
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Președintele Klaus Iohannis i-a invitat pe actorii Teatrului Nottara să 

joace spectacolele la sediul Președinției României 
 



1.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


 

 

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. 



2. 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 

nostru este obligat să dispună suspendarea organizării tuturor spectacolelor şi 

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


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


3. 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


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 

Teatrului Nottara pe de o parte și cu reprezentantul Primăriei, în care să încercăm să 

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


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  

Autor: Filip Stan 

http://www.romaniatv.net/
http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html


4. 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 

continuare. Ultimele expertize făcute imobilului nu mai sunt valabile acum, aşa 

că specialiştii vor trebui să facă o nouă evaluare. 

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/


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


5. Evz 
din data de 25 noiembrie 2015,  

http://www.evz.ro/situatia-teatrului-nottara-discutata-la-cotroceni.html 

 

 

 

Teatrul Nottara se mută la Cotroceni 

 

 

http://www.evz.ro/situatia-teatrului-nottara-discutata-la-cotroceni.html


Reprezentaţi ai Administraţiei Prezidenţiale și conducerea Teatrului 

Nottara au avut discuții, astăzi, la Cotroceni despre situaţia actuală a instituţiei 

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


6.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


7.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


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 

maxim, iar o lege promulgată recent interzice desfăşurarea de activiăţi în clădirile cu 

risc seismic ridicat, până la consolidarea acestora. 

http://www.mediafax.ro/


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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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 

dintr-un spaţiu cu două săli, unde aveam în medie 10 spectacole pe săptămână, un 

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


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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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
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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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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, 

precizându-se că numele spectacolului, data și ora urmează să fie comunicate 

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


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 



11.HotNews 
din data de 5 decembrie 2015, ora 20.48 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20645116-prima-reprezentatie-
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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.  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


 

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 

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.   
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Cum arată sala în care se mută Teatrul Nottara 
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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.  

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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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. 
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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. 

Spectacolul care a inceput la ora 19:00 se numeste "Teatrul Nottara si invitatii sai", si 

http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-prima-reprezentatie-in-sala-de-spectacole-de-la-cotroceni-373149.html
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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 
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Teatrul Nottara, prima reprezentatie in sala de spectacole de la Cotroceni 

 

 Foto: Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara nu-si mai poate tine spectacolele in sediul propriu 
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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 

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.


16.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/


17.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/


 

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, 

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. 

http://www.ziuaveche.ro/wp-content/uploads/2014/08/valeriu-zgonea.jpg


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. 

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 

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 

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 

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. 

“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/


18.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


 
 

 

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. 



19.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 
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CotroceniKlaus IohannisPalatul CotroceniPMBTeatrul NottaraBucurești 

 

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/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
http://news.ournet.ro/url?url=www.puterea.ro%2Fsocial%2Fdomiciliu-temporar-teatrul-nottara-primul-spectacol-la-cotroceni-127151.html


20.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 
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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.  

 



21.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/


22.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


23.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/


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/


24.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/
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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. 

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 



25.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. 

 

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


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 ...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/


26.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. 

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. 

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


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. 

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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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
http://www.revistapresei.eu/stire/iohannis-aduce-teatrul-la-cotroceni.html


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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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


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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Teatrul Nottara se mută de astăzi la Cotroceni. Iohannis a decis rapid 

 

 

 

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 

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


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. 

 

 



30.Ziare.com 
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Teatrul Nottara se muta la Palatul Cotroceni - cand are loc prima piesa 
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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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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


 
 

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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Au sosit actorii! 

 

 
Actorii Teatrului Nottara nu mai pot juca la locaţia consacrată de pe Bd. Magheru din 

cauza faptului că aceasta este de risc seismic ridicat 

Când actorii au sosit la Elsinor, Hamlet îi numea cronica prescurtată a 

vremurilor şi rostea cu privire la menirea lor celebra avertizare: „mai bine să ai parte 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/au-sosit-actorii-1_56656f887d919ed50ef9bd24/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/au-sosit-actorii-1_56656f887d919ed50ef9bd24/index.html


de un epitaf prost după moarte decât să te vorbească dumnealor de rău cât eşti în 

viaţă“. 

O replică pe cât de antologică pe atât de desuetă se pare, prin prizma 

întâmplării din seara zilei de 4 decembrie, când de curând evacuatul Teatru Nottara a 

avut prima reprezentaţie în exil. Primiţi la Cotroceni cam pe uşa din dos actorii de azi 

nu mai reprezintă cum se vede nicio ameninţare la adresa conştiinţei vreunui muritor 

de rang înalt .  

Ei spun oricum adevărul de mult şi nu-i ascultă nimeni. Iar în seara 

spectacolului la care ne referim oficialii au lipsit, în sală aflându-se doar prietenii 

acestui teatru, invitaţi să participe la o reprezentaţie simbolică. Trupa acestui vechi şi 

istoric teatru bucureştean a mulţumit fireşte pentru gestul Preşedinţiei, dar noi, cei din 

sală, nu puteam să nu observăm că el a fost unul formal şi stângaci pus în pagină.  

Mai întâi din cauza dificultăţilor de acces, care pe lângă regulile obligatorii ale 

protocolului format din anunţări prealabile, liste, copii ale actelor în avans şi controale 

la intrare a „beneficiat” şi de neîndemânarea personalului, ca să nu spunem altfel, 

manifestată prin liste încurcate, comenzi răstite şi, în general, indispoziţie la adresa 

unor benevoli, unii dintre ei pentru prima oară în această situaţie.  

Ce va fi cu publicul plătitor în aceste condiţii? Şi câţi vor putea ajunge pe 

dealurile de la Cotroceni la intrarea destinată, cea a Muzeului, izolată de orice 

mijloace de transport, parcări, o zonă necirculată şi bine păzită. În fine, cum scena 

acestei splendide locaţii - incintă de palat regal- nu e dotată decât pentru festivităţi 

sumare, spectacolul a fost ales în funcţie de posibilităţile de montare. Mi-am amintit 

de vremurile de altădată când nu în palate, ci prin fabrici şi uzine actorii erau trimişi 

să joace în orice condiţii, fără lumini, fără decor, cu ce se mai găsea pe la casa omului. 

Dar, proportion gardé! Piesa Vizitatorul, de Eric Emmanuel Schmitt (apropo, 

scriitorul vine zilele astea la Conferinţele Ateneului Român), o piesă mai degrabă de 

text, cum se spune în breaslă, n-a avut nevoie decât de doi actori inteligenţi şi 

talentaţi, capabili să ducă o dezbatere ambiţioasă despre adevăr, credinţă şi speranţă în 

vremuri de cumpănă ale istoriei. Şi i-a avut în persoana reputatului Alexandru Repan, 

stâlp al scenei din Magheru, a cărei istorie am scris-o (vezi Viaţa pe o scândură, schiţă 

de portret) al teatrului şi filmului românesc în general şi a colegului său de la Braşov, 

Mircea Andreescu, emblemă a valorilor acestui teatru figurând şi pe coperta unei 

recente apariţii editoriale privind istoria Teatrului Sică Alexandrescu. Dialogul dintre 

savantul Sigmund Freud şi Necunoscutul - o presupusă întrupare a lui Dumnezeu - în 



pragul unei decizii grăbită de ameninţarea camerei de gazare a avut în consecinţă 

tensiunea intelectuală necesară ţinând sala în atenţie aproape o oră şi jumătate.I-au 

secondat cu discreţie şi devotament profesional Crenguţa Hariton şi Cristian Nicolae. 

Actorii - vedetă ne-au reamintit cât de important e ca în momente grele să ne 

păstrăm convingerile morale şi gândul bun reaşezând la locul lui teatrul de idei şi 

actoria de clasă înaltă. Adică sus în ierarhia atât de zdrenţuită a vremurilor de azi. Am 

ciocnit la sfârşit un pahar de şampanie între noi, prietenii Nottaraului şi am 

îmbărbătat-o pe directoarea Marinela Ţepuş în cruciada temerară cu oficialităţile care 

de amar de ani n-au fost în stare să rezolve situaţia clădirii din Magheru. Poate o vor 

face acum. Sleit de puteri după reprezentaţie, Alexandru Repan ne-a gratulat cu un 

zâmbet trist şi puţine cuvinte chiar dacă din cei 55 de ani de activitate neîntreruptă ai 

Teatrului Nottara, marcaţi cu acest prilej, vreo 40 i se datorează. Între timp, stirile de 

pe crowl-ul televiziunilor ne spun că pentru Nottara primăria ar fi găsit printre altele 

soluţia Cercul Militar Central. E o glumă, sperăm. 

 

 

 

 

 

de Doina Papp 
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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
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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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Teatrul Nottara se va muta temporar la ArCuB si va juca la Cotroceni o data pe 

luna 

 

 
Teatrul Nottara se va muta temporar la sediul ArCuB din Bucuresti si va 

juca la Palatul Cotroceni, o data pe luna, pana la gasirea unui nou sediu, potrivit unui 

comunicat remis MEDIAFAX.  

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-se-va-muta-temporar-la-arcub-si-va-juca-la-cotroceni-o-data-pe-luna-37716
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Pe 5 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc prima reprezentatie sustinuta de 

Teatrul Nottara in sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Aceasta reprezentie va 

avea loc sub sloganul "Teatrul Nottara si invitatii sai", iar spectatori vor fi angajatii 

teatrului si cei care au fost alaturi de institutie in aceasta perioada, 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", mai 

spune Teatrul Nottara. 

 

"Invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, de a juca la Palatul 

Cotroceni, ne onoreaza. Vom avea spectacole acolo o data pe luna. Pentru ca plecam 

dintr-un spatiu cu doua sali, unde aveam in medie 10 spectacole pe saptamana, un 

repertoriu de 33 de titluri si trei productii aflate in repetitii, avem nevoie de un spatiu 

permanent. Din acest motiv, am continuat sa cautam o sala adecvata pentru a ne 

continua activitatea. In acest sens, am avut astazi 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. Nu dorim sa ii cotropim pe colegii nostri de 

la ArCuB, dorim sa avem un spatiu adecvat, in preajma Bulevardului Magheru, 

astfel incat sa nu ne pierdem identitatea si 70 de ani de istorie, dintre care 55 in sediul 

de pe Magheru", a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Tepus. 

 Totodata, Teatrul Nottara transmite multumiri publicului pentru sprijinul si 

solidaritatea de care a dat dovada in aceasta perioada, precum si pentru interesul 

manifestat fata de aceasta institutie culturala. 

Agentia MEDIAFAX a relatat, pe 25 noiembrie, ca Teatrul Nottara din 

Bucuresti se va muta, pana la gasirea unui nou sediu, la Palatul Cotroceni, iar primul 

spectacol pe care actorii institutiei teatrale il vor prezenta publicului, "Teatrul Nottara 

si invitatii sai", va avea loc pe 5 decembrie, de la ora 19.00. 

La momentul respectiv, 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.  



Teatrul Nottara din Bucuresti si-a suspendat activitatea pe termen nedefinit, 

incepand din 23 noiembrie, 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, pe 24 noiembrie, 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. 

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. 

 



35.Ştirile ProTV 
din data de 27 noiembrie 2015,  

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/unde-s-ar-putea-muta-teatrul-

nottara-inchis-marti-invitatie-la-cel-mai-inalt-nivel.html 
 

 

 

Teatrul Nottara se muta in Sala de spectacole a Palatului Cotroceni. Cand are 

loc prima reprezentatie 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/unde-s-ar-putea-muta-teatrul-nottara-inchis-marti-invitatie-la-cel-mai-inalt-nivel.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/unde-s-ar-putea-muta-teatrul-nottara-inchis-marti-invitatie-la-cel-mai-inalt-nivel.html


 

 

Actorii teatrului Nottara vor juca pe scena de la Cotroceni. Dupa ce au 

ramas pe drumuri pentru ca teatrul lor se afla intr-o cladire cu bulina rosie si a 

fost inchis, artistii au fost invitati la palatul prezidential. 

Este insa o solutie provizorie si in fiecare luna va avea loc o singura 

reprezentatie pentru ca spatiul este mic. Prima piesa se va juca pe 5 decembrie. 

Raman insa alte 30, pe care publicul vrea sa le vada. 

Palatul Cotroceni a intins o mana de ajutor teatrului Nottara. Directorul 

institutiei a fost invitat miercuri seara sa vada scena pe care presedintele le-o pune la 

dispozitie actorilor. 

Sala impresioneaza prin arhitectura sa, dar din pacate, este destul de mica, are 

doar 160 de locuri. 

Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara: Vom juca lunar pana la 

rezolvarea situatiei. Primul spectacol va avea loc pe 5 decembrie si se va numi 

"Teatrul Nottara si invitatii sai". 

Pentru ca programul evenimentelor la palatul Cotroceni este foarte incarcat, 

actorii pot sustine o singura reprezentatie pe luna. Si asteapta o solutie pentru restul 

pieselor. 



Dan Bordeianu, actor: "Teatrul suntem noi, oamenii care lucreaza, piesele care 

se joaca. In momentul asta suntem 33 de spectacole, 3 care se repeta. Ar fi 36 de 

spectacole la care s-ar trage cortina pentru spatiul asta, dar pentru altele, sper ca nu." 

Ada Navrot, actrita: "S-a creat un flux pozitiv, lumea e putin derutata, e normal. 

Trebuie respectata legea, dar ea trebuie vazuta clar de specialisti, evident, ca suntem 

in epoca specialistilor." 

Guvernul incearca sa rezolve problema teatrului Nottara si a altor 

cinematografe sau teatre care si-au inchis portile pentru ca se afla in cladiri 

periculoase. 

Dan Suciu, purtator de cuvant guvern: "Institutii teatrale care nu isi mai poti 

desfasura activitatea in salile, teatre, din cauza conditiilor de securitate sa gasim 

impreuna o solutie ca activitatea sa continue. Chiar daca nu in locul respectiv." 

Si cinema Patria si teatrul Foarte Mic sunt inchise din cauza cladirilor cu risc de 

pericol in cazul unui cutremur. 

Comunicatul Administratiei Prezidentiale: 

"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. 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.In urma discutiei, s-a stabilit ca o prima reprezentatie sa aiba loc 

sambata, 5 decembrie a.c., ora 19.00, sub titulatura “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" a anuntat administratia prezidentiala intr-un comunicat. 

  



36.Realitatea 
din data de 14 decembrie 2015, ora 9.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

 
Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html
http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html


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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans,  

 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


37. Antena 3 

din data de 14 decembrie 2015, ora 9.32 

http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-

bilete-329700.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Când va prezenta primul spectacol 

 

 
 

http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-bilete-329700.html
http://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-spectacole-bilete-329700.html


Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală.  

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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

 

 

 

 

de S.T. 

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


38.Gândul 
din data de 14 decembrie 2015, ora 9.44 

http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-

14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign

=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29 

 

 

 

Când îşi reia Teatrul Nottara activitatea 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală.  

 

http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gandul%2FMJcu+%28Gandul%29
http://www.gandul.info/stiri/cand-isi-reia-teatrul-nottara-activitatea-14918752/galerie?p=1#galerie


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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete.  

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans, pentru 

a intra cu toţii în ritmul bucuriei. 

Biletele pentru acest spectacol sunt disponibile şi online, pe www.eventim.ro şi 

pe www.ove.ro. 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.eventim.ro/
http://www.ove.ro/
http://www.gandul.info/autor/dorina-calin


39.Realitatea 

din data de 14 decembrie 2015, ora 9.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

Teatrul Nottara îşi reia 

activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, altfel", pe 21 decembrie, de la 

ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din Bucureşti, informează instituţia 

teatrală. 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html
http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html


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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans, pentru 

a intra cu toţii în ritmul bucuriei. 

Sursa: Mediafax 

 

 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%3D1450083801371_63267020333613990%26spgid%3D18803942117385452%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3D16c646c3%26sww%3D1342%26swh%3D635%26sifr%3D0%26pub%3D1163%26site%3D8097%26section%3D910%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/


40.Realitatea 
din data de 14 decembrie 2015, ora 9.53 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

 
Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. 

http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html
http://www.realitatea.net/teatrul-notarra-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie_1849214.html


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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans,  

 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


41.Discard 
din data de 14 decembrie 2015, 

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-unde-va-

avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie 

 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea. Unde va avea loc primul spectacol, pe 21 

decembrie 

 

Teatrul Nottara îşi reia activitatea şi va prezenta un prim spectacol, "Crăciunul, 

altfel", pe 21 decembrie, de la ora 19.30, la sala ArCuB din strada Batişte din 

Bucureşti, informează instituţia teatrală. Citește mai departe...... 

 

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. 

"Crăciunul, altfel" este primul spectacol cu vânzare de bilete organizat de Teatrul 

Nottara după suspendarea activităţii ca urmare a acestei legii. 

Teatrul Nottara a susţinut anterior un spectacol la Palatul Cotroceni, pe 5 

decembrie, însă pentru acela nu s-au pus în vânzare bilete. 

http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie
http://stiri.discard.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-unde-va-avea-loc-primul-spectacol-pe-21-decembrie
http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501838/s/4c3702e0/sc/3/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cteatrul0Enotarra0Eisi0Ereia0Eactivitatea0Eunde0Eva0Eavea0Eloc0Eprimul0Espectacol0Epe0E210Edecembrie0I18492140Bhtml/story01.htm
http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501838/s/4c3702e0/sc/3/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cteatrul0Enotarra0Eisi0Ereia0Eactivitatea0Eunde0Eva0Eavea0Eloc0Eprimul0Espectacol0Epe0E210Edecembrie0I18492140Bhtml/story01.htm


În prezent, instituţia se află într-un stadiu avansat de semnare a unui protocol cu 

ArCuB, în urma căruia sala din strada Batişte, numărul 14, din Bucureşti să devină 

sediul său temporar şi locul care va adăposti 19 dintre cele 36 de producţii ale 

Teatrului Nottara. 

De asemenea, lunar, actorii Teatrului Nottara vor juca în sala de spectacole de 

la Palatul Cotroceni. 

Regizorul spectacolului "Crăciunul, altfel", Alin Horia Mânzat, promite 

bucureştenilor că în această incursiune în timp se vor "lepăda de toată grija cea 

lumească" şi vor experimenta o mie şi una de emoţii într-o singură seară, călătorind în 

timp, fix în epoca interbelică. 

Soliştii Mădălina Constantin, Iordache Basalic şi Andrei Lazăr vor reînvia 

împreună cu pianistul Alexandru Burcă lumea plină de şarm a Marelui şi Micului 

Paris de odinioară. 

Anfisa Fugaru, Angela Solcan, Marius Nine, grupul vocal Pnevma li se vor 

alătura pentru a desăvârşi atmosfera de sărbătoare cu colinde româneşti şi 

internaţionale, unele în interpretări inedite, altele chiar în premieră. Iar balerinii All's 

Ballet, coordonaţi de coregrafa Beatrice Şerbănescu, invită spectatorii la dans,  

 

 

 

 

Sursa: Realitatea - 

http://www.realitatea.net/


42.Ştirle PROTV 
din data de 27 noiembrie 2015, 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-parte-din-piesele-teatrului-

nottara-se-vor-juca-intr-o-cladire-din-categoria-2-de-risc-seismic-nici-noi-

nu-stam-pe-roze.html 
 

 

 

O parte din piesele Teatrului Nottara se vor juca intr-o cladire din categoria 2 de 

risc seismic. "Nici noi nu stam pe roze" 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-parte-din-piesele-teatrului-nottara-se-vor-juca-intr-o-cladire-din-categoria-2-de-risc-seismic-nici-noi-nu-stam-pe-roze.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-parte-din-piesele-teatrului-nottara-se-vor-juca-intr-o-cladire-din-categoria-2-de-risc-seismic-nici-noi-nu-stam-pe-roze.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-parte-din-piesele-teatrului-nottara-se-vor-juca-intr-o-cladire-din-categoria-2-de-risc-seismic-nici-noi-nu-stam-pe-roze.html


 
<iframe 

src='http://www.stirileprotv.ro/lbin/video_embed.php?media_id=61745268&section=

2&video_section_id=' frameborder='0' style='width: 600px; height: 368px; scrolling: 

no;'></iframe> 

 

Primaria Capitalei a decis ca o parte din piesele Teatrului Nottara sa se 

joace in sala ARCUB, dupa ce Klaus Iohannis le-a oferit actorilor sala de 

spectacole de la Palatul Cotroceni. 

Masura e una provizorie pentru ca si cladirea ARCUB trebuie reparata. A fost 

incadrata in categoria doi de risc seismic si, chiar daca nu se supune legii care a inchis 

sediul de la Nottara, are nevoie de consolidare. 

36 de piese de teatru, zeci de actori si mii de oameni asteapta spectacolele de teatru. O 

alta solutie provizorie va fi sala ARCUB, alaturi de cea de la Cotroceni. 

Sala Arcub de pe strada Batistei pare sa fie cea mai buna solutie pentru actori, 

intr-adevar aici scena este putin mai mica, dar exista 370 de locuri pentru spectatori, 

mai multe decat in sala mare a Teatrului Nottara. 

"Este o sala pentru tineret pentru altfel de activitati, acelea specifice, pentru coruri, 

pentru brigade artistice. Sunt sigura ca acele mari spectacole cum e „Noul locatar”, 

care e un spectacol prestigios sau Portugalia sau alte spectacoloe de felul acestora care 

nu intra nici la Arcub sunt sigura ca vor fi gazduite la suratele noastre care inca mai 

au sali care deja ne intind o mana de ajutor", spune Marinela Tepus Manager Nottara. 



Cu atit mai mult cu cit si sala ARCUB are nevoie, la randul ei ,de consolidare. 

Este ce-i drept mai sigura decit altele fiind incadrata in clasa a doua de risc seismic. 

"Nici noi nu stam pe roze. Sala din Batistei are un risc seismic 2.Eu am facut o 

expertiza in 2006 care a spus risc seismic 2, ceea ce inseamna ca nu e cu bulina, dar 

nu stam nici noi pe roze. E normal sa dam o mana de ajutor celor care nu au deloc, noi 

avand doua sali", explica si Mihaela Paun, Manager ARCUB. 

Asadar, solutia este una temporara, iar conducerea Teatrului Nottara cere 

consolidarea propriei lor cladiri. 

"Impreuna cu colegii din Consiliu gasim variantele optime pentru relocarea Teatrului 

Nottara. Avem variante, sunt si solutii, in cel mai scurt timp le vom pune in aplicare", 

spune Razvan Sava, primarul interimar al Capitalei. 

Pana la rezolvarea situatiei, actorii teatrului Nottara sunt nerabdatori sa urce pe 

scena. Primul spectacol la la ARCUB ar putea avea loc imediat dupa reprezentatia de 

la palatul Cotroceni, din 5 decembrie. 

 

 



43.Puterea 
din data de 25 noiembrie 2015, ora 18.14 

http://www.puterea.ro/social/iohannis-decizie-privind-teatrul-nottara-

126407.html 

 

 
 

Iohannis, decizie privind Teatrul Nottara 

 

 

 

http://www.puterea.ro/social/iohannis-decizie-privind-teatrul-nottara-126407.html
http://www.puterea.ro/social/iohannis-decizie-privind-teatrul-nottara-126407.html


La Palatul Cotroceni, a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai Administraţiei 

Prezidenţiale şi directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

Dialogul a avut loc pe fondul suspendării, pe termen nedefinit, de către 

conducerea Teatrului Nottara a tuturor spectacolelor şi evenimentelor programate în 

sălile situate în clădirea de pe Bd. Magheru, nr. 20, sector 1, Bucureşti. 

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, anunţă Stiripesurse.ro. 

În urma discuției, s-a stabilit ca o primă reprezentație să aibă loc sâmbătă, 5 

decembrie, 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, anunţă 

Administraţia Prezidenţială. 

 

 

 

 

de R.T. 



44.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 

 

 

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. 

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


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  

 


