut în testicule, pentru că pierzi impozitele tale directe, câştigate 

din onorarii şi consumaţie  

 

Muzica  

 

Şi nu doar cea underground. Se ştie că 99,99% din populaţie nu cumpără CD-

uri şi fură de pe torenţi sau, ca să opereze legal, ascultă pe Deezer şi Zonga. Cum să 

supravieţuiască un muzician în zilele noastre, cum să-şi achiziţioneze sculele alea de 

mii de euro, dacă nu din concerte? Noi, teatrul, măcar am avut un Jerzy Grotowski 

care ne-a învăţat să facem super mega show dintr-un cui şi o aţă. Muzica nu merge 

aşa.  

Şi nu vorbim doar de trupele independente The Eternal Castration, Furunculus 

Dei şi Monster of Candy Bars. Nici Bănică jr. n-ar putea trăi un an doar din concertele 

de la Sala Palatului, până şi pe el îl ustură închiderile de cluburi.  

Turismul  

Vara, Bucureştiul e plin de turişti. Aceştia vin să se bucure de renumele 

Bucureştiului, ca oraşul est-european cu cea mai mişto viaţă de noapte. Şi plătesc tot 

ce consumă cu euro frumoşi şi foşnitori, care se scurg, sub formă de impozite, şi în 

bugetul statului. Măcar pentru acest venit constant, ar fi cazul ca statul să creeze un 

fond de creditare pentru adaptarea la normele ISU. Să nu-şi dea singur foc la o sursă 

stabilă de profit.  

Până la urmă, nici Casa Poporului n-are autorizaţie ISU, zice Adevărul. O 

închidem?  

 

 

 

de Lorena Lupu 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/casa-poporului-doua-cea-mai-mare-cladire-lume-functioneaza-autorizatie-isu-nu-e-sigura-caz-incendiu-1_564c7ae87d919ed50e5806e9/index.html
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133.Expres Magazin 

din data de 18 noiembrie 2015,  

http://www.expresmagazin.ro/teatrul-nottara-cinema-patria-si-centrul-

vechi-s-ar-putea-inchide/ 

 

 
 

Teatrul Nottara , Cinema Patria și Centrul Vechi s-ar putea închide 

 

http://www.expresmagazin.ro/teatrul-nottara-cinema-patria-si-centrul-vechi-s-ar-putea-inchide/
http://www.expresmagazin.ro/teatrul-nottara-cinema-patria-si-centrul-vechi-s-ar-putea-inchide/
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Teatrul Nottara și Cinema Patria și zeci de restaurante ar putea fi închise 

deoarece sunt situate în clădiri cu bulină roșie, iar legea care interzice orice fel de 

activitate publică în aceste locuri a fost promulgată de președintele de Klaus Iohannis. 

Conform noii legi, toți proprietarii clădirilor nesigure, în care se desfășoara 

activități publice, indiferent că vorbim despre cluburi, magazine, teatre, cinematografe 

sau bănci, trebuie să facă expertiza imobilelor iar în  cazul în care aceste se încadrează 

în categoria unu de risc, atunci activitatea trebuie oprită. 

Centrul Vechi va fi cel mai afectat  pentru că aici sunt zeci de restaurante și baruri 

care riscă să cadă în cazul unui cutremur. 

Și  cinematograful Patria și Teatrul Notara s-ar putea închide deorece 

proprietarii care locuiesc în același imobil nu vor să consolideze clădirea, iar primăria 

nu găsește bani pentru consolidare. 

 

 

 

 

de S. Z. 
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134.Radio România 

din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.radioromania.ro/situatia_cladirilor_cu_risc_seismic_in_atentia

_autoritatilor-25709 

 

 

 

Situația clădirilor cu risc seismic, în atenția autorităților 

Autoritățile caută soluții pentru situația clădirilor cu risc seismic ridicat din Bucureşti. 

 

http://www.radioromania.ro/situatia_cladirilor_cu_risc_seismic_in_atentia_autoritatilor-25709
http://www.radioromania.ro/situatia_cladirilor_cu_risc_seismic_in_atentia_autoritatilor-25709
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Actorii responsabili analizează, în acest moment, situaţia clădirilor de utilitate 

publică cu risc seismic ridicat din Bucureşti, iar reacţia Guvernului va trebui să fie 

una rapidă, a declarat, astăzi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu. 

"Să găsim împreună o soluţie pentru ca activitatea acestor instituţii să continue. Este 

important ca spectacolele să aibă loc, chiar dacă nu în locul respectiv, în cu totul alt 

loc. Suntem convinşi că vom găsi soluţii împreună cu Primăria Bucureştiului, pentru 

că, evident, ele ţin de primărie în mare măsură", a spus Dan Suciu. 

Pe această temă, ar urma să aibă loc şi o întrevedere a prim-ministrului şi 

ministrului culturii cu conducerea Primăriei Bucureşti. 

Teatrul Nottara şi Teatrul Foarte Mic, care funcţionau în imobile cu bulină 

roşie, şi-au suspendat reprezentaţiile, după intrarea în vigoare a legii promulgate 

recent de preşedintele Klaus Iohannis, prin care este interzisă orice activitate în clădiri 

cu risc seismic mare. 

 

 

 

Editor: Luminița Voinea  
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135.www.bucuresti.ro 
din data de 10 noiembrie 2015 

http://www.bucuresti.ro/cluburi-banci-si-cinematografe-situate-in-cladiri-

cu-risc-seismic-ridicat-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise/ 

 

 

Cluburi, bănci și cinematografe situate în clădiri cu risc seismic ridicat din Bucuresti 

ar putea fi închise 

 

Mai multe bine-cunoscute cluburi, baruri, cinematografe, bănci, magazine și 

alte unități comerciale din orașul vechi din București, care sunt situate în clădiri cu 

risc seismic ridicat, ar putea fi închise în baza unei legi deja adoptate de Parlament. 

Potrivit Profit.ro, actul normativ care a fost, de asemenea, aprobat de Guvern, 

are nevoie doar de aprobarea președintelui pentru a fi aplicata. Odată ce noua lege va 

intra în vigoare, teatre, expoziții și săli de lectură, unități comerciale, facilități de 

cazare turistică, de catering si servicii, de sănătate și de asistență socială, precum și 

unități ale administrației publice vor inceta sa mai funcționeze în clădiri cu risc 

seismic ridicat. 

Această regulă se aplică la toate clădirile cu risc seismic ridicat până la 

finalizarea lucrărilor de consolidare. 

http://www.bucuresti.ro/
http://www.bucuresti.ro/cluburi-banci-si-cinematografe-situate-in-cladiri-cu-risc-seismic-ridicat-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise/
http://www.bucuresti.ro/cluburi-banci-si-cinematografe-situate-in-cladiri-cu-risc-seismic-ridicat-din-bucuresti-ar-putea-fi-inchise/


412 

 

 
 

Conform datelor de la Primaria Municipiului Bucuresti, 184 clădiri din 

Bucuresti sunt în prima clasă de risc seismic, fiind pericole publice. Alte 183 de 

clădiri sunt în prima clasă de risc seismic, dar fără a prezenta un pericol public. 

Mai mult de 300 de clădiri se află în cea de a doua clasa de risc seismic, ceea ce 

înseamnă că ar putea suferi un prejudiciu structural major în timpul unui cutremur, dar 

ele sunt puțin probabil să se prăbușească. 

Conform Profit.ro 54 restaurante, baruri și cluburi în prezent funcționează în 

clădiri cu risc seismic ridicat din București, precum și 4 teatre și cinematografe, 7 

unități bancare, 5 farmacii, 63 de magazine, 4 galerii de artă, și 13 clinici si saloane de 

frumusete. Lista continuă cu alte instituții care operează în astfel de clădiri, inclusiv 

un centru de informare turistica universitar. 

Lista de cluburi, baruri și restaurante situate în astfel de clădiri includ nume 

populare, cum ar fi Club A, foc Club, Fratelli Espresso Bar, Turabo Cafe, iar 

restaurantul City Grill pe strada Lipscani. Mai mult decât atât, Cinema Patria, Teatrul 

Nottara, Cinema Studio, Cinema Pro și sunt de asemenea situate în clădiri cu risc 

seismic ridicat și ar putea fi închise. 
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Lista facuta de Profit.ro include, de asemenea mai multe birouri bancare 

aparținând Bancpost, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, si Millenium Bank. 

Farmaciile Sensiblu, cum ar fi si City Pharma, ar putea fi, de asemenea, printre 

unitățile comerciale care urmează să fie închise din cauza poziției lor. 

Un cutremur puternic ar putea produce o tragedie mai mare decât cea de la Colectiv 

Club. Cutremurul din 1977 din România a ucis mai mult de 1.500 de persoane și a 

rănit unele 11.000. Cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. 
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136.AMpress.ro 
din data de 24 noiembrie 2015 

http://ampress.ro/editoriale/teatrul-nu-s-a-inchis-niciodata-nici-nottara-

nici-altele/ 
 

 

Teatrul nu s-a închis niciodată. Nici Nottara, nici altele 

  

Citesc o știre ca o sirenă care anunță războiul. Bat 

clopotele tuturor televiziunilor, iar războinicii daci ai culturii au aprins focuri pe 

culmi. ”Asistăm la moartea teatrului”. ”S-a închis Nottara!” – țipă culturalii. 

Iubesc teatrul. Eu, ca individ. Adică am o iubire specială pentru regizori, actori, 

pentru nevăzuții muncitori din culise. Mai puțin pentru unele spectacole în care joacă 

rolul lui Hamlet, să zicem, unul care a dormit în cameră cu mine și nu pot uita că 

http://ampress.ro/editoriale/teatrul-nu-s-a-inchis-niciodata-nici-nottara-nici-altele/
http://ampress.ro/editoriale/teatrul-nu-s-a-inchis-niciodata-nici-nottara-nici-altele/
http://ampress.ro/wp-content/uploads/2013/12/lucian-avramescu.jpg
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sforăia sau vorbea în somn. Mi-e greu să mai înghit deghizarea. Dacă s-a nimerit – 

inventez, firește – s-o sărut pe Ofelia în varianta actriță, mi-e greu să mă despart, 

văzând-o pe scenă, de tandra ei senzualitate și să plâng când moare știind că avem 

întâlnire la ieșirea din teatru. E o infirmitate pe care nu mi-o înving. 

Ajungând eu în Grecia, când aveam 25 de ani, cu un grup de tineri scriitori din 

România, între care mă număram, am mers în Pelopones mai întâi la teatrul antic 

Epidauros și apoi la arenele Olimpiei. Era seară, nu se juca nimic în clipa aceea, 

marele amfiteatru de piatră, înconjurat cu oleandri și pini, trăia o clipă de respiro. Am 

mers pe ultimul rând, sus, sus de tot să verific legendara acustică. Am stat pe scaunul 

de piatră, iar ghida grecoaică, Danae, o brunetă specială, mi-a făcut plăcerea de a 

rămâne în centrul scenei și, la semnul meu, a dat drumul unei monede care s-a rotit pe 

lespedea unde jucau actorii. Se auzea perfect, sus, unde eram eu în ultimul rând, fără 

microfoane, fără sonorizare, fără boxe. Teatrul, de la cel antic și până azi, n-a dispărut 

și ÎNCĂ SE AUDE. Nici Teatrul Nottara n-a dispărut.  

Se va muta în altă clădire. De ce nu l-au mutat până acum, având o vizibilă 

bulină roșie care indică risc mortal la seism? Pentru că pe toți primarii și responsabilii 

administrării teatrelor i-a durut fix în cur. Acum trei zile, găsindu-mă la București, 

fiica mea cea mică, Luciana, m-a rugat s-o duc la un spectacol chiar la Nottara. 

Văzuse reclama la televizor și nu mai agrea ideea de ”iar Țădărică, iar Creangă”. Ce 

Dumnezeu, are 8 ani! Am ajuns când nu mai erau bilete, iar pentru altă zi nu am luat 

fiindcă plecam din București. Spunându-i băiatului meu Arin, ce aveam de gând, m-a 

certat. 

 Cum poți intra în nenorocirea aia de clădire? Se referea tot la riscul de a ne 

cădea în cap la un, Doamne ferește, cutremur mare. Apoi mi-am amintit și eu taverna 

din subsol, unde am văzut spectacole bune, dar tot o pivniță a rămas de-o veșnicie. 

Naționalul lui Caramitru, administrat de el adică, a trecut prin uriașe transformări, cu 

toate că este nou. Cum de nu s-au găsit bani pentru consolidarea acelei clădiri de 

prioritate culturală zero? Înțeleg că și domnul director, actorul Mircea Diaconu, azi 

ditamai europarlamentarul, a avut o bună știință de a face bani pentru el, distribuindu-

se, când el, când soția, în toate rolurile, de la regizor, până la actor și sufleor (doar 

femeie de serviciu nu s-au pus), dar n-a știut să se bată pentru consolidarea clădirii, iar 

dacă nu se putea, aparținând altui proprietar (tatăl marelui regizor Ciulei), măcar 

pentru a obține alt spațiu se putea sforța. Sunt cu duiumul în București. N-a vrut sau 

n-a putut el, atunci să poată alții. Acum, iute. Să confiște de la unul din primarii 

șpăgari o casă și s-o facă acolo Teatrul Nottara! Zic primarii șpăgari fiindcă văd că s-

au cantonat doar pe Oprescu.  Să mute teatrul în casa din Mihăileanu a lui Băsescu, 

lângă Cișmigiu. E oricum mai mare ca pivnița de pe Magheru. Și mai am exemple. 

Nu, nu s-a închis teatrul. Nici Nottara, nici Tetrul Mic sau Foarte Mic (ce idei 

de gospodar luminat a avut Dinu Săraru, când era director!), nu s-a închis teatrul în 

general. Teatrul va exista mereu. Pe scenă și, din păcate, și în viață. 
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137.Ampress.ro 

din data de 25 noiembrie 2015 

http://ampress.ro/stiri/teatrul-nottara-se-muta-de-astazi-la-cotroceni-

iohannis-a-decis-rapid/ 
 

 

 

Teatrul Nottara se mută de astăzi la Cotroceni. Iohannis a decis rapid 

 

 

 

http://ampress.ro/stiri/teatrul-nottara-se-muta-de-astazi-la-cotroceni-iohannis-a-decis-rapid/
http://ampress.ro/stiri/teatrul-nottara-se-muta-de-astazi-la-cotroceni-iohannis-a-decis-rapid/
http://ampress.ro/wp-content/uploads/2015/11/nottara.jpg
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Președintele Iohannis a decis să ofere Tetrului Nottara spațiul în care 

spectacolele teatrale să se joace în condiții civilizate, la Cotroceni. Chiar spectacolul 

din această seară, pentru care spectatorii își cereau banii înapoi se va juca la Palatul 

din Deal. Informația este confirmată și de conducerea teatrului. Precum se știe, 

conform legii intrate în vigoare, clădirea din Magheru, cu o singură ieșire și purtătoare 

de bulină roșie, nu mai poate oferi siguranță pentru spactatori, dar și pentru actori și 

personalul teatrului.  

Clădirea a fost construită de tatăl marelui regizor  Liviu Ciulei și aparține 

moștenitorilor acestuia. Ei pot decide consolidarea ei sau vinderea, condiții în care 

dacă primăria va deveni noul proprietar, se poate hotărî consolidarea pentru a rezista 

unui posibil mare cutremur. 

 

 

 



419 

 

138.Vestic.ro 
dn data de 30 noiembrie 2015 

http://www.vestic.ro/articol_48120/o-luna-de-la-tragedia-din-colectiv-

dosare-penale-guvern-schimbat-si-lacatul-pe-usa-la-sute-de-localuri.html 
 

 

O lună de la tragedia din Colectiv: dosare penale, Guvern schimbat şi lacătul pe uşă la 

sute de localuri 

 

 
 

În urmă cu o lună, un incendiu cuprindea unul din cluburile populare ale 

Capitalei, într-o seară de vineri, la concertul unei trupe rock. Goodbye to Gravity îşi 

lansa un nou album în prezenţa mai multor prieteni, jurnalişti, fotografi, altor 

http://www.vestic.ro/articol_48120/o-luna-de-la-tragedia-din-colectiv-dosare-penale-guvern-schimbat-si-lacatul-pe-usa-la-sute-de-localuri.html
http://www.vestic.ro/articol_48120/o-luna-de-la-tragedia-din-colectiv-dosare-penale-guvern-schimbat-si-lacatul-pe-usa-la-sute-de-localuri.html
http://www.vestic.ro/uploads/modules/news/2015/11/48120/lumanare.jpg
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muzicieni şi a sute de fani. Show-ul a inclus artificii, după aprinderea cărora a luat foc 

unul din stâlpii pe care erau puse şi apoi tot tavanul localului, ambele se pare 

acoperite cu burete de antifonare care nu era ignifug. Focul a fost semnalat de la 

prima flăcăruie chiar de solistul trupei, care a cerut să se intervină cu un extinctor. 

Acesta, manevrat de un angajat al localului, s-a dovedit complet ineficient, focul 

întinzându-se şi cuprinzând în 10 secunde, potrivit concluziilor anchetei, tot tavanul, 

în timp ce cei din local se îndreptau, iniţial în ordine, spre ieşire. 

Au urmat panica şi haosul, când oamenii au început să cadă intoxicaţi, iar cei 

din urmă a trebuit să treacă de trupurile lor să ajungă la ieşire. Dintre cei care au 

ajuns, unii erau complet negri, cu hainele arse, cu carnea căzând de pe ei, potrivit 

mărturiilor echipajelor Ambulanţei care au intervenit, alături de medici şi asistente de 

la Maternitatea Bucur, aflată în apropiere. În puţinele ambulanţe care au fost la 

început au fost preluaţi cât mai mulţi răniţi, în timp ce multora li s-au acordat îngrijiri, 

inclusiv li s-au făcut manevre de resuscitare, chiar pe caldarâm. 

Autorităţile au anunţat atunci 26 de morţi. O altă victimă a murit în drum spre 

spital. Dintre cei 172 de răniţi care au ajuns la spital, au fost internaţi 147, aproape 

100 fiind în stare critică şi gravă. La o lună după incendiu, numărul morţilor a ajuns la 

60, în timp ce în spitale din Bucureşti şi din străinătate se mai află internaţi 67 de 

răniţi din Colectiv. 

Cea mai lungă gardă în spitale, doliu naţional şi ieşirea în stradă 

Răniţii din Colectiv au fost duşi la peste 10 spitale din Capitală, unde medicii 

aflaţi de gardă au rămas alături de ei şi în zilele următoare. Lor li s-au alăturat medici 

şi asistente veniţi în afara programului să dea o mână de ajutor. Mai multe persoane şi 

firme au venit de asemenea în spitale să aducă apă şi ceai pentru medici şi rudele 

pacienţilor, dar şi să pună la dispoziţia spitalului echipamente şi materiale care ar fi 

lipsit. Ministerul Sănătăţii a anunţat însă că nu este nevoie de nimic, pentru ca ulterior 

să precizeze că nu refuză nicio donaţie, dar acestea să fie centralizate şi distribuite 

corespunzător prin Unifarm. Totodată, Ministerul Sănătăţii a făcut un apel pentru 

donare de sânge pentru victimele din Colectiv, la care au răspuns mii de persoane în 

toată ţara. 

De asemenea, au venit la Bucureşti medici din Franţa, Germania, Belgia, 

Olanda sau Israel, pentru a-i vedea pe răniţi şi a prelua dintre ei să îi îngrijească în 

străinătate. Un număr de 39 de răniţi au fost preluaţi, însă 10 dintre ei au murit. Şi la 

Bucureşti au murit alţi 23 dintre răniţi în zilele şi săptămânile ce au urmat. 

Printre cei care şi-au pierdut viaţa au fost Adrian Rugină, toboşarul trupei 

Bucium, Claudiu Petre, fotograf şi blogger, care, după ce au ieşit din club, s-au întors 

pentru a-i scoate şi pe alţii, fiind decoraţi post-mortem de preşedintele Iohannis, 

jurnalista şi fotografa Teodora Maftei, care supravieţuise unui număr de şapte 

operaţii, dintre care trei pe creier, dar şi instrumentiştii trupei Goodbye to Gravity - 

Alex Pascu (bas), Bogdan Lavinius Enache (tobe), Vlad Țelea și Mihai Alexandru 

(chitariști). 
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Clubul Colectiv, din incinta fostei fabrici Pionierul, a devenit loc de pelerinaj, 

unde mii de oameni au depus lumânări şi flori. Printre ei au fost preşedintele Klaus 

Iohannis, reprezentanţii Casei Regale, preşedintele Poloniei, ambasadorul Franţei şi 

arhiepiscopul romano-catolic Ioan Robu. 

Guvernul a declarat trei zile de doliu naţional, pe 31 octombrie, 1 şi 2 

noiembrie. Un marş al tăcerii, cu aproape 10.000 de articipanţi, a avut loc în 1 

noiembrie în Capitală, din Piaţa Universităţii până la Colectiv. 

După cele trei zile de doliu însă, oamenii au ieşit în stradă, în Capitală şi mai 

multe oraşe din ţară, cerând demisii, după ce incendiul din Colectiv a relevat un 

sistem corupt prin care clubul fusese autorizat fără a respecta normele de apărare 

împotriva incendiilor, dar şi carenţe în rândul serviciilor de intervenţiei, puse tot pe 

seama corupţiei. 

Preşedintele Klaus Iohannis spunea, într-un mesaj către populaţie în 1 

noiembrie, că toată lumea trebuie ”să învețe lecția plătită cu atâtea vieți”, adăugând: 

”Nu mai avem voie să tolerăm incompetența autorităților, ineficiența unor instituții și 

nu mai putem lăsa corupția să se întinde până ucide”. 

În seara de 3 noiembrie, ieşeau în stradă zeci de mii de oameni cerând demisia 

premierului Victor Ponta, a ministrului de Interne Gabriel Oprea, considerat 

responsabil şi pentru moartea poliţistului Bogdan Gigină aflat în coloana sa oficială, 

facilitate la care nu ar fi avut dreptul întrucât s-ar fi deplasat în interes personal, şi a 

primarului sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, pentru emiterea autorizaţiei pentru 

Colectiv fără un aviz al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 

În ziua următoare, Victor Ponta îşi depunea mandatul, întreg Guvernul urmând 

a fi schimbat, iar Piedone îşi dădea demisia 

 

Patronii clubului şi pirotehnistul care a instalat artificiile, acuzaţi de ucidere din 

culpă 

Ancheta în cazul incendiului din clubul Colectiv deschisă iniţial de Parchetul 

Tribunalului Bucureşti a fost preluată de Parchetul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, 

care face cercetări pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă. 

Conform concluziilor provizorii ale primelor autopsii făcute asupra cadavrelor 

persoanelor care şi-au pierdut viaţa, principala cauză a decesului ar fi intoxicaţia cu 

fum, monoxid de carbon şi gaze toxice. 

Procurorii au început urmărirea penală pe numele celor trei patroni ai clubului 

Colectiv, Alin Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, sunt arestaţi preventiv din 

3 noiembrie şi pe bunurile cărora a fost pus sechestru. 

Potrivit PICCJ, "incendiul s-a produs ca urmare a faptului că persoanele care 

aveau în administrare spaţiul respectiv au încurajat şi permis accesul unui număr de 

persoane mult peste limita admisă a clubului, în condiţiile în care spaţiul nu era 

prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgenţă, precum şi desfăşurarea unui 

spectacol cu efecte pirotehnice (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului, în 
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condiţiile amenajării interioare improprii unor astfel de activităţi, caracterizate prin 

existenţa unor materiale uşor inflamabile, montate cu încălcarea dispoziţiilor legale şi 

pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor şi pentru izolare fonică pe 

stâlpii de susţinere, pereţi si tavan, respectiv perete antifonat), cu consecinţa morţii şi 

vătămării corporale a mai multor persoane aflate în club". 

De asemenea, au fost puşi sub urmărire patronii firmei care a furnizat artificiile 

folosite în Colectiv în seara de 30 octombrie, Daniela şi Cristian Niţă, şi 

pirotehnicianul Viorel Zaharia, care le-a montat. Aceştia au mai fost arestaţi, în 8 

noiembrie, şi plasaţi în arest la domiciliu nouă zile mai târziu. 

Procurorii au arătat că artifiicile folosite la concertul Goodbye to Gravity din 

Clubul Colectiv, din 30 octombrie, erau destinate a fi folosite doar în spaţiu deschis, 

conform instrucţiunilor de utilizare, care erau însă în limba bulgară. 

Pirotehnicianul Viorel Zaharia a instalalat artificiile împreună cu un coleg, 

Marian Moise, care le-a şi acţionat la concert, fiind rănit în incendiu. Potrivit 

procurorilor, aceştia "trebuiau și puteau să prevadă (acest aspect rezultă din studierea 

legislației în vigoare, precum și din studierea cursurilor de pregătire la care aceștia au 

participat) că efectele pirotehnice au fost amplasate în condiții improprii și riscante, 

fără luarea măsurilor de siguranță adecvate, aspect care intra în atribuțiile lor de 

pirotehniști". 

Ulterior producerii incendiului din clubul Colectiv, Daniela şi Cristian Niţă "au 

procedat la distrugerea şi sustragerea de documente ce constituie probe, pentru a 

împiedica sau îngreuna cercetările în cauză, precum şi cu scopul de a-l ajuta pe 

inculpatul Zaharia Viorel pentru a nu fi traşi la răspundere penală", susţin procurorii. 

Pirotehnicianul Viorel Zaharia este acuzat de ucidere din culpă, iar soţii Niţă 

sunt cercetaţi pentru favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe 

sau de înscrisuri. 

Dosar şi la DNA, pentru abuz în serviciu; Piedone şi angajaţi ai ISU Bucureşti, 

puşi sub acuzare 

Procurorii anticorupţie au deschis la rândul lor un dosar în care anchetează 

modul în care a fost autorizat şi îşi desfăşura activitatea clubul Colectiv. Primăria 

Sectorului 4 a emis acord şi autorizaţie de funcţionare pentru local fără a cere avizul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă privind respectarea normelor de prevenirea 

şi stingerea incendiilor (PSI), conform unei hotărâri de consiliu local. clubul a fost 

autorizat în baza unei declaraţii pe propria răspundere a proprietarilor, care au indicat 

activităţile desfăşurate în local şi capacitatea acestuia de 80 de locuri pe scaun. 

Potrivit procurorilor DNA, declaraţia pe proprie-răspundere nu mai putea să fie 

luată în considerare de autorităţile competente să elibereze autorizaţia de funcţionare 

în anul 2015, deoarece din anul 2007, pentru avizul PSI, solicitanţii aveau obligaţia 

legală să aducă acte doveditoare. 
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Astfel, procurorii DNA i-au pus sub urmărire pe fostul primar al sectorului 4 

Cristian Popescu Piedone şi pe Aurelia Iofciu şi Luminiţa Larisa Ganea, angajate ale 

primăriei, implicate în emiterea autorizaţiei. 

Potrivit anchetatorilor, Cristian Popescu Piedone a încălcat dispoziţiile legale 

privind apărarea împotriva incendiilor atunci când a emis acordul de funcţionare şi 

autorizaţia de funcţionare, în 14 ianuarie 2015, necesare desfăşurării activităţii de 

către SC Colectiv Club SRL, iar cele două angajate l-au sprijinit în emiterea celor 

două documente. 

Piedone şi cele două angajate au fost arestaţi în 7 noiembrie, de Tribunalul 

Bucureşti, şi puşi în libertate în 11 noiembrie, de Curtea de Apel, printr-o decizie ce a 

atras autosesizarea Inspecţiei Judiciare, criticată pentru aceasta de Uniunea 

Judecătorilor. 

Tot pentru abuz în serviciu au fost puşi sub acuzare de DNA şi ofiţeii ISU 

Bucureşti Antonina Radu şi Petrică George Matei. 

Procurorii militari din DNA arată că aceştia, deşi au făcut mai multe deplasări 

la Colectiv, nu au întocmit niciun act de control, cu niciun prilej şi nici nu au 

întreprins vreo măsură pentru ca societatea să fie luată în evidenţă de către ISU 

Bucureşti, ca funcţionând fără aviz sau autorizaţie de securitate la incendiu, aşa cum 

erau obligaţi de actele normative ce reglementează activitatea în domeniu. 

Mai mult, potrivit referatului procurorilor, cei doi angajaţi ai ISU s-ar fi oferit 

să-i ajute pe patronii clubului cu întocmirea dosarului pentru obţinerea avizului PSI. 

Ancheta în cazul lor a relevat o practică a sponsorizărilor inspectoratelor pentru 

situaţii de urgenţă de către firmele controlate, prin care se ajunge ca angajaţii 

instituţiilor de control să presteze servicii pentru aceste firme, cu ştiinţa şefilor. 

Astfel, judecătorul de la Tribunalul Militar unde cei doi au fost duşi cu 

propunere de arestare, nota că "este greu de imaginat cum un agent economic care 

sponsorizează masiv ISU - cum se poate vedea din dosarul de urmărire penală (...) va 

putea fi controlat cu obiectivitate de inspectori aparţinând acestei instituţii masiv 

sponsorizate şi eventual sancţionat drastic de aceştia". 

Totodată, judecătorul vorbea şi despre o "practică încetăţenită ca organele de 

control să devină prestatori de servicii pentru cei controlaţi, practică existentă la scară 

largă la diferite instituţii de control", care "nu poate să nu fie în atenţia şefilor ierarhici 

ai celor doi inculpaţi la toate palierele, unii dintre aceştia susţinând cu seninătate că nu 

au avut cunoştinţă de faptele celor doi, că nu au fost informaţi, (...) alţii cerând note 

explicative". 

Pe 10 noiembrie, Tribunalul Militar a decis arestarea lui George Matei şi 

plasarea în arest la domiciliu a Antoninei Radu, instanţa motivând în cazul acesteia că 

are în îngrijire o fiică de opt ani şi un frate de 42 de ani fără niciun venit, cu handicap 

psihiatric accentuat. Pe 14 noiembrie a fost însă arestată şi Antonina Radu, prin 

decizia definitivă a Curţii Militare de Apel. 
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ISU Bucureşti a ajuns, la aproape o lună după incendiu, în mijlocul unui alt 

scandal. 

La scurt timp după incident, secretarul de stat Raed Arafat declara că la ISU 

Bucureşti nu figura niciun document, nicio solicitare, pentru autorizarea activităţii 

care se desfăşura în Colectiv sau pentru un punct de vedere. 

Ulterior, în presă au apărut informaţii potrivit cărora instituţia a primit o adresă 

de la organizatorul de evenimente Emagic, la sfârşitul lunii septembrie, prin care era 

informată că în local urma să aibă loc un festival de muzică cu 2.000 de participanţi şi 

i se cerea un punct de vedere. 

În urma aparţiei informaţiilor privind adresa Emagic, a fost făcut un control de 

urgenţă la ISU Bucureşti, dovedindu-se că instituţia primise adresa şi dăduse şi un 

răspuns. 

Şefii ISU Bucureşti-Ilfov - inspectorul şef colonel Mihai Mirel Guţă, prim-

adjunctul Orlando Schiopu şi adjunctul Giani Aldoiu -au fost suspendaţi din funcţii. 

Ei au fost şi audiaţi la DNA, în calitate de martori, în dosarul privind autorizarea 

clubului Colectiv. 

Premierul Dacian Cioloş a cerut, miercuri, în şedinţa de Guvern, un plan de 

reformă şi restructurare a ISU de la secretarul de stat Raed Arafat. 

Localuri şi instituţii de cultură, închise după incendiul din Colectiv 

ISU Bucureşti şi celelalte inspectorate din ţară au făcut în săptămânile ce au 

urmat tragediei controale la localuri şi în alte spaţii publice. Aproape 40 de cluburi, 

restaurante, discoteci si alte localuri din Capitală şi din mai multe judeţe au fost 

închise până în 18 noiembrie. 

Cu această ocazie s-a constat că instituţii de cultură importante precum Castelul 

Peleş, Ateneul Român, Teatrul Naţional şi Opera Naţională din Cluj-Napoca 

funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu din partea ISU. 

Nici clădirea Palatului Parlamentului nu are autorizaţie ISU pentru că nu a fost 

recepţionată. 

Până la intrarea în legalitate sau adaptarea reglementărilor, sunt sigilate 

localuri, spaţii comerciale şi săli de spectacole. Case de cultură şi alte spaţii de 

spectacole din toată ţara şi-au întrerupt activitatea. Bazarul din Suceava, unde 

funcţionau 1.800 de spaţii comerciale, a fost închis, generând un val de proteste din 

partea oamenilor care au rămas fără loc de muncă. 

După controalele privind siguranţa la incendiu, au urmat măsurile de siguranţă 

la cutermur. 

Pe 17 noiembrie, a fost promulgată de preşedinte legea care prevede 

interzicerea desfăşurării de activităţi în spaţiile comerciale precum magazine, săli de 

spectacole şi structuri turistice, în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea 

acestora. 
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Drept urmare, numai în Capitală au fost notificaţi să-şi înceteze activitatea în 24 

de ore utilizatorii a nu mai puţin de 162 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic, 

în caz contrar urmând a fi sancţionaţi cu amenzi de la 50.000 la 70.000 de lei. 

Aflat în această situaţie, Teatrul Nottara a primit o sală pentru spectacole la 

Cotroceni. 

În Centrul vechi al Capitalei, cel mai căutat loc de distracţie şi unul dintre 

principalele obiective turistice, cluburile, dar şi magazine şi alte spaţii se închid rând 

pe rând. 

Planurile de reabilitare întârzie, doar 18 imobile cu bulină roşie fiind 

consolidate în 14 ani, potrivit unui răspuns la solicitarea MEDIAFAX a 

reprezentanţilor Primăriei Capitalei, care au adăugat că proprietarii refuză 

consolidarea. 
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139.Facebook Yorick 
dn data de 7 decembrie 2015, ora 19.30 

https://www.facebook.com/RevistaYorick/posts/1040870455964785?notif

_t=notify_me_page 

 

 

 

Managerii se văd în situația de a se lupta pentru soluții sigure, fiecare dintre 

instituțiile menționate fiind un caz în sine și așteptând o soluție în funcție de un set de 

particularități, după cum reiese din declarațiile oficiale ale reprezentanților lor, pe care 

le prezentăm în continuare. 

 

 
 

https://www.facebook.com/RevistaYorick/posts/1040870455964785?notif_t=notify_me_page
https://www.facebook.com/RevistaYorick/posts/1040870455964785?notif_t=notify_me_page
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/


427 

 

Marinela Țepuș, Lucian Sabados și George Remeș, despre autorizații ISU și 

„Bulina roșie” 

La scurt timp după tragedia petrecută în Clubul Colectiv din București pe 30 

octombrie 2015, în urmă căreia și-au pierdut viața 60 de persoane și aproape… 

 

 

 

Sursă: yorick.ro 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyorick.ro%2Fmarinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie%2F&h=bAQH7nFXL&enc=AZPcWLGZk7ECo5D1iXbvTwaZ4b52DD9po0V0Jc8baAr1kJcd01_vnmGm9n4jUC3X7caDGJq4CvSSog3pekKGBQrA5XuwN42vJ0n5f_rqANS_YbIxfJr78HTYaqZbEhU5JLZ5E8mryY8zIAObQKFbkpLy9GkXzbDrGT39FgiAosZi8In0hBVfj3t9u6Z0DP-EyFEtqbgWZl8F8sukZBUcgl-T&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyorick.ro%2Fmarinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie%2F&h=bAQH7nFXL&enc=AZPcWLGZk7ECo5D1iXbvTwaZ4b52DD9po0V0Jc8baAr1kJcd01_vnmGm9n4jUC3X7caDGJq4CvSSog3pekKGBQrA5XuwN42vJ0n5f_rqANS_YbIxfJr78HTYaqZbEhU5JLZ5E8mryY8zIAObQKFbkpLy9GkXzbDrGT39FgiAosZi8In0hBVfj3t9u6Z0DP-EyFEtqbgWZl8F8sukZBUcgl-T&s=1
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140. Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 290, 24 – 30 noiembrie  

dn data de 1 decembrie 2015,  

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-

autorizatii-isu-si-bulina-rosie/ 

 

 

 

Marinela Țepuș, Lucian Sabados și George Remeș, despre autorizații ISU și 

„Bulina roșie” 

 

La scurt timp după tragedia petrecută în Clubul Colectiv din București pe 30 

octombrie 2015, în urmă căreia și-au pierdut viața 60 de persoane și aproape 200 

http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/
http://yorick.ro/marinela-tepus-lucian-sabados-si-george-remes-despre-autorizatii-isu-si-bulina-rosie/


429 

 

au fost grav rănite, câteva teatre și săli de spectacol din Capitală sunt nevoite să-și 

suspende activitatea, precum și cinematografele Studio și Patria de pe Bulevardul 

Magheru. În urma promulgării de către preşedintele României Klaus Iohannis a 

legii 282/2015, care prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc 

seismic ridicat până la consolidarea acestora, Teatrul Nottara a rămas fără sediu. 

Godot Café-Teatru, aflat în centrul istoric, într-o clădire cu o problemă similară, s-

ar putea închide și el. Teatrul Foarte Mic se află momentan în aceeași situație. Pe 

de altă parte, și Teatrul Maria Filotti de la Brăila a anunțat că-și va suspenda 

activitatea de la sediu până la obținerea autorizației ISU, cel mai probabil până la 

primăvară, și a anulat a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Zile și 

Nopți de Teatru European la Brăila, programată în prima săptămână din 

decembrie. Managerii se văd în situația de a se lupta pentru soluții sigure, fiecare 

dintre instituțiile menționate fiind un caz în sine și așteptând o soluție în funcție de 

un set de particularități, după cum reiese din declarațiile oficiale ale 

reprezentanților lor, pe care le prezentăm în continuare. 

Marinela Țepuș, managerul Teatrului C. Nottara din București: Soluția 

salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea 

Cât de gravă și de periculoasă era situația, 

astfel încât activitatea s-a suspendat în clădirea de pe Bulevardul Magheru? 

Nu era nici mai periculoasă, nici mai puțin periculoasă decât se presupune că ar 

fi fost acum optsprezece ani. Tocmai de aceea ne-a și luat prin surprindere hotărârea. 

Noi n-am trăit niciodată cu conștiința faptului că se prăbușește blocul, ci cu spaima că 

vom fi evacuați. Și iată suntem evacuați, după ce la cutremurul de azi-noapte nu s-a 

întâmplat nimic… 

Problema cred că e zelul cu care s-au aprobat aceste articolașe buclucașe, până 

la urmă, care au făcut lege dintr-o ordonanță din 1994 care n-a fost luată în seamă 

deloc. Dacă ne luăm după articolașele buclucașe și mă tem că nu avem încotro, 

înseamnă că se va închide tot în zona istorică a Bucureștiului, așa cum se vede în 

partea roșie din harta interactivă cunoscută de toată lumea, iar ce a mai rămas după ce 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/Marinela-Tepus.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/Marinela-Tepus.jpg
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a demolat Ceaușescu se va demola de la sine. Probabil că bulevardul Magheru va 

arată cum arată zona în care se află Studioul Casandra și centrul vechi la fel. Eu sper 

să nu se ajungă la demolare. Săptămâna viitoare e o întâlnire cu Comisia de Cultură ca 

să vedem cum mergem mai departe și sper să rămână acolo măcar birourile și să 

putem repeta mai departe în teatru. 

Veți juca la Palatul Cotroceni și la ARCUB, cum ați anunțat? 

Da. Însă la Cotroceni, unde rigorile la controlul spectatorilor sunt foarte mari, va fi o 

singură reprezentație pe lună. Iar ARCUB nu este o soluție, căci scena de acolo e 

foarte mică pentru spectacolele noastre de pe scena mare. 

Ce pierde, concret, Teatrul Nottara? 

În ultimele două luni am vândut foarte puține bilete. Încă de la tragedia din Clubul 

Colectiv am avut de suferit. Ori de cât ori se vorbește la posturile de televiziune și în 

ziare despre iminența și pericolul unui cutremur, scad vânzările. S-a mai întâmplat și 

alte dăți, dar lucrurile s-au echilibrat mereu după două-trei săptămâni, când lumea uită 

și vine iar la teatru. În clipa asta, fără voia noastră, am câștigat foarte multă 

notorietate, dar ce folos? Riscăm să pierdem public, de aceea și ținem să avem un 

sediu provizoriu, care va fi la ARCUB. Riscăm să ne pierdem identitatea făcând 

atâtea eforturi. Soluția salvatoare ar fi putea fi expertiza sau direct consolidarea. 

Oricum, tot acolo ajungem. Sunt conștientă că e o clădire veche, care are nevoie de 

consolidare. Dar în niciun caz nu se încadrează în gradul I de risc seismic. Noi, cei de 

la Teatrul Nottara, nu credem asta. Avem documentele de la vechea expertiză, o 

expertiză cu foarte multe fisuri, și cu ele pe masă vom discuta la Primărie. 

  Lucian Sabados, managerul Teatrul Maria Filotti din Brăila: În câteva 

luni, teatrul va funcționa normal 
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De ce a fost necesar ca teatrul să-și 

suspende activitatea și să anuleze și o ediție a festivalului de la început de 

decembrie? 

Diferența dintre noi și alte teatre este că noi suntem pe ultima sută de metri cu 

reparațiile capitale. Noi, de fapt, nu am deschis teatrul reabilitat, ci am jucat 

spectacolele și am repetat în șantier. A fost o decizie pe care am luat-o, cu înțelegerea 

conducerii Primăriei și cu acordul antreprenorului general. A fost foarte dificil, 

publicul a reacționat extraordinar și a trecut peste multe impedimente, cum ar fi 

absența unor toalete deosebite, uneori era mai rece în sală. 

Dar lucrurile au escaladat când am vrut să facem a zecea ediție a Festivalului Zile și 

Nopți de Teatru Europan la Brăila, mai ales pe fondul schimbării legislației. În plus, 

după tragedia de la Colectiv lucrurile s-au desfășurat în mare viteză și totul s-a 

schimbat. Am luat decizia dureroasă, dar necesară. Nu aveam nicio variantă. Legea 

spune clar: până când nu ești gata și nu se recepționează lucrarea finală, ISU nu 

acordă autorizație de funcționare. Nu era nimic negociabil. Îmi pare rău doar că 

lucrurile au escaladat foarte rapid după ce s-a întâmplat la București cu conducerea 

ISU și simt că de aici e toată povestea. Pentru ei, e ireversibil, pentru noi e trist că am 

sacrificat un festival la care munciserăm patru luni. 

Când preconizați că veți reîncepe activitatea la sediul reabilitat? 

În România nu poți da răspunsuri fixe! Eu cred că la începutul lunii martie s-ar putea 

finaliza lucrările și atunci vom putea primi autorizație de funcționare în condiții 

normale. Până atunci, nu vom avea pierderi foarte mari. Am primit acordul să repetăm 

în teatru, unde lucrează acum și regizorul Cristi Juncu la un proiect. Sperăm să jucăm 

și acest spectacol, probabil prin februarie, și alte producții din repertoriu la teatrul din 

Galați, care ne va primi, precum și la Buzău și la Focșani. Distanțele sunt convenabile 

și sunt șanse să petrecem aceste două-trei luni în condiții bune. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/lucian-sabados.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/lucian-sabados.jpg
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  George Remeș, manager Godot-Café Teatru: Totul depinde de rezultatul 

expertizei 

Momentan informațiile sunt neclare. Se 

suspendă spectacolele sau nu? Cât de gravă e situația? 

Momentan, cel puțin săptămâna asta, funcționăm normal. Am cerut un punct de 

vedere de la Primărie în legătură cu bulina roșie și încadrarea într-un grad ridicat de 

risc seismic a clădirii în care funcționăm. Acolo lucrurile se bâlbâie, ne-au spus că nu 

au expertiză și, ca atare, să ne adresăm asociației de locatari, care ar fi cerut 

încadrarea la bulină cândva în 1998, pe baza unei expertize. Deci nu am primit niciun 

document. Asociația de proprietari ne-a dat două memorii tehnice care ar fi făcut parte 

dintr-o așa-zisă expertiză. Noi, între timp, am demarat o expertiză proprie. Și așteptăm 

și rezultatul ei, și punctul de vedere oficial al Primăriei. Dacă nu găsesc ei acte, vom 

cere să lase clubul să funcționeze până când apar rezultatele expertizei noastre aflate 

în derulare. Dacă Primăria vine însă cu documente solide, probabil că vom lua o 

pauză până la expertiza noastră. Dacă aceasta va susține că situația e gravă, ne vom 

reloca o vreme și vom începe demersurile pentru consolidare. Situația este, în 

concluzie, foarte confuză. Sper ca expertiza noastră să fie gata până la sărbătorile de 

iarnă și atunci vom ști clar. 

După tragedia de la Colectiv ați simțit vreo reticență a spectatorilor la Godot, 

ați observat vreo schimbare? 

Lucrurile s-au precipitat un pic prea tare. În weekend funcționăm la capacitate plină, 

ca de obicei, dar a existat o scădere a afluxului de oameni. Câteva spectacole s-au 

amânat, lumea s-a panicat încă de atunci, n-au fost zile bune pentru artele 

spectacolului… Apoi Godot Café-Teatru a apărut – un pic rău-intenționat, zic eu – pe 

locul doi ca grad de risc seismic și asta a adus un mic regres în rândurile spectatorilor. 

Dar nu e ceva cu care să nu putem merge mai departe, dacă se confirmă că suntem în 

regulă. Acum totul se concentrează, cum spuneam, în jurul expertizei. 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/george-remes.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2015/12/george-remes.jpg
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Postat de Dana Ionescu 

http://yorick.ro/author/danaionescu/
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141. Ziare.com 
dn data de 7 decembrie 2015, ora 18.33 

http://www.ziare.com/liviu-dragnea/presedinte-psd/dragnea-propune-ca-

teatrele-inchise-sa-se-mute-in-parlament-mai-are-o-idee-1397693 

 

 

 

Dragnea propune ca teatrele inchise sa se mute in Parlament - mai are o idee 

(Video) 

 

Presedintele PSD Liviu Dragnea a venit luni cu mai multe propuneri prin 

care teatrele bucurestene inchise din cauza cladirilor cu risc seismic sa isi poata 

relua activitatea. Una dintre ele a fost ca actorii sa sustina spectacole chiar in 

Palatul Parlamentului. 

"Exista o casa de cultura a Ministerului de Interne, care sigur are avizele de la 

ISU, unde si-ar putea desfasura activitatea Teatrul Nottara", a declarat Liviu Dragnea, 

la Parlament, dupa o intalnire cu senatorii si deputatii PSD, unde s-au discutat, printre 

altele, principalele subiecte de pe agenda publica. 

http://www.ziare.com/liviu-dragnea/presedinte-psd/dragnea-propune-ca-teatrele-inchise-sa-se-mute-in-parlament-mai-are-o-idee-1397693
http://www.ziare.com/liviu-dragnea/presedinte-psd/dragnea-propune-ca-teatrele-inchise-sa-se-mute-in-parlament-mai-are-o-idee-1397693
http://www.ziare.com/psd/
http://www.ziare.com/liviu-dragnea/
http://www.ziare.com/liviu-dragnea/psd-stiri/
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Unde ar putea trimite Primaria Capitalei Teatrul Nottara 

 

Dragnea a precizat ca se mai pot gasi si alte spatii de acest fel care ar putea 

gazdui teatrele bucurestene si a subliniat ca premierul Dacian Ciolos "nu ar trebui sa 

lase aceste institutii in situatia in care se afla". 

 

Situatia teatrelor cu risc de prabusire, pe masa lui Ciolos 

Liderul social-democrat a mai spus ca teatrele inchise, printre care si Teatrul 

Foarte Mic, si-ar putea desfasura activitatea chiar in cladirea Parlamentului, "la parter 

sau la S1". Acesta a mentionat ca Teatrul Foarte Mic ar putea fi primit in cladirea 

Cercului Militar National. 

Propunerile presedintelui PSD vin in contextul in care mai multe institutii 

culturale au fost inchise in luna noiembrie din cauza ca se aflau in cladiri cu risc 

seismic ridicat, iar autoritatile fac de atunci eforturi pentru a gasi noi spatii in care 

actorii sa poata organiza spectacole. 

Pana cand situatia se va remedia, Administratia Prezidentiala a pus la dispozitia 

Teatrului Nottara o sala de spectacole din Palatul Cotroceni. Primul spectacol, 

"Teatrul Nottara si invitatii sai", a fost organizat sambata seara. 

 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

 

http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-capitalei-teatrul-nottara-1396859
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
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de Diana Toea 
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 Ziare.com 
dn data de 2 decembrie 2015, ora 19.19 

http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-

capitalei-teatrul-nottara-1396859 

 

 

 

Unde ar putea trimite Primaria Capitalei Teatrul Nottara 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu. 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. 

 

Situatia teatrelor cu risc de prabusire, pe masa lui Ciolos 

 

Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan 

Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o 

cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La intalnire a participat si ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 

http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-capitalei-teatrul-nottara-1396859
http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-capitalei-teatrul-nottara-1396859
http://www.ziare.com/dan-suciu/
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/
http://www.ziare.com/vlad-alexandrescu/
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Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus. 

 
Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care in 

spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum 

salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie 

pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

 

Actorii Teatrului Nottara, chemati de Iohannis sa joace la Cotroceni 

 

"Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa 

atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o 

comparatie sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a 

intamplat in clubul Colectiv. 

(...) Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura ale statului sa atraga in 

fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe zi - public in niste 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
http://www.ziare.com/klaus-johannis/
http://www.ziare.com/social/lucrari/
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni-1395591
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cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor prabusi", a subliniat 

Vlad Alexandrescu. 

 

Intalnire de urgenta la Guvern pentru Nottara 

 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor. 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit 

 

"Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate 

imobilele pe care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel 

de program si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se 

afla in cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din 

prioritatile mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, 

pentru urgenta acestor operatiuni. 

(...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte europene, pentru ca pe fonduri 

structurale e posibil sa accesam fonduri europene care sa permita consolidarea in 

regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu", a precizat el. 

 

http://www.ziare.com/weekend/teatre/intalnire-de-urgenta-la-guvern-pentru-nottara-1395536
http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-1395318
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Ziare.com 
dn data de 2 decembrie 2015, ora 18.12 

http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-

teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840 

 

 

 

Situatia teatrelor cu risc de prabusire, pe masa lui Ciolos 

 

Prim-ministrul Dacian Ciolos a dezvaluit ca, in cadrul intalnirii cu 

primarul interimar al Capitalei, a discutat subiectul cladirilor teatrelor din 

Bucuresti, care trebuie renovate din cauza riscului seismic. 

"Am abordat si subiectul teatrelor, care nu mai pot sa-si continue activitatile in 

locurile de origine din cauza lucrarilor antiseismice. 

Am discutat si despre situatia Teatrului Nottara si am increderea ca pana la 

sfarsitul saptamanii se va gasi o solutie", a spus Ciolos, la finalul sedintei solemne a 

Senatului. 

Potrivit Digi 24, Guvernul pregateste un program de reabilitare a cladirilor cu 

bulina rosie. 

http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/
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Miercuri dupa-amiaza, premierul s-a intalnit cu primarul interimar al Capitalei, 

Razvan Sava, pentru a discuta pe tema teatrelor din Bucuresti, la intalnire participand 

si ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu. 

De asemenea, in cadrul discutiei cu primarul interimar al Capitalei si cu prefectul, s-a 

abordat si subiectul pregatirilor pentru iarna: "Am vrut sa ne asiguram (...) ca lucrurile 

stau bine si ca pregatirile sunt realizate". 

Referitor la bugetul pentru 2016, Ciolos a mentionat ca saptamana viitoare in sedinta 

de guvern se intentioneaza adoptarea acestuia si supunerea la dezbatere publica. 

Dacian Ciolos, la sedinta solemna a Senatului 

Nu in ultimul rand, in declaratia sustinuta in plenul Senatului, prim-ministrul a 

subliniat ca Romania intra "intr-un an crucial" si ca proiectul de tara "are ca scop si 

intarirea statului de drept". 

 

 

de F.N. 

http://www.ziare.com/vlad-alexandrescu/
http://www.ziare.com/politica/guvern/
http://www.ziare.com/politica/dezbatere/
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/dacian-ciolos-la-sedinta-solemna-a-senatului-1396730
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http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-

capitalei-teatrul-nottara-1396859 
 

 
 

Unde ar putea trimite Primaria Capitalei Teatrul Nottara 

 

Primaria Capitalei a identificat trei amplasamente in care Teatrul Nottara 

ar putea sa-si desfasoare activitatea, printre acestea aflandu-se cladirea ARCUB 

sau cea a Cercului Militar National, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al 

Guvernului, Dan Suciu. 

Suciu a mai spus ca Executivul intentioneaza sa elaboreze un program national 

de reabilitare a cladirilor publice. 

 

Situatia teatrelor cu risc de prabusire, pe masa lui Ciolos 

 

Premierul Dacian Ciolos s-a intalnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Razvan 

Sava, pe agenda discutiilor fiind problema Teatrului Nottara, care functioneaza intr-o 

cladire cu risc seismic, si situatia RADET. La intalnire a participat si ministrului 

Culturii, Vlad Alexandrescu. 

 

http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-capitalei-teatrul-nottara-1396859
http://www.ziare.com/social/administratia/unde-ar-putea-trimite-primaria-capitalei-teatrul-nottara-1396859
http://www.ziare.com/dan-suciu/
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/ciolos-discutii-despre-situatia-teatrelor-cu-primarul-capitalei-1396840
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/
http://www.ziare.com/vlad-alexandrescu/
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Teatrul Nottara si-a suspendat, incepand de saptamana trecuta, toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, a anuntat managerul institutiei, 

criticul Marinela Tepus. 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 18 noiembrie, legea prin care in spatiile 

in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum salile de 

spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie pentru 

cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a precizat, tot saptamana trecuta, ca 

premierul Dacian Ciolos este foarte preocupat de situatia Teatrului Nottara, nevoit sa 

isi suspende spectacolele, din cauza faptului ca isi desfasura activitatea intr-o cladire 

cu risc seismic ridicat. El a adaugat ca se va incerca gasirea unei solutii pentru 

remedierea situatiei. 

 

Actorii Teatrului Nottara, chemati de Iohannis sa joace la Cotroceni 

 

"Nu se poate sa mai lasam institutiile de cultura sa-si desfasoare activitatea si sa 

atraga public in niste imobile cu risc seismic foarte ridicat. (...) Si ca sa fac o 

comparatie sensibila, evident, pentru toata lumea, as spune ca acelasi lucru s-a 

intamplat in clubul Colectiv. 

(...) Noi nu putem accepta ca institutiile de cultura ale statului sa atraga in 

fiecare seara - sau cum e cinematograful Patria, de sase ori pe zi - public in niste 

cladiri despre care se stie sigur ca la un eventual cutremur se vor prabusi", a subliniat 

Vlad Alexandrescu. 

 

Intalnire de urgenta la Guvern pentru Nottara 

 

El a prezentat drept solutie alternativa, pentru perioada in care imobilul de pe 

Bulevardul Magheru numarul 20 va intra in consolidare, gasirea unui amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea. Ministrul a mentionat ca a avansat in cadrul 

Guvernului ideea demararii unui program pentru consolidarea unor cladiri de 

patrimoniu cu risc seismic ridicat, in care functioneaza institutii de cultura 

subordonate Ministerului Culturii sau primariilor. 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit 

 

"Trebuie sa intelegem ca statul nu poate dintr-o data sa consolideze toate 

imobilele pe care nu le-a consolidat in 45 de ani, dar cred ca daca am demara un astfel 

de program si am institui un Fond National de Salvare a institutiilor de cultura care se 

afla in cladiri de patrimoniu, daca statul ar da acest semnal - si asta este una din 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/
http://www.ziare.com/social/lucrari/
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni-1395591
http://www.ziare.com/weekend/teatre/intalnire-de-urgenta-la-guvern-pentru-nottara-1395536
http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-1395318
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prioritatile mele - atunci am crea o masa critica, o constiinta mai acuta in societate, 

pentru urgenta acestor operatiuni. 

(...) Cu bani de la bugetul statului si cu proiecte europene, pentru ca pe fonduri 

structurale e posibil sa accesam fonduri europene care sa permita consolidarea in 

regim de urgenta a unor cladiri de patrimoniu", a precizat el. 
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142. Adevărul 
dn data de 8 decembrie 2015, ora 19.03 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/cind-munca-oamenilor-duce-apasimbetei-

1_566709a57d919ed50e04d9f0/index.html 

 

 
 

Cînd munca oamenilor se duce pe apa sîmbetei 

 

 
După cum spuneam acum nici două săptămîni, operaţiunea „Să închidem tot 

Bucureştiul“ a reuşit să scoată din propriile săli un teatru (Nottara) şi jumătate 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/cind-munca-oamenilor-duce-apasimbetei-1_566709a57d919ed50e04d9f0/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/cind-munca-oamenilor-duce-apasimbetei-1_566709a57d919ed50e04d9f0/index.html
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(Teatrul Foarte Mic, una dintre cele două săli ale Mic-ului). Foarte bine, ambele 

clădiri erau un pericol public. Dar mai departe, ce se-ntîmplă? 

Fiindcă, să ne amintim, a trebuit ca acoperişul Teatrului Evreiesc să se 

prăbuşească în scenă şi ca directoarea instituţiei, Maia Morgenstern, să răscolească tot 

ce se poate în materie de surse de… persuasiune pentru ca acea clădire să intre în 

reparaţii – timp în care teatrul în sine s-a pornit să umble într-o bejenie tristă prin alte 

spaţii (publice, dar nu fără chirie).  

Şi să ne amintim şi că Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB), al cărui 

sediu, din Hotărîrea de Guvern de înfiinţare a lui, e la Teatrul Naţional, a stat doi ani 

de zile fără scenă, iar cea pe care o are acum e închiriată de la un proprietar privat – 

CNDB fiind singura instituţie de spectacole de rang naţional, de-a dreptul, care-şi ţine 

spectacolele într-o sală cu chirie reînnoită de la an la an. Nottara-ul a făcut, într-un fel, 

breaking news – din motive întemeiate: un întreg teatru ajungea în stradă, exact în 

momentul în care, după o perioadă discutabilă ca opţiuni artistice, începea să-şi creeze 

un repertoriu de înaltă calitate şi să-şi recîştige publicul (inclusiv printr-un festival 

bine făcut), iar clădirea în sine are un istoric de netrecut cu vederea (e teatrul construit 

de tatăl lui Liviu Ciulei).  

A primit propunerea să joace la Cotroceni (un gest de stimă, dar sala în cauză 

nu e o soluţie reală), îşi poate prezenta producţiile la ArCuB. Mai rămîne ca toată 

lumea să-şi aducă aminte că sediul Teatrului Nottara în sine trebuie reabilitat şi 

redeschis. Pentru binele teatrului românesc actual, şi directoratul de la Mic, şi o sală 

pentru producţiile de la Foarte Mic reprezintă o miză. Mai mic, mai pricăjit şi cu 

repertoriu de teatru contemporan (ca să nu mai spunem de scenele independente din 

Bucureşti, a căror situaţie acum e dramatică), Teatrului Foarte Mic nu i s-a oferit 

Cotroceniul. Mai precis, nu i s-a oferit nimic.  

Probabil, pentru că exista sala Teatrului Mic – prea puţin contează că ceea ce se 

juca la Foarte Mic nu se poate juca la Mic, cel dintîi fiind dedicat parteneriatelor cu 

independenţii şi noii dramaturgii. Altfel spus, cele două spaţii au strategii repertoriale 

foarte diferite – şi o identitate, în ochii publicului lor, la fel de diferită. Despre asta – 

şi despre nevoia de a păstra ceea ce s-a construit în timp la Foarte Mic – vorbeşte şi 

petiţia lansată pentru obţinerea unui nou spaţiu. Pe 26 noiembrie, şi directorul 

Teatrului Mic (de care ţine Teatrul Foarte Mic), Mihai Dinvale, şi-a dat demisia. 

Motivele par complexe, însă trebuie remarcat că decizia a fost luată după nişte şedinţe 
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cu sindicatul din instituţie, la puţină vreme după ce Dinvale (înlocuindu-l, de curînd, 

pe Florin Călinescu) a început să-şi pună în aplicare programul de refresh repertorial. 

Fiindcă enorm de lunga perioadă în care Florin Călinescu era şi director la Mic, 

şi realizator la Chestiunea zilei a aruncat Teatrul Mic într-o noapte neagră de 

spectacole de neprivit şi de deprofesionalizare a actorilor. Coincizînd cu pierderea 

spaţiului şi cu lipsa de interes a Primăriei şi a Consiliului General pentru organizarea 

unui concurs de management „pe bune“, Teatrul Foarte Mic (singurul care a oferit o 

„casă“ producţiilor de început ale dramAcum şi cea mai generoasă dintre scenele 

Bucureştiului faţă de actorii şi regizorii independenţi) riscă să intre într-o vrie, miza 

nemaifiind racordarea întregului Teatru Mic la actualul moment artistic, ci 

conservarea unui status-quo păcătos şi o sinecură directorială pentru unul sau altul. 

Altfel spus, pentru binele teatrului românesc actual, şi directoratul de la Mic, şi o sală 

pentru producţiile de la Foarte Mic reprezintă o miză de susţinut. 

 

Între timp, se întîmplă lucruri şi la Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae 

Bălcescu“. Mai exact, directorul Centrului, actorul Cristian Şofron, a fost demis de 

primarul (interimar) al sectorului 4, se pare că de pe-o zi pe alta. Dl Şofron era 

director interimar – pentru că, acum ceva vreme, informaţiile spun că primarul 

neinterimar, dar acum anchetat, Cristian Popescu Piedone n-a mai avut chef să 
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organizeze, în instituţiile pe care le finanţează (inclusiv Centrul Bălcescu), concurs 

pentru posturile de director unde contractul de management ajunsese la final.  

Aşa că, aparent, i-a trecut pe toţi directorii în funcţie pe poziţia de interimari. 

Legal, deci, actualul primar ocazional are dreptul să-l demită pe Cristian Şofron – 

doar că maniera intempestivă, faptul că demiterea nu e însoţită de organizarea unui 

concurs, ci de un alt interimat, al unei persoane fără experienţă de management, şi 

lipsa unei motivaţii transparente pentru aşa decizii radicale, ce să vezi!, cu şase luni 

înainte de nişte alegeri unde, la sectorul 4, singurul avantaj la start îl are… cine 

organizează alegerile (adică primarul interimar), ei bine, toate aceste lucruri ridică 

nişte maaaari semne de întrebare şi preocupare. Interimatul în sine e, practic, o formă 

de abuz în interpretarea legii în beneficiul autorităţii finanţatoare.  

Legea prevede această posibilitate – dar nu prevede ca nişte directori să poată 

rămîne interimari cu anii (cum se întîmplă la Teatrul Naţional din Iaşi); interimatul e 

ceva care asigură funcţionarea unei instituţii la transferul de management, punct. Ba 

chiar are şi nişte limite în timp. Degeaba, fiindcă singurii care pot contesta în instanţă 

(că numai acolo se poate obţine forţarea organizării unui concurs) un interimat cu 

aparenţe eterne sînt fie interimarii înşişi (care şi-ar face astfel un duşman fix din 

finanţator; singurul director în această situaţie pe care-l ştiu care a contestat public 

interimatul, cerînd încetarea lui, e Claudiu Goga, la Braşov), fie cei aflaţi în relaţii 

contractuale cu instituţia (şi de ce s-ar lăsa ei mînaţi de avînturi morale cînd contractul 

merge, banii vin?). Şi aşa se face că directorii de instituţii devin, involuntar, complici 

captivi ai acţiunilor autorităţilor cu interese partinice, prin măreaţa găselniţă a 

interimatului, care riscă să facă din ideea de management prin concurs o glumă.  

De pildă, caracterul interimar al directoratului de la Centrul Cultural Bălcescu 

nu era cunoscut public – speranţa (legalităţii) moare ultima. Acum, ceea ce e în 

pericol e întregul proiect artistic al Centrului – axat pe montările directorului de scenă 

Victor Ioan Frunză şi pe un model de producţie inexistent oriunde altundeva în 

Bucureşti (Frunză lucrează cu o echipă, aceeaşi şi mică, de actori, neangajaţi, ceea ce 

n-ar putea face în niciun teatru public, şi-n acelaşi timp, o face într-un regim de 

repertoriu, ceea ce n-ar putea face în niciun teatru independent; oricine poate găsi 

pete-n soare acestui model, dar realitatea e că funcţionează şi are şi succes la public, şi 

o înaltă recunoaştere critică).  

În acest context, în calitate de membru în board-ul Asociaţiei Internaţionale a 

Criticilor de Teatru (AICT) – Secţia română, mărturisesc preocuparea AICT şi a 
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profesioniştilor care-o compun faţă de absenţa unor strategii concrete nu doar pentru 

găsirea unor soluţii temporare cu adevărat viabile de continuare a activităţii teatrelor 

Nottara şi Foarte Mic, ci şi pentru reintroducerea în circuit a sălilor închise şi 

sprijinirea spaţiilor independente afectate de noua lege.  

Iar insistenţa Asociaţiei pentru respectarea legii în privinţa managementului 

instituţiilor publice, pentru eliminarea interimatelor prelungite şi a intromisiunii 

politicului în activitatea teatrelor e un alt punct important. 

 

 

 

 

 

 

de Iuliana Popovici 
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143.Ziare.com 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 19.45 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-

muta-la-palatul-cotroceni-1395656 

 

 
 

Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 

 

 
 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/teatrul-nottara-se-muta-la-palatul-cotroceni-1395656
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Directorul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a fost primit miercuri 

dupa-amiaza la Palatul Cotroceni, unde s-a decis ca Administratia Prezidentiala 

va pune la dispozitie o sala de spectacole pentru piesele de teatru. 

Un comunicat de presa al presedintiei anunta ca reprezentanti ai Administratiei 

Prezidentiale s-au intalnit cu Tepus, iar "dialogul a avut loc pe fondul suspendarii, pe 

termen nedefinit, de catre conducerea Teatrului Nottara, a tuturor spectacolelor si 

evenimentelor programate in salile situate in cladirea de pe Bd. Magheru, nr. 20, 

sector 1, Bucuresti". 

"Administratia Prezidentiala va pune la dispozitia Teatrului Nottara Sala de 

spectacole a Palatului Cotroceni, in conditiile convenite printr-un protocol incheiat 

intre cele doua parti pentru desfasurarea activitatii teatrului, in masura in care spatiul 

permite acest lucru", se mai arata in comunicat. 

 

Actorii Teatrului Nottara, chemati de Iohannis sa joace la Cotroceni 

 

De asemenea, in urma discutiilor, s-a stabilit ca un prim spectacol sa aiba loc pe 

5 decembrie, de la ora 19:00, fiind intitulat "Teatrul Nottara si invitatii sai". 

"Administratia Prezidentiala si-a manifestat disponibilitatea de a gazdui 

spectacolele Teatrului Nottara, in acord cu posibilitatile sale, pana la rezolvarea 

situatiei actuale", se mai transmite in comunicat. 

Informatia oficiala vine dupa ce televiziunile de stiri anuntasera, miercuri, ca 

actorii Teatrului Nottara au fost invitati sa joace la Palatul Cotroceni, dupa ce cladirea 

a fost inchisa, fiind incadrata in categoria celor cu risc seismic ridicat. 

 

Teatrul Nottara si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit 

 

Teatrul Nottara aflat pe Bulevardul Magheru a fost inchis, luni, dupa mai bine 

de 70 de ani. 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/actorii-teatrului-nottara-chemati-de-iohannis-sa-joace-la-cotroceni-1395591
http://www.ziare.com/weekend/teatre/teatrul-nottara-si-a-suspendat-activitatea-pe-termen-nedefinit-1395318
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144.Ştirile TVR 
din data de 6 decembrie 2015, ora 18.29 

http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-
cotroceni_68168.html 
 

 
 

Prima reprezentaţie a Teatrului Nottara la Palatul Cotroceni 

 

A batut gongul la Palatul Cotroceni, pentru teatrul Nottara. Actorii au fost 

invitati să joace acolo dupa ce institutia a fost inchisa, pentru că functionA intr-o 

cladire cu bulină rosie. Este o masură provizorie si in fiecare lună vA avea loc o 

singura reprezentaţie. De la eveniment, a lipsit chiar gazdA, presedintele Klaus 

Iohannis 

http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-cotroceni_68168.html
http://stiri.tvr.ro/prima-reprezentatie-a-teatrului-nottara-la-palatul-cotroceni_68168.html
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Piesa "Vizitatorul", scrisă de  Eric-Emmanuel Schmitt, a deschis seria 

spectacolelor de la Palatul Cotroceni. Evenimentul a fost numit simbolic "Teatrul 

Nottara şi invitaţii săi", după ce Administraţia Prezidenţială a întins o mână de ajutor 

actorilor care au rămas fără scenă. Le-a pus la dispoziţie sala de spectacole de la 

Cotroceni. 

Sala de spectacole de la Cotroceni impresionează prin arhitectura ei, dar este 

prea mică pentru sutele de oameni care ar vrea să meargă la reprezentaţie. În plus, 

spectatorii trebuie să ajungă cu cel puţin o oră mai devreme ca să treacă de filtrul de 

securitate. 

Pentru că programul evenimentelor de la Cotroceni este destul de încărcat, 

actorii vor susţine o singură reprezentaţie pe lună. Următorul spectacol s-ar putea ţine 

la sfârşitul lui ianuarie - începutul lui februarie. Şi cinematografele Patria şi Studio, 

precum şi Teatrul Foarte Mic sunt închise din cauza clădirilor cu risc seismic ce se pot 

prăbuşi la primul cutremur. 

 

 

de STIRI.TVR.RO 

http://stiri.tvr.ro/
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145.Adevărul 
din data de 9 decembrie 2015, ora 02.18 

http://adevarul.ro/news/eveniment/teatrulromanesc--nou-agresat-
politic-1_566772a17d919ed50e07d07f/index.html 
 

 
 

Teatrul românesc- din nou agresat de politic 

 

Un anume domn Daniel Băluţă, medic stomatolog de profesie, până mai ieri 

adjunct şi purtător prea-plecat de servietă al penalului Cristian Popescu-Piedone, 

odată devenit primar interimar al sectorului 4 după înlăturarea vechiului şef, se 

dovedeşte mai diminutivat moraliceşte şi sufleteşte decât propriul său nume. 

 

Drept pentru care, în data de 2 decembrie 2015, l-a convocat „la sediu” pe 

actorul Cristian Şofron, director al Centrului Cultural pentru „Unesco”, instituţie 

aflată în administrarea sus-menţionatei primării, spre a-i face cunoscută iminenta 

demitere. Nu, dl. Băluţă nu avea şi nici nu are nimic a-i reproşa celui ce a primit 

decizia de îndepărtare din funcţie chiar a doua zi.  

Deşi interimatul său ar fi urmat să expire câteva săptămâni mai târziu. Numai 

că dl. Băluţă ţine neapărat să se facă remarcat printr-o faptă necugetată. Printr-un 

abuz. Pretinde că ar dori „un suflu nou”, teatrul, care şi-a găsit, alături de alte 

http://adevarul.ro/news/eveniment/teatrulromanesc--nou-agresat-politic-1_566772a17d919ed50e07d07f/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/teatrulromanesc--nou-agresat-politic-1_566772a17d919ed50e07d07f/index.html
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activitaţi, un loc de frunte în programul managerial al d-lui Şofron, părându-i 

stomatologului nostru, probabil fără pacienţi că altminteri nu şi-ar fi făcut de lucru la 

o primărie pe care nu se pricepe să o conducă, „o activitate exclusivistă”.  

Probabil chiar dubioasă. Pesemne, stomatologul Băluţă, membru PSD, cum 

altfel?, habar nu are că de 5-6 ani încoace, de când Cristian Şofron a preluat 

conducerea Centrului din strada 11 iunie nr. 41, ceea ce până atunci nu fusese decât o 

anonimă casă de cultură, a devenit un autentic centru de cercetare teatrală. Poate 

unicul din ţară. Cristian Şofron a izbutit să îi convingă să i se alăture pe doi mari 

creatori de teatru- regizorul Victor Ioan Frunză şi scenografa Adriana Grand – care s-

au înconjurat, la rându-le, de un grup de tineri actori împreună cu care au făcut 

performanţă.  

Spectacole precum Furtuna, Familia Tót, Insecte, Mobilă şi durere, Steaua fără 

nume, O scrisoare pierdută pe care sunt gata să pariez că pesedistul Băluţă nu le-a 

văzut, au fost mari, autentice succese. Au fost invitate la festivaluri, au participat la 

ediţiile succesive ale Festivalului Naţional de Teatru (la ediţia din anul acesta au fost 

selecţionate şi Mobilă şi durere, şi Steaua fără nume), au fost recompensate cu premii 

de regie, de scenografie şi de interpretare la Gala Premiilor UNITER. E vorba despre 

realizări cu care nu se pot lăuda multe teatre profesioniste din Bucureşti şi din ţară. 

 E vorba despre un fenomen artistic în lege pe care mintea dinţarului Daniel 

Băluţă, înzestrat cu ceea ce Marin Preda numea „spirit primar agresiv”, nu îl poate 

înţelege. Drept pentru care vrea să îl distrugă. Toate aceste succese au fost posibile 

datorită unui spirit de echipă, în absenţa căruia teatrul nu poate exista.  

O echipă la întemeierea şi consolidarea căreia dl. Cristian Şofron a avut un rol 

decisiv. Din cauza acţiunilor iresponsabile, orgolioase şi agresive ale interimarului 

Daniel Băluţă de centrul de cercetare teatrală făurit de Adriana Grand şi de Victor 

Ioan Frunză, stimulat de managementul lui Cristian Şofron, se poate alege oricând 

praful şi pulberea. Fapt încă şi mai grav în condiţiile în care viaţa teatrală a 

Bucureştiului, a ţării, a fost puternic lovită de starea în continuare incertă în care se 

află Teatrul „Nottara” şi de închiderea Teatrului Foarte Mic.  

Dacă cele două instituţii au acum probleme, la mijloc se află primejdia unui 

cutremur. Centrul Cultural pentru UNESCO al sectorului patru riscă să dispară 

artisticeşte, nu scriptic, să intre în moarte culturală din pricina unui nepriceput care 

crede că astfel se va face remarcat spre a fi desemnat de mai marii PSD candidat la 
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alegerile din primăvara-vara viitoare. Partea proastă e că pesedistul Daniel Băluţă nu 

prea e la curent nici măcar cu „documentele de partid” şi cu sfaturile şi învăţăturile 

şefului acestuia, dl. Liviu Dragnea.  

Care la recent încheiatul congres, a declarat că PSD are o problemă în relaţia cu 

intelectualii şi că a greşit atunci când a stimulat şi aplaudat demiterea echipei 

Patapievici din fruntea ICR. În loc să studieze şi să pună în practica învăţăturile şi 

„documentele de partid”, nu mă îndoiesc „de o deosebită importanţă teoretică şi 

practică” ale d-lui Liviu Dragnea, dl. Daniel Băluţă pregăteşte terenul unui nou 

scandal cu intelectualii şi cu artiştii. Din care PSD va ieşi încă o dată şifonat. Şi cu un 

minus de voturi. Sper că, ceva mai înţelept decât subordonatul său, dl. Liviu Dragnea 

îl va chema la ordine pe nepriceputul Băluţă.  

Dacă nu cumva chiar îl va extrage din activul de partid şi îl va arunca peste 

gardul politicii, aşa cum i se cuvine, ca pe o măsea stricată. Pentru binele partidului în 

primul rând. Că de binele teatrului normal este să se ocupe cei ce se pricep. Nu 

ambuscaţii politici de teapa minusculului, insignifiantului, orgoliosului cetăţean 

Daniel Băluţă. 

 

 

 

 

de Mircea Morariu 
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146.Revista presei 
din data de 7 decembrie 2015, ora 20.04 

http://www.revistapresei.eu/stire/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-
putea-desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai.html 
 

 
 

Liviu Dragnea: Teatrul Nottara şi-ar putea desfăşura activitatea la Casa de 

Cultură a MAI 

 

http://www.revistapresei.eu/stire/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-putea-desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai.html
http://www.revistapresei.eu/stire/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-putea-desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai.html
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Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că Teatrul Nottara ar putea să 

îşi desfăşoare activitatea la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, propunere 

venită din partea unui coleg de-al său de partid şi pe care o face Guvernului.  

"Un coleg de-al nostru, domnul deputat Zisu, a făcut o propunere şi mi se pare 

foarte bună şi o transform într-o propunere publică pentru Guvern. De exemplu, a 

apărut situaţia cu câteva teatre, este vorba în primul rând de Teatrul Nottara pe care îl 

ştim cu toţii şi cu care am crescut cu toţii. Există, din câte ştiu eu, Casa de Cultură a 

Ministerului de Interne care eu sunt sigur că are avize de la ISU unde s-ar putea 

desfăşura activitatea Teatrului Nottara. Mai pot exista şi alte spaţii publice şi cred că 

Ministerul Culturii şi prim-ministrul nu ar trebui să lase aceste instituţii în situaţia în 

care sunt acum să nu mai funcţioneze", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.  

El a adăugat că şi la Palatul Parlamentului se pot găsi spaţii care s-ar putea 

amenaja pentru funcţionarea teatrelor, iar o altă idee a colegilor săi a fost ca Teatrul 

Foarte Mic să îşi desfăşoare activitatea la Cercul Militar. 

 

 

 

Sursa: Agerpres 

http://agerpres.ro/
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147.Jurnalul Observator 
din data de 7 decembrie 2015, ora 20.04 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/liviu-dragnea-la-casa-de-cultura-a-mai-
si-ar-putea-desfasura-activitatea-teatrul-nottara-702788.html 
 

 
 

Liviu Dragnea: Teatrul Nottara şi-ar putea desfăşura activitatea la Casa de 

Cultură a MAI 

 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/liviu-dragnea-la-casa-de-cultura-a-mai-si-ar-putea-desfasura-activitatea-teatrul-nottara-702788.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/liviu-dragnea-la-casa-de-cultura-a-mai-si-ar-putea-desfasura-activitatea-teatrul-nottara-702788.html
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Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că Teatrul Nottara ar putea să 

îşi desfăşoare activitatea la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, propunere 

venită din partea unui coleg de-al său de partid şi pe care o face Guvernului.  

"Un coleg de-al nostru, domnul deputat Zisu, a făcut o propunere şi mi se pare 

foarte bună şi o transform într-o propunere publică pentru Guvern. De exemplu, a 

apărut situaţia cu câteva teatre, este vorba în primul rând de Teatrul Nottara pe care îl 

ştim cu toţii şi cu care am crescut cu toţii. Există, din câte ştiu eu, Casa de Cultură a 

Ministerului de Interne care eu sunt sigur că are avize de la ISU unde s-ar putea 

desfăşura activitatea Teatrului Nottara. Mai pot exista şi alte spaţii publice şi cred că 

Ministerul Culturii şi prim-ministrul nu ar trebui să lase aceste instituţii în situaţia în 

care sunt acum să nu mai funcţioneze", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.  

El a adăugat că şi la Palatul Parlamentului se pot găsi spaţii care s-ar putea 

amenaja pentru funcţionarea teatrelor, iar o altă idee a colegilor săi a fost ca Teatrul 

Foarte Mic să îşi desfăşoare activitatea la Cercul Militar. 

 

 

 

Sursa: Agerpres 

http://agerpres.ro/


461 

 

148.Discard 
din data de 9 decembrie 2015, ora 18.13 

http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-
premiera-siropoasa-cu-scandal 
 

 
 

Nouă bulină pentru Teatrul Nottara 

 

 
"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-premiera-siropoasa-cu-scandal
http://stiri.discard.ro/stiri/cerere-in-casatorie-la-teatrul-de-arta-o-premiera-siropoasa-cu-scandal
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totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 

 
Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 
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 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 

Baletul Companiei Artistice All's. 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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149.DCNews 
din data de 9 decembrie 2015, ora 18.13 

http://www.dcnews.ro/noua-bulina-pentru-teatrul-nottara_491972.html 
 

 
 

Nouă bulină pentru Teatrul Nottara 

 

 

http://www.dcnews.ro/noua-bulina-pentru-teatrul-nottara_491972.html
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"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 
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Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 

 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 
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Baletul Companiei Artistice All's. 

 

de Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html


468 

 

150.Art&Culture 
din data de 10 decembrie 2015,  

http://cultural.bzi.ro/o-noua-bulina-pentru-teatrul-nottara-38236 
 

 
 

O noua bulina pentru Teatrul Nottara 

 

http://cultural.bzi.ro/o-noua-bulina-pentru-teatrul-nottara-38236
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"Din 21 decembrie Teatrul Nottara vă invită din nou la spectacol. Deocamdată 

ne veţi găsi la ARCUB, la Casa Centrală a Armatei şi la Palatul Cotroceni (până se 

termină consolidarea clădirii din Magheru)! „Regina bulinelor" vă recomandă să aflaţi 

totul, în timp real, de pe site-ul şi de pe pagina noastră de facebook. Urmăriţi-ne!", 

transmit reprezentanții Teatrului Nottara.  

 

Crăciunul Altfel 21.12.2015 36,63 RON 

Despre eveniment: 

Anul acesta, Teatrul Nottara și Asociația SmartArt vă propun să petreceți din 

nou împreună CRĂCIUNUL ALTFEL. 

Cum altfel? 



470 

 

 
Bunăoară călătorind în timp...undeva, cândva...mai precis în epoca interbelică. 

 Soliștii Mădălina Constantin, Iordache Basalic și Andrei Lazăr vor reînvia împreuna 

cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de șarm a Marelui și Micului Paris de 

odinioară. 

 Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, Grupul vocal PNEVMA li se vor 

alătura pentru a desăvârși atmosfera de sărbătoare cu colinde românești și 

internaționale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. - 

 

Regizorul spectacolului, Alin Horia Mânzat, vă promite că în această 

incursiune în timp vă veți lepăda de toată grija cea lumească și veți experimenta o mie 

și una de emoții într-o singură seară. 

Asociația SmartArt vă invită la dans cu balerinii ALL'S BALLET, coordonați 

de coregrafa Beatrice Șerbănescu, pentru a intra cu toții in ritmul bucuriei. 

  Veniți la petrecerea noastră să ne ursim unii altora ca "cele rele să se spele, cele 

bune să se adune"! 

Cu: 

Mădălina Constantin 

Anfisa Fugaru 

Angela Solcan 

Basalic Iordache 

Andrei Lazăr 

Alexandru Burca-pian 
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Baletul Companiei Artistice All's. 
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151.Sursa de ştiri 
din data de 7 decembrie 2015,  

http://www.sursadestiri.net/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-putea-
desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai-s1878688278.html 
 

 
 

Liviu Dragnea: Teatrul Nottara şi-ar putea desfăşura activitatea la Casa de 

Cultură a MAI 

 

Antena3.ro - Dragnea: Nu susţinem ideea de a nu se mai acorda bani pentru 

infrastructura religioasă Ce spun astrele despre anul 2016 pe plan politic. Probleme 

pentru Klaus Iohannis si Liviu Dragnea Propunere SURPRIZA a lui Liviu Dragnea 

pentru Primaria Capitalei Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că Teatrul 

Nottara ar putea să îşi desfăşoare activitatea la Casa de Cultură a Ministerului de 

Interne, propunere venită din partea unui coleg de-al său de partid şi 

http://www.sursadestiri.net/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-putea-desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai-s1878688278.html
http://www.sursadestiri.net/liviu-dragnea-teatrul-nottara-si-ar-putea-desfasura-activitatea-la-casa-de-cultura-a-mai-s1878688278.html
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152.rfi 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-
rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o 
 

 
 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, la RFI: Angajaţii Teatrului Nottara 

n-au nici o vină că se dărâmă blocul peste ei 

 

ministrul_culturii_vlad_alexandrescu_rfi_angajatii_teatrului_nottara_nu_au_vina

_darama_blocul_peste_ei.jpg 

 

http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o
http://www.rfi.ro/politica-83053-ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-la-rfi-angajatii-teatrului-nottara-n-au-nici-o
http://www.rfi.ro/file/ministrulculturiivladalexandrescurfiangajatiiteatruluinottaranuauvinadaramabloculpesteeijpg
http://www.rfi.ro/file/ministrulculturiivladalexandrescurfiangajatiiteatruluinottaranuauvinadaramabloculpesteeijpg
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Teatrul Nottara îşi suspendă activitatea. 

 

Noul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, spune într-un interviu la RFI că 

situaţia Teatrului Nottara va fi analizată într-o întâlnire de urgenţă la Palatul Victoria, 

împreună cu reprezentanţi ai Primăriei şi ai instituţiei culturale bucureştene. Ministrul 

propune instituirea unui Fond Naţional de Salvare a instituţiilor de cultură, care se 

află în clădiri de patrimoniu. 

Vlad Alexandrescu apreciază că legea care interzice activităţile în clădiri cu risc 

seismic ridicat şi care a făcut ca Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic şi Cinematograful 

Patria să-şi suspende activitatea "este foarte oportună, vine să împlinească o aşteptare 

a societăţii civile. Nu se poate să mai lăsăm instituţiile de cultură să-şi desfăşoare 

activitatea şi să atragă public în nişte imobile cu risc seismic foarte ridicat, unele 

dintre ele, majoritatea, chiar de pericol public". 

Noul ministru se declară sensibil la problema instituţiilor de cultură amintite: 

"În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii acestor instituţii în viitor, în calitate de 

ministru al Culturii sunt foarte sensibil, bineînţeles şi pot să vă informez că şi 

premierul, domnul Dacian Cioloş, e foarte preocupat de ce se întâmplă la Teatrul 

Nottara. Am hotărât împreună că vom avea o întâlnire la Palatul Victoria cu 

reprezentanţii Teatrului Nottara pe de o parte şi cu reprezentantul Primăriei, în care să 

încercăm să găsim o soluţie pentru Teatrul Nottara imediat. Dar suntem un pic 

contrariaţi. Am fi vrut să o facem chiar astăzi după şedinţa de Guvern, dar suntem 

împiedicaţi de faptul că ieri Consiliul General a retras sprijinul primarului general 

interimar. Aşteptăm să se aleagă, să se decidă în Consiliul General un reprezentant al 

instituţiei, după care vom face o întâlnire de urgenţă la Palatul Victoria, pentru a 

încerca să rezolvăm deocamdată situaţia Teatrului Nottara". 

Care ar putea fi soluţia? "Soluţia ar fi ca pe perioada în care acest imobil va 

intra în consolidare, este un imobil de patrimoniu, Bulevardul Magheru numărul 20, 

să găsim un amplasament în care teatrul să-şi desfăşoare activitatea, pentru că actorii, 

regizorii, angajaţii teatrului n-au nici o vină din faptul că blocul se dărâmă peste ei, ei 

trebuie să-şi desfăşoare mai departe activitatea artistică. Şi chiar dacă teatrul nu ţine 

de Ministerul Culturii, el ţine de Primărie, Ministerul Culturii este foarte implicat şi 

sensibil la acest aspect, adică oamenii să-şi poată desfăşura activitatea lor creativă în 

continuare", spune Vlad Alexandrescu. 

Noul ministru al Culturii precizează că a avansat ideea în Guvern "deja de mai 

multe ori, a demarării unui program al Ministerului Culturii pentru consolidarea unor 

clădiri de patrimoniu cu risc seismic ridicat, în care funcţionează instituţii de cultură 

subordonate Ministerului Culturii sau primăriilor. Trebuie să înţelegem că statul nu 

poate dintr-o dată să consolideze toate imobilele pe care nu le-a consolidat în 45 de 

ani, dar cred că dacă am demara un astfel de program şi am institui un Fond Naţional 

de Salvare a instituţiilor de cultură care se află în clădiri de patrimoniu, atunci dacă 

statul ar da acest semnal şi asta este una din priorităţile mele, atunci am crea o masă 
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critică, o conştiinţă mai acută în societate, pentru urgenţa acestor operaţiuni. Cu bani 

de la bugetul statului şi cu proiecte europene". 

Vlad Alexandrescu, despre Teatrul Nottara 

 

 
 

De Cosmin Ruscior 

http://www.rfi.ro/autori/cosmin-ruscior


476 

 

153.Dilema Veche 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/ministrul-culturii-vlad-
alexandrescu-rfi 
 

 
 

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, la RFI 

 

Noul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, spune într-un interviu la RFI că 

situaţia Teatrului Nottara va fi analizată într-o întîlnire de urgenţă la Palatul 

Victoria, împreună cu reprezentanţi ai Primăriei şi ai instituţiei culturale 

bucureştene. Ministrul propune instituirea unui Fond Naţional de Salvare a 

instituţiilor de cultură, care se află în clădiri de patrimoniu. 

 

Vlad Alexandrescu apreciază că legea care interzice activităţile în clădiri cu risc 

seismic ridicat şi care a făcut ca Teatrul Nottara, Teatrul Foarte Mic şi Cinematograful 

Patria să-şi suspende activitatea "este foarte oportună, vine să împlinească o aşteptare 

a societăţii civile. Nu se poate să mai lăsăm instituţiile de cultură să-şi desfăşoare 

activitatea şi să atragă public în nişte imobile cu risc seismic foarte ridicat, unele 

dintre ele, majoritatea, chiar de pericol public". 

 

Noul ministru se declară sensibil la problema instituţiilor de cultură amintite: 

"În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii acestor instituţii în viitor, în calitate de 

ministru al Culturii sînt foarte sensibil, bineînţeles şi pot să vă informez că şi 

http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-rfi
http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/ministrul-culturii-vlad-alexandrescu-rfi
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premierul, domnul Dacian Cioloş, e foarte preocupat de ce se întîmplă la Teatrul 

Nottara. Am hotărît împreună că vom avea o întîlnire la Palatul Victoria cu 

reprezentanţii Teatrului Nottara pe de o parte şi cu reprezentantul Primăriei, în care să 

încercăm să găsim o soluţie pentru Teatrul Nottara imediat. 

 

 

 

Sursă : rfi.ro 
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154.Mediafax 
din data de 11 decembrie 2015,  

http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-
folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-
cluburi-interzisa-14916231 
 

 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă: Folosirea făcliilor sau a lumânărilor la 

teatru, operă, în restaurante sau cluburi, INTERZISĂ 

 

Folosirea flăcării (lumânări, făclii, torţe) pe timpul spectacolelor de teatru, 

opera, operetă, sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, 

cluburi, discoteci este interzisă, arată ISU Bucureşti. 

 

http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-cluburi-interzisa-14916231
http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-cluburi-interzisa-14916231
http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-cluburi-interzisa-14916231
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă: Folosirea de făclii sau lumânări la 

teatru, operă, în restaurante sau cluburi, interzisă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti a emis, joi, un 

comunicat în atenţia organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri, desfăşurate în 

aer liber sau în interiorul construcţiilor în care au loc evenimente cu public numeros. 

În comunicat se arată că organizatorii de evenimente în aer liber, cu capacitate 

mai mare de 200 de locuri pe scaune sau pe o suprafaţă mai mare sau egală cu 2.500 

metri pătraţi, trebuie să obţină autorizaţie de securitate la incendiu, conform 

prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu 

completările şi modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 lit. r din H.G.R. 

nr. 1739/2006, completată şi modificat cu H.G.R. nr. 19/2014. 

Pentru spectacole desfăşurate în interiorul construcţiilor (săli de spectacole, 

concerte şi altele asemenea), pentru situaţia în care spaţiile sunt încadrate în categoria 

sălilor aglomerate, este obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a 

construcţiei. 

Organizarea de evenimente prin care se schimbă condiţiile care au stat la 

baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţie trebuie să 

fie la rândul ei autorizată privind securitatea la incendiu, arată ISU Bucureşti. 

Astfel, în cazul în care este obţinută autorizaţia de securitate la incendiu, iar 

organizarea evenimentului nu modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia 

(capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinaţie, etc.), autorizaţia este valabilă numai 

însoţită de documentaţia tehnică vizată spre neschimbare. 

http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-cluburi-interzisa-14916231/foto
http://www.mediafax.ro/social/inspectoratul-pentru-situatii-de-urgenta-folosirea-facliilor-sau-a-lumanarilor-la-teatru-opera-in-restaurante-sau-cluburi-interzisa-14916231/foto
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Însă, pentru situaţia în care prin organizarea evenimentului se schimbă 

condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu 

(schimbarea de destinaţie, capacitate, fluxuri, etc.) sau construcţia în ansablu nu este 

autorizată din punct de vedere al securităţii la incendiu pentru desfăşurarea acestor 

evenimente, trebuie solicitată o nouă autorizaţie de securitate la incendiu. 

Documentaţia tehnică în vederea emiterii autorizaţiei de securitate la 

incendiu se va depune obligatoriu cu cel puţin 30 de zile înainte de realizarea 

evenimentului la sediul ISU. 

"Planificarea, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor fără obţinerea în prealabil a 

autorizaţiei de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravenţională, 

respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea 

revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicaţi în conformitate cu 

prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor", se 

precizează în comunicat. 

Reprezentanţii ISU Bucureşti mai menţionează că folosirea flăcării: lumânări, 

făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a 

festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în 

restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă. 

 

 

 

 

de Departamentul Social - Mediafax 

http://www.mediafax.ro/autor/departamentul-social-mediafax
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155.Vocea Diasporei 
din data de 10 decembrie 2015,  

http://voceadiasporei.ro/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-
intampla-cu-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Diaspora nu susține cultura română? Ce se va întâmpla cu Teatrul Nottara? 

 

 

http://voceadiasporei.ro/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/
http://voceadiasporei.ro/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/


482 

 

Diaspora română este conectată la realitățile politice și economice din România 

chiar dacă vocea ei este foarte colarată cu tonalități care variază intens. Dincolo de 

această aplecare către partea pragmatică a vieții publice din țara noastră nu trebuie să 

aruncăm sub preș cultura română. Există o prejudecată în rândul multora dintre noi. 

Dacă o criză acaparează un domeniu de activitate și noi facem parte dintr-un alt 

domeniu de activitate abandonăm responsabilitatea de cetățean, datoria de om și 

devenim autosuficienți. Aici intervine o altă idee însurubață în imaginarul românesc și 

anume faptul că politica(dublată de interese economice imediate) dictează totul și 

destinul culturii aparține sferei accidentului, a paranormalului. Intervenția noastră nu 

este necesară deoarece lucrurile se întâmplă fără noi. 

Nottara, un simbol la solidarității 

Acest abandon voluntar este panaceul nostru prin excelență. Suspansul, 

entuziasmul, voința sunt inutile. În acest context, nu ne rămâne decât să îmbrățisăm o 

stare vegetativă. Răspunderea este tot pe umerii noștri indiferent dacă suntem în afara 

granițelor României sau nu!. Teatrul Nottara a rămas fără sediu și astfel nu a mai avut 

de ales decât să recurgă la suspendarea spectacolelor sale. Nottara trece printr-o criză 

a identității sale și are nevoie de solidaritatea tuturor românilor. Istoria este plină de 

avânturi heirupiste și de elanuri rămase fără glas, dar cultura are dreptul natural de a fi 

iubită, dacă nu salvată. 

Nu doar politica trebuie să fie prioritatea noastră chiar dacă decizia este 

intrinsecă politicii. Sensibilitatea noastră uneori ține loc neputinței politice. 

Atenția noastră trebuie să fie focalizată și asupra culturii, deoarece cultura în 

sine, fie că vorbim despre teatru, despre balet sau cărți, are un efect civilizatoriu 

asupra populației. Devenim mai buni, mai înțelepți și de ce nu mai implicați în 

destinul nostru al tuturor. Nu este peremptoriu să se întâmple așa, dar cine ne poate 

condamna când încercăm din greu!? 

 

 

 

de Alexandru Filimon 
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156.euroPunkt 
din data de 11 decembrie 2015,  

http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-
se-va-intampla-cu-teatrul-
nottara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_sour
ce=socialnetwork 
 

 
 

Diaspora nu susține cultura română? Ce se va întâmpla cu Teatrul Nottara? 

 

Diaspora română este conectată la realitățile politice și economice din România 

chiar dacă vocea ei este foarte colarată cu tonalități care variază intens. Dincolo de 

această aplecare către partea pragmatică a vieții publice din țara noastră nu trebuie să 

aruncăm sub preș cultura română. Există o prejudecată în rândul multora dintre noi. 

 

Dacă o criză acaparează un domeniu de activitate și noi facem parte dintr-un alt 

domeniu de activitate abandonăm responsabilitatea de cetățean, datoria de om și 

devenim autosuficienți. Aici intervine o altă idee însurubață în imaginarul românesc și 

anume faptul că politica(dublată de interese economice imediate) dictează totul și 

destinul culturii aparține sferei accidentului, a paranormalului. Intervenția noastră nu 

este necesară deoarece lucrurile se întâmplă fără noi. 

 

 

http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2015/12/11/diaspora-nu-sustine-cultura-romana-ce-se-va-intampla-cu-teatrul-nottara/
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Nottara, un simbol al solidarității 
 

Acest abandon voluntar este panaceul nostru prin excelență. Suspansul, 

entuziasmul, voința sunt inutile. În acest context, nu ne rămâne decât să îmbrățisăm o 

stare vegetativă. Răspunderea este tot pe umerii noștri indiferent dacă suntem în afara 

granițelor României sau nu!. Teatrul Nottara a rămas fără sediu și astfel nu a mai avut 

de ales decât să recurgă la suspendarea spectacolelor sale. Nottara trece printr-o criză 

a identității sale și are nevoie de solidaritatea tuturor românilor. Istoria este plină de 

avânturi heirupiste și de elanuri rămase fără glas, dar cultura are dreptul natural de a fi 

iubită, dacă nu salvată. 

Nu doar politica trebuie să fie prioritatea noastră chiar dacă decizia este 

intrinsecă politicii. Sensibilitatea noastră uneori ține loc neputinței politice. 

 

Atenția noastră trebuie să fie focalizată și asupra culturii, deoarece cultura în 

sine, fie că vorbim despre teatru, despre balet sau cărți, are un efect civilizatoriu 

asupra populației. Devenim mai buni, mai înțelepți și de ce nu mai implicați în 

destinul nostru al tuturor. Nu este peremptoriu să se întâmple așa, dar cine ne poate 

condamna când încercăm din greu!? 

 

 

 

 

de Dumitru-Alexandru Filimon 

http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/
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157.Digi 24 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 11.15 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Teatrul+Nottara+se+muta
+la+Cotroceni 
 

 
 

Teatrul Nottara se mută la Cotroceni 

 

Teatrul Nottara se mută la Palatul Cotroceni. Sala de spectacole de la 

Cotroceni are 120 de locuri, decoraţie murală, din lemn aurit şi mătase şi textile cu 

funcţie acustică. E o măsură provizorie, care vine după suspendarea spectacolelor 

de la sediul teatrului de pe Bulevardul Magheru. 

Clădirea în care funcţiona până acum instituţia de cultură e una cu risc 

seismic maxim, iar legea promulgată recent interzice spectacole cu public 

numeros în astfel de locaţii.  

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Teatrul+Nottara+se+muta+la+Cotroceni
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Teatrul+Nottara+se+muta+la+Cotroceni
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<iframe 

src="http://www.digi24.ro/embed/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Teatrul+Nottara+se+muta

+la+Cotroceni?video=0&width=600&height=400" scrolling="no" width="600" 

height="400"></iframe> 

Administraţia Prezidenţială şi conducerea Teatrului Nottara au semnat un 

protocol valabil până când clădirea va fi consolidată sau municipalitatea îi va 

acorda un alt sediu. 

„Primul spectacol va fi pe 5 decembrie, ora 19.00, sub sloganul „Teatrul Nottara și 

invitaţii săi”, la sala de spectacole şi se va intra prin muzeu. Sigur că sunt interdicţii, 

sigur că e mai greu un pic de intrat, dar vom merge exact pe linia vizitatorilor de la 

muzeu. După care vom juca lunar până la rezolvarea situaţiei, eu sper din tot sufletul 

ca această rezolvare să fie rapidă”, a declarat Marinela Ţepus, directoarea Teatrului 

Nottara. 
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158.Realitatea 
din data de 26 noiembrie 2015, ora 20.29 

http://www.realitatea.net/unde-se-vor-juca-spectacolele-teatrului-
notarra-o-parte-la-cotroceni-o-parte-la-arcub_1838615.html 
 

 
 

Unde se vor juca spectacolele Teatrului Notarra: o parte la Cotroceni, o parte la 

ARCUB 

 

 
 

Spectacolele Teatrului Nottara se vor juca pe scena Sălii ARCUB, de pe strada 

Batiştei, conform directoarei ARCUB, Mihaela Păun. Aceasta a declarat că cele două 

http://www.realitatea.net/unde-se-vor-juca-spectacolele-teatrului-notarra-o-parte-la-cotroceni-o-parte-la-arcub_1838615.html
http://www.realitatea.net/unde-se-vor-juca-spectacolele-teatrului-notarra-o-parte-la-cotroceni-o-parte-la-arcub_1838615.html
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instituții de cultură sunt „surori”, fiind subordonate Primăriei Capitalei. Prin urmare, 

este normal ca ARCUB, care are acum două săli de spectacol, să ajute Teatrul 

Nottara. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a spus că o parte dintre 

spectacole se vor juca la Sala ARCUB, iar altele la Palatul Cotroceni. Ea a mai 

declarat că actorii îşi doresc refacerea studiului de rezistență seismica al blocului la 

parterul căruia se află Teatrul Nottara, cel din 1996 fiind contestat de către proprietari, 

si demararea cât mai urgentă a lucrărilor de consolidare. 

Ţepuş spune că o parte dintre birouri şi repetițiile vor rămâne în sediul de pe 

Magheru şi că actorii îşi doresc ca acesta să fie luminat, pentru ca bucureștenii să ştie 

că Teatrul Nottara nu şi-a închis porțile. 

Primul spectacol al Teatrului Nottara la Sala ARCUB va avea loc în 

aproximativ două săptămâni. 

 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


489 

 

159. Art&Culture  

din data de 25 noiembrie 2015,  

http://cultural.bzi.ro/ministrul-culturii-actorii-n-au-nici-o-vina-ca-blocul-
se-darama-peste-ei-37596 
 

 
 

Ministrul Culturii: Actorii n-au nici o vina ca blocul se darama peste ei 

 

http://cultural.bzi.ro/ministrul-culturii-actorii-n-au-nici-o-vina-ca-blocul-se-darama-peste-ei-37596
http://cultural.bzi.ro/ministrul-culturii-actorii-n-au-nici-o-vina-ca-blocul-se-darama-peste-ei-37596
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Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a spus ca situatia Teatrului Nottara 

va fi analizata intr-o intalnire de urgenta la Palatul Victoria. 

Ministrul a propus instituirea unui Fond National de Salvare a institutiilor de 

cultura care se afla in cladiri de patrimoniu. 

"Solutia ar fi ca pe perioada in care acest imobil va intra in consolidare, este un 

imobil de patrimoniu, Bulevardul Magheru numarul 20, sa gasim un amplasament in 

care teatrul sa-si desfasoare activitatea, pentru ca actorii, regizorii, angajatii teatrului 

n-au nici o vina din faptul ca blocul se darama peste ei, ei trebuie sa-si desfasoare mai 

departe activitatea artistica", a zis Vlad Alexandrescu intr-un interviu acordat pentru 

RFI. 
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160.Ştirle PROTV 
din data de 27 noiembrie 2015, 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-

spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-

cultural.html 

 

 
 

Dupa 70 de ani, Teatrul Nottara se inchide, iar la Cinema Patria nu mai ruleaza 

filme. "Dorim o cladire atestata istoric" 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/teatrul-nottara-si-a-suspendat-toate-spectacolele-conducerea-cauta-un-alt-spatiu-merita-o-cladire-cu-un-atestat-cultural.html
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<iframe 

src='http://www.stirileprotv.ro/lbin/video_embed.php?media_id=61744523&sect

ion=2&video_section_id=' frameborder='0' style='width: 600px; height: 368px; 

scrolling: no;'></iframe> 

 

Dupa 70 de ani si mii de spectacole, Teatrul Nottara din capitala si-a inchis 

portile. In ultimii 55 de ani a avut sediul pe Bulevardul Magheru. 

Insa cladirea, are gradul intai de risc seismic, iar o noua lege obliga institutia sa 

isi inceteze activitatea. Si Cinema Patria si Teatrul foarte mic s-au inchis incepand de 

marti. 

Pentru ca nimeni nu le poate lua ceea ce iubesc mai mult, pasiunea pentru 

scena, actorii teatrului Nottara inca repeta. Pregatesc trei piese noi, pe langa cele 33 

care se jucau pana ieri. Deocamdata nu au insa unde sa le joace. 

Dupa 55 de ani de activitate in sediul de pe bulevardul Magheru nr 20, pe scena 

Teatrului Nottara se trage cortina, cel putin deocamdata. Actorii inca fac repetitii, dar 

spectacolele pentru public au fost suspendate. 

Ion Haiduc: Daca cineva care ne conduce nu isi da seama ce inseamna in 

teatru in zilele astea cand nu citeste nimeni o carte. La noi vin tineri foarte multi . 
Asta e casa mea. Cum o sa ma dati afara de aici?  
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Reprezentantii teatrului Nottara sustin ca au cerut primariei care este 

proprietara cladirii, sa faca lucrari de consolidare, dar au primit mereu acelasi raspuns. 

Nu sunt fonduri. Acum, actorii cauta ei un sediu unde sa poata juca. 

Ada Navrot: Noi venim de la repetitii, ne continuam menirea noastra, cei a 
caror menire sunt actele si administratia sa isi faca datoria. 

Vlad Zamfirescu: Teatrul Nottara este o parte a istoriei romanesti. O decizie 

administrativa nu poate inchide istoria. NU poti sterge cultura. E nevboie de o 
expertiza serioasa. 

 Marinela Tepus, director Teatru Nottara: "Suntem un simbol cultural, dar din pacate 

am devenit un simbol al tuturor bulinelor bucurestene. Am solicitat cladirea arcub 

din batistei, este un strigat dupa ajutor. Dorim o cladire atestata istoric, pentru ca 

daca noi un an o sa jucam te miri pe unde, inchiriind sali si spatiu o sa ne pierdem 
identitatea, teatrul Nottara nu va mai exista." 

De cealalta parte, reprezentantii primariei sustin ca nu au facut consolidari din 

cauza proprietarilor care locuiesc in apartamentele situate deasupra teatrului, care au 

refuzat aceste lucrari. 

Primaria Municipiului Bucuresti: Teatrul Constantin Nottara de pe Bulevardul 

Gheorghe Magheru nr. 20, unde proprietarii refuza in mod categoric consolidarea. 

Decizia de interventie ce revine fiecarui proprietar conduce la dificultati in luarea 

masurilor de punere in siguranta. Institutia noastra a actionat conform legislatiei, insa 

toate actiunile noastre au avut ca raspuns refuzul categoric al acestor proprietari. 

Aceeasi situatie o intalnim si la cinema Patria, unde nu mai ruleaza niciun film. 

 Maria Bicfalvi: "In acest moment s-a inchis cinematograful pana la o noua expertiza. 

NU dorim sa avem probleme. Asociatia de proprietari a cerut-o, chiriasii au cerut-o 
si a cerut-o si conducerea regiei noastre." 

In Bucuresti sunt 366 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic. O lege 

promulgata recent interzice orice activitate publica in aceste spatii. 

Decizia a venit in urma aplicarii legii promulgate recent prin care este interzisa 

orice activitate in cladiri cu risc seismic mare. 

"Teatrul nu s-a inchis, am suspendat activitatea, adica nu mai jucam. In rest 

activitatea noastra administrativa continua. Conform legii, care nu are un termen pus 

in ea, asta presupune, din punct de vedere juridic, ca are aplicabilitate imediata. Asa 
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ca noi ne-am supus legii, dar facem demersuri pentru a exista in continuare si vom 

exista, sunt sigura", a declarat pentru Agerpres Marinela Tepus. 

Ea a explicat necesitatea acestui demers prin faptul ca, in cazul in care in 

cladirea teatrului s-ar fi continuat sa se joace spectacole si primaria ar fi organizat un 

control, s-ar fi putut pierde avizul de functionare. 

"Legea este atat de parsiva incat spune ca se vor suspenda activitatile etc. In 

cazul in care nu ne supunem si vom fi controlati, amenda este de 50.000 de lei pentru 

manager si atunci se va lua de primarie avizul de functionare, abia atunci se va 

inchide. Ori noi nu putem sa riscam sa se inchida teatrul si, marturisesc, nu aveam 

acei 50.000 de lei pregatiti pentru o amenda data in felul acesta", a precizat 

managerul. 

Pentru cei care si-au achizitionat din timp bilete pentru spectacolele Teatrului 

Nottara, acestea vor putea fi returnate si banii recuperati de la Agentia de Bilete a 

institutiei, din bulevardul Magheru. 

"Cu biletele este cel mai simplu, le returnam la Agentia de Bilete in oricare moment, 
incepand de acum", a aratat Marinela Tepus. 

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 18 noiembrie legea prin care in 

spatiile in care se desfasoara activitati care presupun aglomerari de persoane, precum 

salile de spectacol sau de expozitii, si in care se realizeaza lucrari de interventie 

pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice se interzic organizarea si 

desfasurarea de manifestari. 
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161.Vocea Diasporei 
din data de 15 decembrie 2015, 

http://voceadiasporei.ro/un-nou-blog-un-nou-inceput/ 

 

 
 

Un nou blog, un nou început! 

 

 

Cultura are menirea de a strânge oamenii laolaltă, de a le pune resursele 

spirituale în comun și apoi de a denumi acest amestec pestriț- civilizație. Cine poate 

garanta negreșit că acest ideal nu poate fi pervertit ? În esență oamenii sunt oameni! 

http://voceadiasporei.ro/un-nou-blog-un-nou-inceput/
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Vocile mai înțelepte s-ar grăbi să ne spună pe scurt : ”Cultura creează 

comunitate”, dar ce știu ei, sau noi în egală măsură, despre oameni și despre 

potențialul lor de a-și depăși cinismul, lipsa de cunoaștere sau abulia care au 

înconjurat prea mulți semeni de-ai noștri(parcă prea des auzim că :”Nimic nu se 

schimbă în România”). 

Nottara, între apăsată tristețe și entuziasm contagios 

În ultima perioadă, Teatrul Nottara a fost pretextul, mai mult decât suficient, de 

a ne depăși aceste excese negative care de prea multe ori ne acaparează spiritul, 

alterându-l din ce în ce mai adânc și iremediabil. Criza de spațiu locativ a Teatrului 

Nottara a stârnit multă tristețe, sau cum spunea Lucian Blaga, ”apăsată tristețe”, în 

rândul populației în general, nu doar în capitală. 

Mulți au rămas cu impresia ca Teatrul s-a stins și au început deja să-l bocească, 

când toată lumea se dădea de ceasul morții să găsească un sediu, ba chiar mai multe 

sedii temporare. Până la urmă prima apariție ”în exil” va fi la ARCUB, pe 21 

decembrie. Până si titlul evenimentului ”Crăciunul altfel” simbolizează concomitent 

acest exil necesar, dar și tradiția Nottara de a fi printre oameni, dincolo de scenă și 

scaune. Și aici trebuie să găsim adevărul din noi dincolo de scenă, decor și altele. 

Cotimanis: ”Ce baftă pe aștia că au avut bulină” 

Au fost și destui spectatori și nu doar spectatori care și-au manifestat un 

entuzism ieșit din comun. Este bine să știi că mai există și astfel de oameni care te 

scot din starea ta de confort psihologic. ”Clădirea este construită pe o stuctură de 

cărămidă cu ziduri portante. A fost făcută şi o expertiză. Unii spun că nu a fost bună și 

avem  nevoie de una nouă. Habar n-am! Dar se va face probabil o nouă expertiză. Și 

vedem! Ne întoarcem, nu ne întoarcem… Dar nu e bine să pui viețile oamenilor  în 

cumpănă cu teatrul.  Oricum, nu se poate ştii dacă această schimbare nu înseamnă 

renașterea Teatrului Nottara. De unde știm noi că nu vom face rost de un sediu 

extraordinar sau că nu ni se va construi un sediu cu niște dotări corespunzătoare, cu 

niște cabine mult mai bune decât le-am avut noi acum, cu o scenă mai mare? Și atunci 

vom face istorie. ”Un nou început, într-o altă clădire!””, a subliniat Constantin 

Cotimanis într-un interviu pentru revista Vești și Povești a Teatrului Nottara. Și așa 

este și spiritul acestui articol, ”Un nou început”. 

 

Written by Alexandru Filimon 

http://voceadiasporei.ro/author/alexandru-filimon/
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162.Euro Punkt 
din data de 15 decembrie 2015, ora 9.07 

http://europunkt.ro/2015/12/15/teatrul-nottara-un-nou-blog-un-nou-

inceput/ 

 

 
 

Teatrul Nottara: Un nou blog, un nou început! 

Cultura are menirea de a strânge oamenii laolaltă, de a le pune resursele 

spirituale în comun și apoi de a denumi acest amestec pestriț- civilizație. Cine poate 

garanta negreșit că acest ideal nu poate fi pervertit ? În esență, oamenii sunt oameni! 

Vocile mai înțelepte s-ar grăbi să ne spună pe scurt : ”Cultura creează 

comunitate”, dar ce știu ei, sau noi în egală măsură, despre oameni și despre 

potențialul lor de a-și depăși cinismul, lipsa de cunoaștere sau abulia care au 

înconjurat prea mulți semeni de-ai noștri(parcă prea des auzim că :”Nimic nu se 

schimbă în România”). 

Nottara, între apăsată tristețe și entuziasm contagios 

În ultima perioadă, Teatrul Nottara a fost pretextul, mai mult decât suficient, de 

a ne depăși aceste excese negative care de prea multe ori ne acaparează spiritul, 

alterându-l din ce în ce mai adânc și iremediabil. Criza de spațiu locativ a Teatrului 

http://europunkt.ro/2015/12/15/teatrul-nottara-un-nou-blog-un-nou-inceput/
http://europunkt.ro/2015/12/15/teatrul-nottara-un-nou-blog-un-nou-inceput/
http://europunkt.ro/2015/12/15/teatrul-nottara-un-nou-blog-un-nou-inceput/


498 

 

Nottara a stârnit multă tristețe, sau cum spunea Lucian Blaga, ”apăsată tristețe”, în 

rândul populației în general, nu doar în capitală. 

Mulți au rămas cu impresia ca Teatrul s-a stins și au început deja să-l bocească, 

când toată lumea se dădea de ceasul morții să găsească un sediu, ba chiar mai multe 

sedii temporare. Până la urmă prima apariție ”în exil” va fi la ARCUB, pe 21 

decembrie. Până si titlul evenimentului ”Crăciunul altfel” simbolizează concomitent 

acest exil necesar, dar și tradiția Nottara de a fi printre oameni, dincolo de scenă și 

scaune. Și aici trebuie să găsim adevărul din noi dincolo de scenă, decor și altele. 

Cotimanis: ”Ce baftă pe aștia că au avut bulină” 

Au fost și destui spectatori și nu doar spectatori care și-au manifestat un 

entuzism ieșit din comun. Este bine să știi că mai există și astfel de oameni care te 

scot din starea ta de confort psihologic. ”Clădirea este construită pe o stuctură de 

cărămidă cu ziduri portante. A fost făcută şi o expertiză. Unii spun că nu a fost bună și 

avem  nevoie de una nouă. Habar n-am! Dar se va face probabil o nouă expertiză. Și 

vedem! Ne întoarcem, nu ne întoarcem… Dar nu e bine să pui viețile oamenilor  în 

cumpănă cu teatrul.  Oricum, nu se poate ştii dacă această schimbare nu înseamnă 

renașterea Teatrului Nottara. De unde știm noi că nu vom face rost de un sediu 

extraordinar sau că nu ni se va construi un sediu cu niște dotări corespunzătoare, cu 

niște cabine mult mai bune decât le-am avut noi acum, cu o scenă mai mare? Și atunci 

vom face istorie. ”Un nou început, într-o altă clădire!””, a subliniat Constantin 

Cotimanis într-un interviu pentru revista Vești și Povești a Teatrului Nottara. Și așa 

este și spiritul acestui articol, ”Un nou început”. 

 Mai multe, găsiți aici. 

 

 

 

de Dumitru-Alexandru Filimon 

http://nottara.ro/blog/
http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/
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Best of 2015 – An bogat, an sarac 

Bogatia 

„Ne scuzati, n-am repetat inca aplauzele!”. Cu aceste cuvinte (ars poetica a artistului 

pus pe catarat peretii perfectiunii), Andrei Serban a incheiat, in iulie, una dintre 

repetitiile cu public ale „Car(o)usel”-ului, spectacolul a carui premiera din octombrie 

avea sa genereze un val de entuziasm inca mai inalt decat fratele sau artistic, „Omul 

cel bun din Seciuan”.  

Lucrat, in mare, in jurul acelorasi cuvinte-cheie ca si Seciuanul (expresionism 

germanic, musical, Vlad Ivanov, Alexandra Fasola & Ana Ularu, Catalin Babliuc, 

Raul Kusak, Andrei Serban & Daniela Dima), Car(o)usel-ul preschimba, totusi, 

austeritatea coroziva, cvasi-industriala a scenei din Gradina Icoanei (Iuliana Valsan) 

in intimitatea pufoasa, amplu colorata a foaierului, stalurilor si scandurii de la Izvor 

(Octavian Neculai). Caldura calofila a spatiului sustine miscarea accentului de pe 

personajul-colectiv ce izbeste retina si timpanul la Brecht pe balansul strict individual 

intre bine si rau, viata si moarte, lupta si renuntare, fierbinte si rece, adevar si 

minciuna, „a fi” si „de ce a fi” a Liliom-ului lui Fritz Lang. Daca 2014 a fost anului 

http://unbtc.ro/best-of-2015-an-bogat-an-sarac
http://unbtc.ro/omul-cel-rau-din-ivanov
http://unbtc.ro/carousel
http://unbtc.ro/teatrul-cel-bun-din-gradina-icoanei
http://unbtc.ro/teatrul-cel-bun-din-gradina-icoanei
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rastignirii lui Shen Te, femeia careia desfigurata umanitate si autistii zei nu-i pot ierta 

incapatanarea de a lupta cu orice mijloace de partea binelui, 2015 e anul renuntarii la 

sine a lui Liliom in miezul aceleiasi omeniri si sub orbirea acelorasi deitati. In epoca 

democratizarii exercitiului fizic, omul post-modern al lui Andrei Serban practica fuga: 

de bine, de sine, de mine, de tine. 

Omul e inscenat in tuse inca mai intunecate in „Vestul singuratic” al 

irlandezului Martin McDonagh, una dintre cele dure si solicitante intamplari teatrale 

din Bucurestiul contemporan. In, probabil, cel mai bun spectacol Nottara al decadei, 

Cristi Juncu, Bogdan Budes, Carmencita Brojboiu, Florin Piersic Jr., Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calota si Corina Dragomir coboara in iadul nostru 

cel de toate zilele, noptile, pacatele, visele, fricile, sperantele, naruitele. 

Undeva, in iarna, lucrurile prindeau a se lega totusi pe un alt ton. Mona lui 

Mihail Sebastian, intrupata de Nicoleta Hancu, avea parte de un deplin prim-plan intr-

un „Steaua fara nume” neobisnuit de eteric pentru realismul satiric si al onoricul 

contondent pe care il practica indeobste duo-ul Victor Ioan Frunza – Adrian Grand. 

Tulburator-memorabila montare de la Centrul Cultural European pentru UNESCO 

Nicolae Balcescu sta marturie, alaturi de proaspetele „O noapte furtunoasa” (din 

acelasi spatiu), „A douasprezecea noapte” si „Romeo si Julieta” (de la Metropolis), ca 

Adrian Nicolae, George Costin, Nicoleta Hancu, Andrei Hutuleac, Sorin Miron si 

Alexandru Pavel formeaza osatura celei mai in forma trupe teatrale romanesti. 

Cat despre viitor, o vorba faina despre „K+M+R+L”, spectacol de licenta 

UNATC, preluat de Green Hours, in care  Irina Istratescu (regie), Andreea Moisescu 

(scenografie), Theodora Sandu, Teodora Daiana Pacurar, Ghighi Eftimie si Laur 

Dragan (actori) reusesc lucruri peste media multora dintre spectacolele de-multa-

vreme absolventilor.  

Si tot la capitolul futurismelor post-moderniste, merita aplaudata abordarea 

dramaturgic-regizorala a lui Catalin Stefanescu in spectaculos de istet-ne-

conventionalul „Vanilla Skype”, bijuteria nedescoperita a finalului de an, piesa despre 

care sunt gata sa pariez ca e capabila sa zapaceasca in feluri noi mintea spectatorului 

fidel la fiecare reprezentatie. 

Spectacolul de la Act e un soi de replica teatrala a basmului (traznit?) de la 

Porumboiu pe nume „Comoara”. In acest caz, e nevoie de multiple vizionari nu pentru 

bucuria descoperirii bogatiei de sensuri, ci pentru a putea bifa macar o singura 

explicatie plauzibila pentru cel mai ne-plauzibil happy-end al Noului nostru Val. 

Care Nou Val a lovit si anul acesta prin Berlinalul premiu de regie al lui Radu 

Jude, al carui „Aferim!” a plutit totusi vreme indelungata in atmosfera superficial-

http://unbtc.ro/o-scrisoare-deschisa
http://unbtc.ro/fotoliul-din-carti
http://www.iabilet.ro/bilete-o-noapte-furtunoasa-de-ion-luca-caragiale-23913/?affiliate=cinemagia_carousel&utm_campaign=promo_events&utm_source=cinemagia_timpliber&utm_medium=events_carousel&utm_content=event_poster_image&nomobile=1
https://www.teatrulmetropolis.ro/spectacole#/detalii/66
https://www.teatrulmetropolis.ro/spectacole#/detalii/93
http://unbtc.ro/despre-insuportabila-fragilitate-a-fiintei
http://unbtc.ro/garanian-100
http://unbtc.ro/n-a-fost
http://unbtc.ro/plictisim
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previzibila a unei oneste (si-atat!) reconstituiri de epoca, izbind in plin abia cand 

calatoria celor doi (apoi trei) eroi principali si-a aflat sfarsitul sub lama necrutatorului 

boier exceptional interpretat de Alexandru Dabija (Gopo 2016 pentru rol secundar e 

ca si bifat!). 

Dupa cum Gopo de rol principal masculin e greu de crezut ca ii poate scapa 

unui Teo Corban incantator, atat in „Aferim!”, cat si in „Un etaj mai jos”, ro-

superlativul cinematografic al lui 2015 pentru autorul acestor randuri, filmul prin care 

Radu Muntean face un pas in adancime intru radiografierea humanoidului urban 

contemporan pus fata in fata cu a sa constiinta. Subtil si invaluitor, Muntean 

construieste o intriga din ale carei capcane spectatorul onest cu sine insusi are mari 

probleme de evadare. 

In cheie semnificativ mai glamour-oasa, Tudor Giurgiu abordeaza similare 

probleme de raportare la valorile sinelui in spectaculosul „De ce eu?”, filmul catorva 

mari intrebari despre individ, puterea si responsabilitatea acestuia in raport cu un 

sistem si un mediu social vicios-construit. Finalizata in preajma alegerilor 

prezidentiale din 2014, subiect al unui excelent program de promovare (zeci de 

proiectii organizate in Romania, Moldova, UE si aiurea, urmate de dezbateri deschise 

publicului romanesc si international), pelicula focalizata pe destinul tragic al 

procurorului Panait (impresionant rolul reusit de Emilian Oprea) are marele merit de a 

fi anticipat nelinistile, nemultumirile, neimplinirile ce au prins a exploda in spatiul 

romanesc in siajul tragediei de la Colectiv. 

Saracia 

Cei 63 de morti din cea mai mare tragedie romaneasca de dupa mineriade au 

fost suficienti pentru a scoate in strada cateva zeci de mii de oameni, pentru a darama 

un Guvern si un primar, pentru a scoate la lumina nesfarsite ilegalitati, 

iresponsabilitati si gesturi inconstiente produse de felurite entitati ale statului roman, 

dar si de persoane juridice si fizice cat se poate de particulare, pentru a zgudui din 

temelii vietile multor, nebanuit de multor oameni. 

Ei insa nu au fost suficienti pentru a constientiza oamenii teatrului si filmului 

romanesc de forta, dar si responsabilitatile pe care ii insisi le au in societate. S-a tacut 

si se tace insistent din partea mai tuturor directorilor si patronilor de institutii culturale 

pe teme ce tin de siguranta desfasurarii spectacolelor de teatru si a proiectiilor de film, 

fie ele organizate in spatii conventionale sau underground. Aproape ca nu e de gasit 

vreo declaratie publica prin care acesti oameni sa vorbeasca despre realitatile cu care 

se confrunta, despre cat de obtuza ori confuza e legislatia in vigoare, despre cat de 

aberante sau superficiale sunt, daca sunt, controalele faimoaselor ISU, IGSU, 

primarii, etc. 

http://unbtc.ro/cainele-nu-latra-omul-nu-vorbeste
http://unbtc.ro/prosecutors-can-jump
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Urmare a promulgarii (post-Colectiv) de catre presedinte a legii privind 

cladirile cu risc seismic, initiata si votata de catre Parlament (pre-Colectiv), s-au 

inchis, in tacerea asurzitoare a UNITER si UCIN, teatre si cinematografe. Singur 

Cristian Mungiu a remarcat ca Bucurestiul e astazi incapabil sa gazduiasca un festival 

de film din motiv de lipsa de sali. Cu exceptia notabila a directoarei Nottara, Marinela 

Tepus, ale carei eforturi au dus la conturarea unei posibile mutari a teatrului de pe 

Magheru in sala ARCUB, restul sefilor de spatii inchise pentru o perioada 

nedeterminata spun fix nimic, asteptand, parca, salvarea de la clasa politica asupra ale 

carei bune intentii si/sau competenta nici copiii de gradinita nu-si mai fac iluzii. 

Refuzand sa-si articuleze propriul adevar, sa vorbeasca despre temele cu 

adevarat importante, oamenii de teatru si film continua sa traiasca in transee de grup 

sau gashca, cultivandu-si propria metoda de descurcareala prin bulibaseala financiar-

legislativ, social-politica a clipei. In loc sa incerce preschimbarea sistemului, fie ca e 

vorba de prevederi ce tin de siguranta elementara a lor insisi si a spectatorilor, fie ca e 

vorba de chestiuni mai sofisticate privind finantarea si transparentizarea institutiilor 

de cultura, oamenii pe care ii aplaudam pentru valoarea produselor lor artistice si 

pentru eforturile lor profesionale aleg non-combat-ul civic si fuga din fata autoritatilor 

carora tocmai frica contribualilor-finantatori le alimenteaza aroganta. 

O oarecare raza de speranta vine de la proaspat-instalatii consilieri ai 

ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu, cu precadere de la admirabilul critic de 

cinema Andrei Rus. Mandatul de 11 luni care urmeaza ar putea misca lucruri 

importante in filozofia de administrare a banilor si directiilor prioritare din cultura 

romaneasca. Insa fara sprijinul oamenilor onesti din cinema ori teatru, fara marturiile, 

intrebarile si propunerile lor, orice incercare de schimbare va fi sortita esecului. Si 

pesemne ca Best of-ul anului 2016 va lasa locul unui desen ce va infatisa o mana 

intinsa incapabila macar sa spuna o poveste. Caci in asta ameninta sa se transforme 

omul de teatru si cinema roman in raport cu feluritele institutii de partid, de patron si 

de stat. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cristian-mungiu-scrisoare-deschisa-catre-ministrul-culturii-nu-suntem-niciodata-o-prioritate-nici-macar-ultimii-pe-lista.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/directoarea-teatrului-nottara-marinela-Tepus-despre-soarta-institutiei-bulevardul-magheru-adevarul-live-ora-1300-1_565585c17d919ed50e91140b/index.html
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