
 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Conferință de presă  

28 iunie, cea mai lungă zi pentru Nottara 



1. Literatura de AZI 
din data de 25 Iunie 2016, ora 15.53 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sfarsitul-exilului 

 

 

 

Sfârșitul exilului? 

 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sfarsitul-exilului
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/sfarsitul-exilului/attachment/curs-de-teatru


După șase luni extrem de dificile, pe 28 iunie se vor afla rezultatele expertizei 

seismologice efectuate la sediile Teatrului Nottara. Dar nu numai atât. Publicul larg 

este invitat să asculte povestea acestor lungi săptămâni de călătorii, să afle numele 

celor care au susținut instituția Nottara, precum și a celor care au boicotat-o. 

„Vă vom spune pe scurt povestea celor șase luni de bejenie. Vă vom împărtăși 

dorințele, iluziile și deziluziile noastre din această perioadă, în care am înțeles că NU 

suntem singuri. Generozitatea tuturor celor care ne-au găzduit ne-a emoționat și ne-a 

măgulit, însă, în tot acest timp, am avut un număr mult mai mic de reprezentații decât 

în anii precedenți, iar spectatorii noștri s-au împuținat văzând cu ochii, neștiind pe 

unde să ne (mai) găsească”, aflăm din comunicatul Teatrului Nottara. 

 
 

Astfel, 28 iunie va fi cea mai lungă zi pentru instituția gonită din Bdul 

Magheru. În această zi de marți (sperăm că nu cu ghinion!), sunteți invitați la 

Journey Pub (Str. George Enescu 25), începând cu ora 13:00. Echipa de expertiză 

va explica, pe înţelesul tuturor, etapele studiului și lucrările realizate pentru a afla 

starea reală a celor două imobile administrate de Teatrul Nottara, respectiv cel din 

bd. Magheru  nr. 20 și cel din str. Jules Michelet nr. 2 – 6, construite în 1945. „Invitaṭi 

de onoare vor fi toți aceia care NE-AU sprijinit, dar și toți aceia care NU ne-au 

 susṭinut în acest răstimp.” (din același comunicat) 

 

Literatura de azi este partener media al Teatrului Nottara.  

 

 

 

(sursa foto cover: jurnalspiritual.eu) 



2. Art Out 
din data de 21 Iunie 2016,  

http://artout.ro/reviste/blog/nottara-conferinta-de-presa/ 

 

 
 

Nottara: Conferință de Presă 

Teatrul Nottara ne invită pe 28 iunie de la Conferința de Presă a Teatrului unde 

se va discuta noul rezultat al expertizei seismologice. 

După cum știm deja Teatrul Nottara are o problemă destul de gravă cu cele 

două sedii din bd. Magheru  nr. 20 și cel din str. Jules Michelet nr. 2 – 6, construite în 

1945, iar conferința de presă este organizată pentru a clarifica aspecte privind situația 

Teatrului.  

„Vă invităm la Journey Pub (Str. George Enescu 25), începând cu ora 13:00. Ne va 

fi alături echipa de expertiză, care va explica, pe înţelesul tuturor, etapele studiului și 

lucrările realizate pentru a afla starea reală a celor două imobile administrate de 

Teatrul Nottara, respectiv cel din bd. Magheru  nr. 20 și cel din str. Jules Michelet nr. 

2 – 6, construite în 1945. Invitaṭi de onoare vor fi toți aceia care NE-AU sprijinit, dar 

și toți aceia care NU ne-au  susṭinut în acest răstimp”, scrie în comunicatul Nottara. 

„Vă vom spune pe scurt povestea celor șase luni de bejenie. Vă vom împărtăși 

dorințele, iluziile și deziluziile noastre din această perioadă, în care am înțeles că NU 

suntem singuri. Generozitatea tuturor celor care ne-au găzduit ne-a emoționat și ne-a 

http://artout.ro/reviste/blog/nottara-conferinta-de-presa/


măgulit, însă, în tot acest timp, am avut un număr mult mai mic de reprezentații decât 

în anii precedenți, iar spectatorii noștri s-au împuținat văzând cu ochii, neștiind pe 

unde să ne (mai) găsească”, se mai arată în comunicat. 

  

 

 

Dumitru Filimon Alexandru 



3. București Vechi și Noi 
din data de 21 Iunie 2016,  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-

pentru-nottara/ 

 

 
 

28 iunie, cea mai lungă zi pentru Nottara 

 

 
 

28 iunie va fi o zi decisivă pentru viitorul Teatrului Nottara. Potrivit unui 

comunicat recent emis de instituţie, în cadrul unei conferinţe de presă, va fi 

prezentat publicului larg rezultatul final al expertizei seismologice, realizată la 

sediul Teatrului Nottara.  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-pentru-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-pentru-nottara/


Amintim că Teatrul Nottara a trecut printr-o dificilă perioadă de exil ca urmare a 

adoptării unei legi buclucaşe la sfârşitul anului trecut care prevedea interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea 

acestora. 

„Vă invităm la Journey Pub (Str. George Enescu 25), începând cu ora 13:00. Ne va 

fi alături echipa de expertiză, care va explica, pe înţelesul tuturor, etapele studiului și 

lucrările realizate pentru a afla starea reală a celor două imobile administrate de 

Teatrul Nottara, respectiv cel din bd. Magheru  nr. 20 și cel din str. Jules Michelet nr. 

2 – 6, construite în 1945. Invitaṭi de onoare vor fi toți aceia care NE-AU sprijinit, dar 

și toți aceia care NU ne-au  susṭinut în acest răstimp”, scrie în comunicatul Nottara. 

„Vă vom spune pe scurt povestea celor șase luni de bejenie. Vă vom împărtăși 

dorințele, iluziile și deziluziile noastre din această perioadă, în care am înțeles că NU 

suntem singuri. Generozitatea tuturor celor care ne-au găzduit ne-a emoționat și ne-a 

măgulit, însă, în tot acest timp, am avut un număr mult mai mic de reprezentații decât 

în anii precedenți, iar spectatorii noștri s-au împuținat văzând cu ochii, neștiind pe 

unde să ne (mai) găsească”, se mai arată în comunicat. 

  

 

 

Dumitru Filimon Alexandru 



4. Literatura de AZI 
din data de 29 Iunie 2016, ora 15.53 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/la-bulivar-birjar 

 

 
 

La bulivar, birjar! 

 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/la-bulivar-birjar
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/la-bulivar-birjar/attachment/2-trasura-a-la-daumont-a-tatiigrigore-c-balaceanu-stolnici
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/la-bulivar-birjar/attachment/2-trasura-a-la-daumont-a-tatiigrigore-c-balaceanu-stolnici


„Ne întoarcem acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi 

vine să râd şi să plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” 

Acestea sunt cuvintele rostite de Marinela Ţepuş, managerul Teatrului 

Nottara când, oficial, s-a anunțat că, din toamnă, activitatea acestuia se va 

putea relua în sediul de la bulevard, acolo unde „trăiau” de peste 55 de ani. 

 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, 

condusă de către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a 

ajuns la concluzia că imobilele ridicate de faimosul inginer Liviu Ciulley 

pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei, NU se încadrează la clasa I de risc 

seismic, întrucât acestea „au avut o comportare bună atât la acţiunile 

din exploatare, cât şi la cele seismice, fără pierderi de stabilitate sau 

avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o consolidare 

mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către 

PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea 

birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate desfăşura 

activitatea curentă în sediu.  

În intervalul decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a fost în 

bejenie. A susţinut peste 80 de reprezentaţii în 37 de spaţii. În Bucureşti: 

Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Institutul 

Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul Sebastian, Grand 



Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască trupa 

aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, 

Teatrul Ţăndărică, Teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, 

Sibiu, Braşov, Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în 

străinătate: Chişinău, Köln, Paris, Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă din stagiunea anterioară, numărul 

reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele ale lunilor de referință.  

 

Trecând peste datele tehnice și peste alte detalii (pe care le puți afla 

de-aici), importantă este bucuria pe care o vor avea toți bucureștenii (și nu 

numai) de a reveni la „teatrul de pe bulevard”. Efervescența și emoțiile 

revărsate în serile când lumea umplea trotuarul de pe Magheru își vor face 

din nou simțită prezența. 

Chiar dacă drumul se va face cu metroul, cu autobuzul, cu taxiul sau 

pe jos, fiecare, în clipa când se va pregăti să savureze o nouă piesă montată 

pe scena Teatrului Nottara, își va putea spune în gând: „La bulivar, birjar, 

la bulivar!” 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/teatrul-nottara-isi-poate-relua-imediat-activitatea/


 

Literatura de azi este partener media al Teatrului Nottara. 

 

 

(sursa foto: bucurestiivechisinoi.ro) 



5. București Vechi și Noi 
din data de 29 Iunie 2016,  

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/teatrul-nottara-isi-poate-relua-

imediat-activitatea/ 

 

 
 

Teatrul Nottara îşi poate relua imediat activitatea 

 

  După şapte luni de când a suspendat spectacolele din sediul de pe bd. Magheru, 

ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru modificarea și completarea 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/teatrul-nottara-isi-poate-relua-imediat-activitatea/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/teatrul-nottara-isi-poate-relua-imediat-activitatea/


Ordonanței Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcțiilor existente, Teatrul Nottara a dat vestea mult aşteptată: din toamnă îşi 

poate relua activitatea obişnuită, în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. 

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a prezentat 

rezultatul expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea 

instituţiei, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 și cel din Str. Jules Michelet nr. 2 – 6, 

construite în 1945. Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în 

domeniu, condusă de către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a 

ajuns la concluzia că imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul 

său, regizorul Liviu Ciulei, NU se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât 

acestea „au avut o comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele 

seismice, fără pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. 

Acest lucru presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care 

va fi realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. 

 

Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae Noica a declarat public că „nu 

există niciun pericol, se poate relua activitatea în Teatrul Nottara.” 

Măsurile propuse de specialişti pentru consolidarea clădirii sunt: 

 Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele 

fețe pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton 

armat. Soluția se va aplica de la subsol până la ultimul nivel. 

 Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de 

carbon. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_4550.jpg
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_4550.jpg


 Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la 

nivelul planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra 

în clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet îngăduitor de 

către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu o vârstă 

respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate pentru a nu 

se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va trai sănătos, şi 

noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” – traducător, Marinela Ţepuş, 

managerul Teatrului. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10 – 22 octombrie 2016. 

 

În intervalul decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7622.jpg
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7622.jpg


anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat: „Ne întoarcem acasă. 

Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să plâng. De 

fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a ţinut să le mulţumească tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

 

Dumitru Filimon Alexandru 



6. Bucureștii vechi și noi 
din data 21 iunie 2016   

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-pentru-

nottara/ 

 

 
 

 

28 iunie, cea mai lungă zi pentru Nottara 

 

 
 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-pentru-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/28-iunie-cea-mai-lunga-zi-pentru-nottara/


 

28 iunie va fi o zi decisivă pentru viitorul Teatrului Nottara. Potrivit unui 

comunicat recent emis de instituţie, în cadrul unei conferinţe de presă, va fi 

prezentat publicului larg rezultatul final al expertizei seismologice, realizată la 

sediul Teatrului Nottara. 

Amintim că Teatrul Nottara a trecut printr-o dificilă perioadă de exil ca urmare 

a adoptării unei legi buclucaşe la sfârşitul anului trecut care prevedea interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până la consolidarea 

acestora. 

„Vă invităm la Journey Pub (Str. George Enescu 25), începând cu ora 13:00. 

Ne va fi alături echipa de expertiză, care va explica, pe înţelesul tuturor, etapele 

studiului și lucrările realizate pentru a afla starea reală a celor două imobile 

administrate de Teatrul Nottara, respectiv cel din bd. Magheru  nr. 20 și cel din str. 

Jules Michelet nr. 2 – 6, construite în 1945. Invitaṭi de onoare vor fi toți aceia care 

NE-AU sprijinit, dar și toți aceia care NU ne-au  susṭinut în acest răstimp”, scrie în 

comunicatul Nottara. 

„Vă vom spune pe scurt povestea celor șase luni de bejenie. Vă vom împărtăși 

dorințele, iluziile și deziluziile noastre din această perioadă, în care am înțeles că NU 

suntem singuri. Generozitatea tuturor celor care ne-au găzduit ne-a emoționat și ne-a 

măgulit, însă, în tot acest timp, am avut un număr mult mai mic de reprezentații decât 

în anii precedenți, iar spectatorii noștri s-au împuținat văzând cu ochii, neștiind pe 

unde să ne (mai) găsească”, se mai arată în comunicat. 

 

 

 

 

Sursa: Literatura de Azi 



7. Teatrul Nottara 

din data 21 iunie 2016   

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=117 

 

 
 

Bombă la Nottara ! 

Stire-bombă, la conferinţa de presă 

Expert: “Din punctul de vedere al siguranţei, 

 Teatrul Nottara îşi poate relua imediat activitatea” 

 După şapte luni de când a suspendat spectacolele din sediul de pe bd. 

Magheru, ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcțiilor existente, Teatrul Nottara a dat vestea mult aşteptată: 

din toamnă îşi poate relua activitatea obişnuită, în clădirea care i-a fost casă timp de 

55 de ani. 

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a prezentat 

rezultatul expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea 

instituţiei, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 și cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945. Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în 

domeniu, condusă de către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=117


ajuns la concluzia că imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul 

său, regizorul Liviu Ciulei, NU se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât 

acestea „au avut o comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele 

seismice, fără pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. 

Acest lucru presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care 

va fi realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Măsurile propuse de specialişti pentru consolidarea clădirii sunt: 

 Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele 

fețe pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton 

armat.  Soluția se va aplica de la subsol până la ultimul nivel. 

 Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de 

carbon. 

 Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la 

nivelul planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet îngăduitor de 

către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu o vârstă 

respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate pentru a nu 

se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va trai sănătos, şi 

noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” – traducător, Marinela Ţepuş, 

managerul Teatrului. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10 - 22 octombrie 2016. 

            În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 



Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

            Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să plâng. De 

fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a ţinut să le mulţumească tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

  

Pentru eventualele interpretări, Teatrul Nottara nu-şi asumă răspunderea. Vă 

rugăm să ne contactaţi pentru orice nelămurire şi/ sau detalii. 

Marinela Ţepuş, manager 

Sursă Site Teatrul Nottara 



8. RADOR 

din data 28 iunie 2016   

http://www.rador.ro/2016/06/28/cladirea-istorica-a-teatrului-nottara-din-

capitala-a-fost-clasificata-in-clasa-a-doua-de-risc-seismic/ 

 

 
 

Clădirea istorică a Teatrului Nottara din capitală a fost clasificată în clasa a 

doua de risc seismic 

Clădirea istorică a Teatrului Nottara de pe Bulevardul Magheru din capitală a 

fost reevaluată şi clasificată în „clasa a doua de risc seismic”. Anunţul a fost făcut de 

managerul teatrului, Marinela Ţepuş, care a precizat că, de acum, publicul poate intra 

din nou oricând în cele două săli de spectacol. Redeschiderea oficială a Teatrului 

Nottara va avea loc în data de 10 octombrie, cu ocazia debutului celei de a IV-a ediţii 

a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest-In pe bulevard”, ne-a transmis redactorul 

nostru Pompilius Onofrei. 

 

 

de : M.C. 
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9. Agerpres 

din data 28 iunie 2016 , ora 14.59 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/06/28/echipa-teatrului-nottara-se-

intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-cladirea-a-primit-clasa-

a-ii-a-de-risc-seismic-14-59-49 

 

 
 

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru pe 10 octombrie; 

clădirea a primit clasa a II-a de risc seismic 

Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/06/28/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-cladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic-14-59-49
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http://www.agerpres.ro/cultura/2016/06/28/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-cladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic-14-59-49


 

Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis.  

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II.  

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai sunt 

precare", a declarat Țepuș.  

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul Paul 

Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată în 

clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu vă 

pot spune", a spus arhitectul.  

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta.  

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I.  

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro".  

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra.  



Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în 

ceea ce privește veniturile teatrului.  

Dacă în perioada ianuarie — mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei 

și 193 de reprezentații, în 2016, în aceeași perioadă, Nottara a avut venituri de 

149.500 de lei și 82 de reprezentații. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Țepuș. "Ce 

ni s-a întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate 

trăi normal", a afirmat ea, menționând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roșii de 

risc seismic I "vreme de 20 de ani".  

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare.  

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol.  

După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor "la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante".  

 

 

 

AGERPRES/(A, AS — autor: Oana Ghiță, editor: Andreea Rotaru, editor online: 

Simona Aruștei) 



10. București TV 

din data 28 iunie 2016 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=4-EnMDxGqaE 

 

 
 

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru pe 10 octombrie; 

clădirea a primit clasa a II-a de risc seismic 

Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic.  

https://www.youtube.com/watch?v=4-EnMDxGqaE


 

Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis.  

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II.  

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai sunt 

precare", a declarat Țepuș.  

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul Paul 

Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată în 

clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu vă 

pot spune", a spus arhitectul.  

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta.  

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I.  

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro".  

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra.  



Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în 

ceea ce privește veniturile teatrului.  

Dacă în perioada ianuarie — mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei 

și 193 de reprezentații, în 2016, în aceeași perioadă, Nottara a avut venituri de 

149.500 de lei și 82 de reprezentații. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Țepuș. "Ce 

ni s-a întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate 

trăi normal", a afirmat ea, menționând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roșii de 

risc seismic I "vreme de 20 de ani".  

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare.  

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol.  

După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor "la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante".  

 

 

 

Sursă : Agerpres 



11. București TV 

din data 28 iunie 2016 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=4-EnMDxGqaE 
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12. Anten 1 

din data 28 iunie 2016 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=s_mQekcxziA 
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13.Ziarul Metropolis 
din data 30 iunie 2016 , ora 15.30 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/ 

 

 
 

Teatrul Nottara se întoarce acasă!Citiți în Ziarul Metropolis 

 

Teatrul Nottara anunţă că îşi va relua activitatea, din octombrie, în vechiul 

sediu din Bd.Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. Timp de 7 luni 

(decembrie 2015 – iunie 2016) spectacolele din Magheru au fost suspendate de legea 

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

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/


 Foto: Teatrul Nottara 

– nottara.ro 

După şapte luni de când a suspendat spectacolele din sediul de pe bd. Magheru, ca 

urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcțiilor existente, Teatrul Nottara a dat vestea mult aşteptată: din 

toamnă îşi poate relua activitatea obişnuită, în clădirea care i-a fost casă timp de 55 

de ani. 

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a prezentat 

rezultatul expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea 

instituţiei, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 și cel din Str. Jules Michelet nr. 2 – 6, 

construite în 1945. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, NU se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără pierderi 

de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o 

consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către 

PMB şi CGMB. 

Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea birocratică) durează 

cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate desfăşura activitatea curentă în sediu. 

Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae Noica a declarat public că „nu există niciun 

pericol, se poate relua activitatea în Teatrul Nottara.” 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/
http://www.nottara.ro/


Măsurile propuse de specialişti pentru consolidarea clădirii sunt: 

–  Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele fețe pe 

toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton armat.  Soluția se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel. 

– Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de carbon. 

 

Teatrul Nottara 

– Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la nivelul 

planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet îngăduitor de către 

Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu o vârstă respectabilă, care 

se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate pentru a nu se maligniza şi mai are 



nevoie de operaţii estetice. După aceeea va trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo 

câţiva zeci de ani.” – traducător, Marinela Ţepuş, managerul Teatrului. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10 – 22 octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul reprezentaţiilor a 

fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au reprezentat doar o treime din cele 

aferente aceleiaşi perioade. 

Ne întoarcem acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să 

râd şi să plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a ţinut să le 

mulţumească tuturor celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a 

înmânat participanţilor diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă. – 

Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 

 

 

Un articol de Petre Ivan|  

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/petre-ivan/


14. Jurnalul Naţional 
din data de 28 iunie 2016, ora 15.28 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-

sediul-de-pe-magheru-ce-clasa-de-risc-seismic-are-acum-cladirea-

717748.html 

 

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru! Ce clasă de risc 

seismic are acum clădirea 

 

Christian Silva/Intact Images 
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Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

Anunţul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, marţi, 

într-o conferinţă de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

şi-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic şi a fost închis. 

 În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire şi analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

 "Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Ţepuş 

"De mâine puteţi să ne invitaţi la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul 

Paul Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată 

în clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebaţi de ce a fost clasificată în clasa I. Nu 

vă pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost şi legislaţia volatilă", a adăugat acesta 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie şi astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

 Marinela Ţepuş a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susţină reprezentaţii, fiind 

găzduită de diferite instituţii de cultură din Capitală, printre care Palatul Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Teatrul de Comedie şi Teatrul Bulandra. 

 Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în ceea ce 

priveşte veniturile teatrului. 

 Dacă în perioada ianuarie - mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei şi 

193 de reprezentaţii, în 2016, în aceeaşi perioadă, Nottara a avut venituri de 149.500 

de lei şi 82 de reprezentaţii. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Ţepuş. "Ce ni s-a 

întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate trăi 

normal", a afirmat ea, menţionând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roşii de risc 

seismic I "vreme de 20 de ani". 

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare. 

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol. 



După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcţiilor "la 

care sunt aşteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

Sursa: AGERPRESS 



15. DIGI24  

din data de 28 iunie 2016, ora 15.02 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Cultura/Teatrul+Nottara+isi+

reia+din+toamna+activitatea+in+sediul+din+Bu 

 

 

Teatrul Nottara îşi reia din toamnă activitatea în sediul din Bulevardul Magheru 

 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în sediul din Bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, după ce o nouă expertiză a stabilit că imobilul se încadrează în clasa a 

doua de risc seismic şi că, prin lucrări de consolidare ce vor avea loc pe parcursul 

verii, clădirea se va încadra în clasa a treia de risc seismic, relatează News.ro. 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Cultura/Teatrul+Nottara+isi+reia+din+toamna+activitatea+in+sediul+din+Bu
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Cultura/Teatrul+Nottara+isi+reia+din+toamna+activitatea+in+sediul+din+Bu
http://www.news.ro/


Deschiderea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10-22 

octombrie. 

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a spus în cadrul unei conferinţe 

de presă că reuşita nu i se datorează în întregime. 

„Vreau să vă spun că Marinela Ţepuş nu ar fi putut să facă niciun pas dacă nu ar fi 

avut două lucruri în spatele ei: echipa Teatrului Nottara şi credinţa noastră, a familiei 

Teatrului Nottara şi a proprietarilor din cele două imobile (cel din bulevardul 

Magheru şi cel din strada Jules Michelet, n.r.), încă de acum 20 de ani, că această 

bulină nu este reală. Sunt lucrurile care ne-au animat permanent. În spatele meu au 

fost 120 de oameni. Fără ei, eu nu eram”, a spus Marinela Ţepuş. 

Directorul Teatrului Nottara a mai menţionat că, spre deosebire de aceeaşi 

perioadă a anului anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar 

veniturile obţinute au reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade: 

149.500 de lei şi 82 de reprezentaţii în perioada ianuarie-martie 2016, spre deosebire 

de 450.300 de lei şi 193 de reprezentaţii, dintre care 11 deplasări, în perioada 

ianuarie-martie 2015. 

Potrivit echipei ce a efectuat expertiza, condusă de profesorul universitar doctor 

inginer Paul Ioan, sediul teatrului a fost realizat în anul 1946 şi „a avut o comportare 

bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismicie, fără pierderi de 

stabilitate, sau avarii ale elementelor de rezistenţă”. 

Teatrul Nottara a fost nevoit să îşi suspende activitatea din sediul său pe 23 

noiembrie 2015, în urma promulgării de preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

În intervalul decembrie 2015-iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 de 

reprezentaţii în 37 de spaţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. 

 

 

 

Sursa: DIGI24 



16. SOIM Press  
din data de 28 iunie 2016, ora 16.10 

http://www.soim.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-

salile-proprii/ 

 

 

Teatrul Nottara Va Începe Următoarea Stagiune În Sălile Proprii 

 

O amplă conferinţă de presă a dezvăluit astăzi iminenta deschidere a Teatrului 

Nottara, fixată de conducerea instituţiei pentru 10 octombrie, cu un eveniment 

semnificativ: Festivalul Internaţional FESTin pe Bulevard. 

Susţinută, alături de directorul teatrului, Marinela Ţepuş, de 

arhitectul Cătălina Bulborea, Prof.Univ. Dr. ing. Ioan Paul, inginerul în construcţii 

Acad. Nicolae Noica, de Consilierul Preşedinţiei,Sergiu Nistor şi de Directorul 

Direcţiei pentru Cultură din Primăria Muncipiului Bucureşti, Traian Petrescu, 

conferinţa a avut, psihologic vorbind, două componente. Una emoţională, în care 

bucuria redeschiderii s-a împletit cu mulţumirile aduse de Marinela Ţepuş tuturor 

celor care au ajutat echipeiTeatrului Nottara în perioada în care acesta a trebuit să-şi 

închidă propriile porţi în urma Legii nr. 282/18.11.2015. A intrat aici şi un bilanţ al 

“zilelor de bejenie”, cu enumerarea spectacolelor susţinute în diverse spaţii, cu 

turneele în ţară şi mai ales în străinătate (mai multe decât oricând), dar şi cu pierderile 

financiare aferente celor 7 luni în care teatrul nu a funcţionat în clădirea proprie. 

http://www.soim.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-salile-proprii/
http://www.soim.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-salile-proprii/


A doua componentă, substanţială, s-a datorat arhitectei Cătălina Bulborea şi 

inginerului Ioan Paul. Prima a făcut o “biografie” destul de amănunţită a edificiului 

din Bulevardul Magheru 20, construit de arhitectulLiviu Ciulley, tatăl reputatului 

regizor Liviu Ciulei, edificiu conceput de arhitecţii Radu Dudescu şiNicolae 

Cretzoiu şi de Prof. Acad. Aurel Beleş, inginer recunoscut pentru profesionalismul 

său. Puţină lume ştie astăzi că Aurel Beleş a făcut expertiza după căderea, la 

cutremurul din1940, a Blocului Carlton din Bucureşti. De altfel, aproximativ aceeaşi 

echipă a lucrat şi la clădirea din Strada Doamnei, a Băncii Naţionale. 

 

 
Ziarişti, dar şi oameni de teatru, la Conferinţa de presă 

 

Istoricul construcţiei a urmărit, pe de o parte, analiza urbanistică, iar pe de alta, 

documentarea de arhivă, inclusiv scrierile despre Teatrul Nottara semnate de Nicolae 

Noica şi criticul de teatru Doina Papp. S-au desprins, dincolo de elementele narative 

(foarte interesante, de altfel), câteva idei importante pentru concluziile expertizei 

efectuate în acest an la Teatrul Nottara. Mai ales, constatarea că blocul n-a suferit 

niciodată transformări structurale, ci numai de amenajare interioară, menită să 

multiplice compartimentarea iniţială, care presupunea la etajele de locuinţe 4 

apartamente pe nivel, devenite, în perioada comunistă, 8 sau 9, prin reducerea 

spaţiului fiecărui apartament. 

Prezentarea pe cât de documentată, pe atât de evocatoare a arhitectei a fost 

urmată de “piesa de rezistenţă” a conferinţei. Explicaţiile Prof.univ.dr. ing. Ioan Paul 

privind actuala expertiză, dublate de planuri, relevee şi o imagine din satelit a teatrului 

care a facilitat înţelegerea complexităţii imobilului, s-au referit la releveele de 

arhitectură şi rezistenţă, la cele de degradări şi avarii, dar şi la încercări semi-



distructive, cum ar probele de beton, de armătură, de zidărie sau de mortar, şi la 

testele de dinamică a construcţiei. Constatările au fost categorice. 

Clădirea se comportă foarte bine, mai ales că a avut un “AND” foarte bun, ceea 

ce a dus la declasarea din categoria construcţiilor cu risc seismic I la cele cu risc 

seismic II. Este nevoie, şi se va proceda, la o consolidare simplă (aplicarea de torcret 

uscat pe pereţii structurali de zidărie plină, confinarea pereţilor de rezistenţă cu beton 

armat), intervenţie care să refacă integral capacitatea portantă iniţială, ceea ce va duce 

la reclasarea clădirii în clasa de risc seismic III. 

Concluziile au fost enunţate de Acad. Nicolae Noica, inginer constructor de 

renume, şi cel care “a pus pe harta Bucureştiului bulinele roşii”. El a explicat că, în 

1999, s-a luat decizia de a pune 110 buline roşii pe clădirile cu cel mai ridicat risc 

seismic din Capitală, dar plasarea lor ulterioară a cunoscut o serie de imixtiuni 

“interesate”. În orice caz, a susţinut domnia sa, nu era vorba atunci de Teatrul Nottara. 

“Am fost surprins de hotărârea din decembrie 2015, pripită, pompieristică. I-am scris 

atunci şi Preşedintelui Iohannis, explicându-i că nu e cazul să panicăm oamenii. L-am 

întrebat şi pe Ministrul Culturii din acel moment cum şi-a permis să spună că Teatrul 

Nottara este un sicriu”. Apreciind expertiza realizată, Acad. Nicolae Noica a amintit 

că edificiul din Bulevardul Magheru20 afost, înainte de naţionalizare, chiar 

proprietatea arhitectului Liviu Ciulley. După cutremurul din 1940, acesta a oprit 

lucrările pe care le făcea la Banca Naţională, pentru a reproiecta clădirea după norme 

existente în Italia. Era imposibil de imaginat că în cazul propriei clădiri, terminată în 

1946, în care gândise şi o sală de teatru pentru fiul său, Liviu Ciulley n-a aplicat 

aceleaşi norme. 

Deşi mai este nevoie de o aprobarea din partea Comisiei de Inginerie Seismică, 

toţi specialiştii prezenţi la Conferinţa de presă au declarat ferm că reluarea 

spectacolelor la Teatrul Nottara s-ar putea face, fără niciun risc, încă de mâine. 

Un altfel de consideraţii s-ar putea face în urma opiniilor prezentate. Şi ele se 

referă la eforturile inutile ale întregii echipe a unui teatru obligat să migreze în fiecare 

zi către o altă scenă, cu actori, cu decoruri, cu întreaga recuzită necesară unui 

spectacol, la piederile financiare de peste 300.000 de lei faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut, la faptul că fără tenacitatea directorului lui, Marinela Ţepuş, elogiată 

fără excepţie de toată lumea, revenirea la situaţia normală n-ar fi fost posibilă. 

În acest moment însă, “Teatrul nostru este primul semn că în România se poate 

trăi şi normal. El este simbolul normalităţii bucureştene”, afirma Marinela Ţepuş. 



Ca semn al unui nou început, au fost acordate diplome echipei teatrului şi celor 

care l-au susţinut şi oDiplomă de Excelenţă în indiferenţă şi/sau falsă deferenţă: “Am 

fost refuzaţi (sau ajutaţi… cu false promisiuni) de: 

“Se ştiu ei prea bine, astfel încât azi, ne străduim să nu le rostim numele… 

oferindu-le doar o diploma generică!”. 

 

 

 

Sursa: Cotidianul 



17. Radio România Cultural  
din data de 27 iunie 2016, ora 06.12 

http://www.radioromaniacultural.ro/echipa_teatrului_nottara_se_intoarce_i

n_sediul_de_pe_magheru-51479 
 

 
 

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru 

 

 
 

Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara din București, a anunțat, ieri, 

într-o conferință de presă, că echipa instituției teatrale pe care o conduce se va 

întoarce în sediul de pe bulevardul Magheru pe 10 octombrie, în prima zi a 

Festivalului FestIn pe Bulevard. 

http://www.radioromaniacultural.ro/echipa_teatrului_nottara_se_intoarce_in_sediul_de_pe_magheru-51479
http://www.radioromaniacultural.ro/echipa_teatrului_nottara_se_intoarce_in_sediul_de_pe_magheru-51479
http://www.radioromaniacultural.ro/files/39/nottara.jpg


Teatrul Nottara a fost nevoit să-și suspende activitatea în imobilul de pe 

bulevardul Magheru în noiembrie 2015, 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. Sediul teatrului, construit în 1946, 

era încadrat în clasa 1 risc seismic. 

După o reevaluare, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 



18.Cotidianul.ro  

din data de 28 iunie 2016, ora 16.20 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-

salile-proprii-283701/ 
 

 
 

Teatrul Nottara va începe următoarea stagiune în sălile proprii 

 

 
Faţada Teatrului Nottara 

O amplă conferinţă de presă a dezvăluit astăzi iminenta deschidere 

a Teatrului Nottara, fixată de conducerea instituţiei pentru 10 octombrie, cu 

un eveniment semnificativ: Festivalul InternaţionalFESTin pe Bulevard. 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-salile-proprii-283701/
http://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-va-incepe-urmatoarea-stagiune-in-salile-proprii-283701/


Susţinută, alături de directorul teatrului, Marinela Ţepuş, de 

arhitectulCătălina Bulborea, Prof.Univ. Dr. ing. Ioan Paul, inginerul în 

construcţii Acad.Nicolae Noica, de Consilierul Preşedinţiei, Sergiu 

Nistor şi de Directorul Direcţiei pentru Cultură din Primăria Muncipiului 

Bucureşti, Traian Petrescu, conferinţa a avut, psihologic vorbind, două 

componente. Una emoţională, în care bucuria redeschiderii s-a împletit cu 

mulţumirile aduse de Marinela Ţepuş tuturor celor care au ajutat 

echipei Teatrului Nottara în perioada în care acesta a trebuit să-şi închidă 

propriile porţi în urma Legii nr. 282/18.11.2015. A intrat aici şi un bilanţ al 

“zilelor de bejenie”, cu enumerarea spectacolelor susţinute în diverse spaţii, cu 

turneele în ţară şi mai ales în străinătate (mai multe decât oricând), dar şi cu 

pierderile financiare aferente celor 7 luni în care teatrul nu a funcţionat în 

clădirea proprie. 

A doua componentă, substanţială, s-a datorat arhitectei Cătălina 

Bulborea şi inginerului Ioan Paul. Prima a făcut o “biografie” destul de 

amănunţită a edificiului din Bulevardul Magheru 20, construit de 

arhitectul Liviu Ciulley, tatăl reputatului regizor Liviu Ciulei, edificiu 

conceput de arhitecţii Radu Dudescu şiNicolae Cretzoiu şi de Prof. 

Acad. Aurel Beleş, inginer recunoscut pentru profesionalismul său. Puţină 

lume ştie astăzi că Aurel Beleş a făcut expertiza după căderea, la cutremurul 

din1940, a Blocului Carlton din Bucureşti. De altfel, aproximativ aceeaşi 

echipă a lucrat şi la clădirea din Strada Doamnei, a Băncii Naţionale. 

 



 

Ziarişti, dar şi oameni de teatru, la Conferinţa de presă 

 

Istoricul construcţiei a urmărit, pe de o parte, analiza urbanistică, iar pe 

de alta, documentarea de arhivă, inclusiv scrierile despre Teatrul 

Nottara semnate de Nicolae Noica şi criticul de teatru Doina Papp. S-au 

desprins, dincolo de elementele narative (foarte interesante, de altfel), câteva 

idei importante pentru concluziile expertizei efectuate în acest an la Teatrul 

Nottara. Mai ales, constatarea că blocul n-a suferit niciodată transformări 

structurale, ci numai de amenajare interioară, menită să multiplice 

compartimentarea iniţială, care presupunea la etajele de locuinţe 4 

apartamente pe nivel, devenite, în perioada comunistă, 8 sau 9, prin reducerea 

spaţiului fiecărui apartament. 

Prezentarea pe cât de documentată, pe atât de evocatoare a arhitectei a 

fost urmată de “piesa de rezistenţă” a conferinţei. Explicaţiile Prof.univ.dr. 

ing. Ioan Paul privind actuala expertiză, dublate de planuri, relevee şi o 

imagine din satelit a teatrului care a facilitat înţelegerea complexităţii 

imobilului, s-au referit la releveele de arhitectură şi rezistenţă, la cele de 

degradări şi avarii, dar şi la încercări semi-distructive, cum ar probele de 

beton, de armătură, de zidărie sau de mortar, şi la testele de dinamică a 

construcţiei. Constatările au fost categorice. 



Clădirea se comportă foarte bine, mai ales că a avut un “AND” foarte 

bun, ceea ce a dus la declasarea din categoria construcţiilor cu risc seismic I la 

cele cu risc seismic II. Este nevoie, şi se va proceda, la o consolidare simplă 

(aplicarea de torcret uscat pe pereţii structurali de zidărie plină, confinarea 

pereţilor de rezistenţă cu beton armat), intervenţie care să refacă integral 

capacitatea portantă iniţială, ceea ce va duce la reclasarea clădirii în clasa de 

risc seismic III. 

Concluziile au fost enunţate de Acad. Nicolae Noica, inginer constructor 

de renume, şi cel care “a pus pe harta Bucureştiului bulinele roşii”. El a 

explicat că, în 1999, s-a luat decizia de a pune 110 buline roşii pe clădirile cu 

cel mai ridicat risc seismic din Capitală, dar plasarea lor ulterioară a cunoscut 

o serie de imixtiuni “interesate”. În orice caz, a susţinut domnia sa, nu era 

vorba atunci de Teatrul Nottara. “Am fost surprins de hotărârea din 

decembrie 2015, pripită, pompieristică. I-am scris atunci şi Preşedintelui 

Iohannis, explicându-i că nu e cazul să panicăm oamenii. L-am întrebat şi pe 

Ministrul Culturii din acel moment cum şi-a permis să spună că Teatrul 

Nottara este un sicriu”. Apreciind expertiza realizată, Acad. Nicolae Noica a 

amintit că edificiul din Bulevardul Magheru20 afost, înainte de naţionalizare, 

chiar proprietatea arhitectului Liviu Ciulley. După cutremurul din 1940, 

acesta a oprit lucrările pe care le făcea la Banca Naţională, pentru a reproiecta 

clădirea după norme existente în Italia. Era imposibil de imaginat că în cazul 

propriei clădiri, terminată în 1946, în care gândise şi o sală de teatru pentru 

fiul său, Liviu Ciulley n-a aplicat aceleaşi norme. 



 

Sala Mare a Teatrului 

 

Deşi mai este nevoie de o aprobarea din partea Comisiei de Inginerie 

Seismică, toţi specialiştii prezenţi la Conferinţa de presă au declarat ferm că 

reluarea spectacolelor la Teatrul Nottara s-ar putea face, fără niciun risc, încă 

de mâine. 

Un altfel de consideraţii s-ar putea face în urma opiniilor prezentate. Şi 

ele se referă la eforturile inutile ale întregii echipe a unui teatru obligat să 

migreze în fiecare zi către o altă scenă, cu actori, cu decoruri, cu întreaga 

recuzită necesară unui spectacol, la piederile financiare de peste 300.000 de 

lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la faptul că fără tenacitatea 

directorului lui, Marinela Ţepuş, elogiată fără excepţie de toată lumea, 

revenirea la situaţia normală n-ar fi fost posibilă. 

În acest moment însă, “Teatrul nostru este primul semn că în România 

se poate trăi şi normal. El este simbolul normalităţii bucureştene”, afirma 

Marinela Ţepuş. 

Ca semn al unui nou început, au fost acordate diplome echipei teatrului 

şi celor care l-au susţinut şi o Diplomă de Excelenţă în indiferenţă şi/sau 

falsă deferenţă: “Am fost refuzaţi (sau ajutaţi… cu false promisiuni) de: 



“Se ştiu ei prea bine, astfel încât azi, ne străduim să nu le rostim 

numele… oferindu-le doar o diploma generică!”. 

 

 

 

 

 

de: Victoria Anghelescu 



19. HotNews.ro  
din data de 28 iunie 2016, ora 15.41 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21116605-teatrul-nottara-reveni-
sediul-bulevardul-magheru-10-octombrie.htm 

 

 
 

Teatrul Nottara va reveni in sediul de pe bulevardul Magheru, pe 10 octombrie 
 

Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard. In urma unui proces de 

reevaluare, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic.  

Anunţul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, marţi, 

într-o conferinţă de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

şi-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic şi a fost închis. 

 În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire şi analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II.  Marinela Ţepuş a spus că 

reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie şi astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

 Ca urmare a reevaluarii, la Nottara vor fi făcute lucrări de consolidare la stâlpii 

din zona foaierelor si ample procese de refacere a sălilor de spectacol, a spus 

arhitectului Paul Ioan. 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21116605-teatrul-nottara-reveni-sediul-bulevardul-magheru-10-octombrie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21116605-teatrul-nottara-reveni-sediul-bulevardul-magheru-10-octombrie.htm


 După închiderea sediului din bulevardul Magheru, trupa Teatrului Nottara a 

sustinut reprezentaţii, fiind găzduită de diferite instituţii de cultură din Capitală, 

printre care Palatul Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Teatrul de Comedie şi Teatrul 

Bulandra. 

 

 

 

 

de:  D.S 



20. REALITATEA.NET  
din data de 28 iunie 2016, ora 14.41 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-a-trecut-testul-seismic-a-
promovat-in-clasa-a-doua-de-risc_1952703.html 
 

 

Teatrul Nottara a trecut testul...seismic. A promovat în clasa a doua de risc 

 

 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în sediul din Bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, după ce o nouă expertiză a stabilit că imobilul se încadrează în clasa a 

doua de risc seismic şi că, prin lucrări de consolidare ce vor avea loc pe 

parcursul verii, clădirea se va încadra în clasa a treia de risc seismic. 

  

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a spus în cadrul unei conferinţe 

de presă că reuşita nu i se datorează în întregime. ”Vreau să vă spun că Marinela 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-a-trecut-testul-seismic-a-promovat-in-clasa-a-doua-de-risc_1952703.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-a-trecut-testul-seismic-a-promovat-in-clasa-a-doua-de-risc_1952703.html


Ţepuş nu ar fi putut să facă niciun pas dacă nu ar fi avut două lucruri în spatele 

ei: echipa Teatrului Nottara şi credinţa noastră, a familiei Teatrului Nottara şi a 

proprietarilor din cele două imobile (cel din bulevardul Magheru şi cel din strada 

Jules Michelet, n.r.), încă de acum 20 de ani, că această bulină nu este reală. Sunt 

lucrurile care ne-au animat permanent. În spatele meu au fost 120 de oameni. Fără ei, 

eu nu eram”, a spus Marinela Ţepuş.  

Directorul Teatrului Nottara a mai menţionat că, spre deosebire de  aceeaşi 

perioadă a anului anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar 

veniturile obţinute au reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade: 

149.500 de lei şi 82 de reprezentaţii în perioada ianuarie-martie 2016, spre deosebire 

de 450.300 de lei şi 193 de reprezentaţii, dintre care 11 deplasări, în perioada 

ianuarie-martie 2015.  

Potrivit echipei ce a efectuat expertiza, condusă de profesorul universitar doctor 

inginer Paul Ioan, sediul teatrului a fost realizat în anul 1946 şi ”a avut o comportare 

bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismicie, fără pierderi de 

stabilitate, sau avarii ale elementelor de rezistenţă”. 

Teatrul Nottara a fost nevoit să îşi suspende activitatea din sediul său pe 23 

noiembrie 2015, în urma promulgării de preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

În intervalul decembrie 2015-iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 de 

reprezentaţii în 37 de spaţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate, printre care se 

numără Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Instiutul 

Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul Sebastian, Grand Cinema&More, 

precum şi alte teatre. În străinătate, Nottara a jucat în Paris, Cracovia, Köln, cu 

prijinul ICR, Chişinău, cu sprijunul Teatrului Ginta Latină şi ICR, Bruxelles, 

Kisvárda şi Vraţa. 

Deschiderea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10-22 

octombrie. 

 

 

 

Sursa:  REALITATEA.NET  



21.Ordinea Zilei  
din data de 28 iunie 2016, ora 15.35 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/echipa-teatrului-nottara-se-
intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombriecladirea-a-primit-
clasa-a-ii-a-de-risc-seismic 

 

 

Echipa Teatrului Nottara se intoarce in sediul de pe Magheru pe 10 

octombrie.Cladirea a primit clasa a II-a de risc seismic 

 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombriecladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombriecladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic
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Echipa Nottara se intoarce in sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, in prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; dupa o reevaluare, 

cladirea a fost incadrata la clasa a II-a de risc seismic. 

Anuntul a fost facut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Tepus, marti, intr-o 

conferinta de presa. Ea a amintit ca pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara si-a 

suspendat activitatea, deoarece sediul, construit in 1946, a fost clasat in clasa I de risc 

seismic si a fost inchis. In urma unei reevaluari, ce a inclus luarea de probe din cladire 

si analizarea fiecarui apartament in parte din blocul de pe bulevardul Magheru, 

cladirii in care este Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. "Noi ne 

putem intoarce in teatrul nostru, (...) salile Teatrului Nottara nu mai sunt precare", a 

declarat Tepus. 

  

"De maine puteti sa ne invitati la dumneavoastra la teatru", a declarat 

arhitectul Paul Ioan, care a coordonat aceasta reevaluare a cladirii. "In decembrie era 

clasificata in clasa I. Acum este in clasa a II-a. Ma intrebati de ce a fost clasificata in 

clasa I. Nu va pot spune", a spus arhitectul. Intrebat daca rezultatele acestei reevaluari 

pun sub semnul intrebarii clasarile anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a 

raspuns ca "fiecare 'pacient' trebuie analizat individual". "A fost si legislatia volatila", 

a adaugat acesta, scrie AGERPRES. 

  

Rezultatele acestei evaluari au fost depuse la primarie si astfel va fi propusa 

declasificarea cladirii din Magheru 20 din lista de cladiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Tepus a spus ca reevaluarea a costat "in jur de 30.000 de euro". 

  

Dupa inchiderea sediului, echipa Nottara a continuat sa sustina reprezentatii, 

fiind gazduita de diferite institutii de cultura din Capitala, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar National, Teatrul de Comedie si Teatrul Bulandra. 

Directorul Nottara a spus ca aceste schimbari au insemnat scaderi drastice in ceea ce 

priveste veniturile teatrului. Daca in perioada ianuarie - mai 2015 teatrul a avut 

venituri de 450.300 de lei si 193 de reprezentatii, in 2016, in aceeasi perioada, Nottara 

a avut venituri de 149.500 de lei si 82 de reprezentatii. "Ne-a intors inapoi zece ani", 

a spus Tepus. "Ce ni s-a intamplat noua este unul din cele mai importante semne ca in 

Romania se poate trai normal", a afirmat ea, mentionand ca Nottara a purtat 

"stigmatul" bulinei rosii de risc seismic I "vreme de 20 de ani". 

  

Dupa reevaluare va urma o perioada in care, la Nottara, vor fi facute lucrari de 

consolidare. Lucrarile la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, 

consolidarea stalpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a salilor de 

spectacol. Dupa realizarea masurilor de interventie si consolidare, cladirea Teatrului 

http://www.agerpres.ro/


Nottara va fi incadrata in clasa de risc seismic III, corespunzatoare constructiilor "la 

care sunt asteptate degradari care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, 
dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

-Sursa: ORDINEA ZILEI 



22. evz.ro  
din data de 29 iunie 2016 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-revine-pe-magheru.html 

 

 

Teatrul Nottara revine pe Magheru 

 

Marinela Țepuș, managerul 
teatrului, a anunțat cu bucurie că actorii se întorc acasă FOTOGRAFII : MARIAN ILIESCU  

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul său, 58roblem58, pe 10 

octombrie. După ultima expertiză, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de 

risc seismic 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-revine-pe-magheru.html


Bucurie mare, ieri, 59roblem oamenii Teatrului Nottara. În urma expertizei, 

rea lizate de o echipă condusă de profesorul Paul Ioan, a reieșit că imobilul din 

Bulevardul Magheru, în care funcționează Teatrul Nottara nu are 59roblem și, 

chiar de azi, se poate juca pe scenă! 

Anunțul a fost făcut de managerul instituției, Marinela Țepuș: „După șapte 

luni de pribegie ne întoarcem acasă! Este unul dintre cele mai importante 59robl că 

în România se poate trăi în normalitate. Toți oamenii care au fost alături de noi, 

publicul care ne-a urmat oriunde am jucat, presa ne-au convins că trebuie să 

mergem mai departe și că putem să spunem că și în România se trăiește normal! Aș 

vrea din tot sufletul ca acest imobil, care a fost 20 de ani simbolul bulinelor 

bucureștene, să devină, de azi încolo, simbolul normalității bucu reștene”.  

Primele spectacole la Nottara vor fi în septembrie, dar 59roblem59 se va 

redeschide pe 10 octombrie odată cu FestIn pe Bulevard. „Festivalul va arăta altfel 

decât celelalte, va fi mult mai amplu, 59roblem595959nal. Ar fi trebuit să se joace 

la alte teatre, dar acum se va juca la Nottara!”, a mai spus Marinela Țepuș.  

 

Evaluare 

Paul Ioan, coordonatorul echipei care a realizat expertiza (costul acesteia 

este în sub 30.000 de eruo și a fost suportat de primărie) a 59roblem5959 că „După 

expertiză, am încadrat clădirea în grad seismic II. Am declasificat-o. Din cauză că 

este în clasa de risc seismic II va trebui să se facă și o consolidare, de tipul cel mai 

simplu. Ea a fost foarte bine făcută 59roblem. Din cauza bătrâneții și-a mai pierdut 

o parte din vitalitate, iar noi trebuie să i-o redăm”. Marinela Țepuș a tradus altfel 

termenii tehnici: „Este un pacient cu niște chisturi, bătrân, care trebuie să suporte 

niște intervenții estetice și scoase chisturile, astfel încât, acestea să nu se 

malignizeze”. „De mâine (astăzi n.r.) puteți să ne invitați la dumneavoastră la 

teatru. În decembrie, clădirea era clasificată în clasa I. Acum este în clasa a II-a. 

Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I? Nu vă pot spune!”, a spus arhitectul 

Paul Ioan. Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării 

clasările anterioare de pe bulevardul Magheru, Paul Ioan a răspuns că „fiecare 

pacient trebuie analizat individual”. Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la 

primărie și astfel va fi propusă declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de 

clădiri cu risc seismic clasa I. 

Bejenia 

La 23 noiembrie 2015 Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea, deoarece 

sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de risc seismic și a fost închis. 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, fiind 



găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, 60roblem care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. 

Bejenia a dus Teatrul cu 10 ani în urmă, pentru că au fost pierderi, iar 60roblem s-a 

încasat s-a dus pe chirii. S-au jucat peste 80 de spectacole în 37 de spații în 

București (cu 60 % mai puține reprezentații decât în 2015), 14 spectacole în opt 

orașe, 9 spectacole în străinătate. Acum, tot ce doresc oamenii de la Nottara este 

să-și recupereze tot publicul. 

 

 

FOTO: ^Actorul Ion Haiduc a spus 60roblem60 ce însemna o zi de bejenie 

 

Buline pe... „interese” 

Fostul ministru al Lucrărilor Publice, Constantin Noica, a amintit că această 

60roblem a bulinei roșii a început în1999, când era minsitru. „Am discutat asupra 

acestei 60roblem și am hotărât cu guvernul să punem bulina la o sută de clădiri. 

Nici nu a fost vorba de Teatrul Nottara! După aceea au venit tot felul de de colegi 

și s-au făcut expertize care au dus la punerea de buline (cu diverse interese).” Dar 

nici în zilele noastre lucrurile nu s-au făcut mai așezat.  

„Am fost foarte suprins când a apărut legea care a spus să fie eliberate 

spațiile de la parter ( de pe bulevardul Magheru n.r.). Mi se pare un lucru extrem 

de pripit, care s-a făcut în mod pompieristic. I-am scris președintelui despre 

această situație, că lucrurile sunt grave și nu putem panica oamenii, și, din păcate, 

noi asta facem. L-am întrebat și pe ministrul Culturii de atunci cum și-a permis să 

spună că Teatrul Nottara e un sicriu, iar la un moment dat mi  s-a răspuns că are 

obligația să aibe grijă de public. Dar cu oamenii de sus ce faceți?!, a spus fostul 



ministru. Și a mai adăugat că, având în vedere că Teatrul a fost făcut de arhitectul 

Liviu Ciulley pentru fiul său, actorul Liviu Ciulei, nu crede că această clădire a 

fost făcută necorespunzător. 

 

 

 

De: Corina  Anghel 

 



23. art&culture  
din data de 28 iunie 2016 

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-va-reveni-in-sediul-de-pe-
bulevardul-magheru-pe-10-octombrie-46018 

 

 

Teatrul Nottara va reveni in sediul de pe bulevardul Magheru, pe 10 octombrie 

 

 
Teatrul Nottara 

Echipa Nottara se intoarce in sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 

10 octombrie, in prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard. In urma unui proces 

de reevaluare, cladirea a fost incadrata la clasa a II-a de risc seismic. Anuntul a fost 

http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-va-reveni-in-sediul-de-pe-bulevardul-magheru-pe-10-octombrie-46018
http://cultural.bzi.ro/teatrul-nottara-va-reveni-in-sediul-de-pe-bulevardul-magheru-pe-10-octombrie-46018
http://cultural.bzi.ro/public/upload/photos/180/Teatrul_Nottara.jpg


facut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Tepus, marti, intr-o conferinta de 

presa. Ea a amintit ca pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara si-a suspendat 

activitatea, deoarece sediul, construit in 1946, a fost clasat in clasa I de risc seismic si 

a fost inchis.  

In urma unei reevaluari, ce a inclus luarea de probe din cladire si analizarea 

fiecarui apartament in parte din blocul de pe bulevardul Magheru, cladirii in care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II.  Marinela Tepus a spus ca 

reevaluarea a costat "in jur de 30.000 de euro". 

Rezultatele acestei evaluari au fost depuse la primarie si astfel va fi propusa 

declasificarea cladirii din Magheru 20 din lista de cladiri cu risc seismic clasa I. 

 Ca urmare a reevaluarii, la Nottara vor fi facute lucrari de consolidare la stalpii din 

zona foaierelor si ample procese de refacere a salilor de spectacol, a spus arhitectului 

Paul Ioan. 

Dupa inchiderea sediului din bulevardul Magheru, trupa Teatrului Nottara a 

sustinut reprezentatii, fiind gazduita de diferite institutii de cultura din Capitala, 

printre care Palatul Cotroceni, Cercul Militar National, Teatrul de Comedie si Teatrul 

Bulandra. 

 

 

 

Sursa  art&culture: 



24. Ziarul Ring  
din data de 28 iunie 2016 

http://www.ziarulring.ro/eveniment/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-
magheru 

 

 

Teatrul „Nottara” se întoarce pe Magheru 

 
 

Echipa de actori a Teatrului „Constantin Nottara” are motive de bucurie 
întrucât se întoarce în sediul de pe bulevardul Magheru, pe 10 octombrie, în prima zi 

http://www.ziarulring.ro/eveniment/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-magheru
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a evenimentului „FestIn pe Bulevard”, urmare a faptului că, după o reevaluare, 
clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

Potrivit Agerpres, anunţul a fost făcut de directoarea teatrului, Marinela Ţepuş, 
astăzi, într-o conferinţă de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul 
„Nottara” şi-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în 
clasa I de risc seismic şi a fost închis. 

 

 

 

Sursa: Ziarul Ring 



25. Yorick.ro  

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 319, 28 iunie-4 iulie  
din data de 29 iunie 2016 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-a-scapat-de-bulina-rosie-si-se-intoarce-pe-

magheru/ 

 

 

Teatrul Nottara a scăpat de bulina roșie și se întoarce pe Magheru 
 

T 

Teatrul Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, ]n 

aceast[ toamnă, după ce, în urma unei noi expertize, clădirea a fost încadrată în clasa 

de risc seismic II. Teatrul se va redeschide cu Festivalul FestIn pe Bulevard, pe 10 

octombrie. 

http://yorick.ro/teatrul-nottara-a-scapat-de-bulina-rosie-si-se-intoarce-pe-magheru/
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Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, desfășurate marți, 28 

iunie. 

Pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea, deoarece 

sediul, construit în 1946, era clasat în clasa I de risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

„Din punct de vedere al siguranței, a noastră și a dumneavostră, de astăzi se pot 

începe spectacolele. Încadrarea construcției s-a făcut în clasa de risc seimic doi, deci 

am declasificat-o, am retrogradat-o din unu în doi”, a declarat prof. univ. dr. ing. Ioan 

Paul, șeful comisiei de expertiză. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu vă 

pot spune”, a completat arhitectul. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș, directoarea teatrului, a declarat că reevaluarea a costat „în jur de 

30.000 de euro”. 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. Dar, 

conform declarațiilor directoarei Teatrului Nottara aceste schimbări au însemnat 

scăderi drastice în ceea ce privește veniturile teatrului, de la 450.300 de lei în 2015, la 

149.500 de lei, în 2016. „Ne-a întors înapoi zece ani”, a spus Marinela Țepuș. 

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare. Potrivit arhitectului Paul Ioan, lucrările la Teatrul Nottara includ, 

consolidarea stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de 

spectacol. 

După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor „la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante”. 

 

 

Sursa: Yorick.ro 



26. MEDIAFAX.ro  
din data de 29 iunie 2016, ora 14:33 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-isi-va-relua-
activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-
15511652 

 

 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, 

din 10 octombrie 

Teatrul Nottara a anunţat că pe 10 octombrie îşi reia activitatea în vechiul sediu 

din Bd.Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani, după ce 

spectacolele din acest edificiu au fost suspendate de legea ce prevede interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-15511652
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Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, din 

10 octombrie (Imagine Razvan Chirita / Mediafax Foto) 

Timp de 7 luni (între decembrie 2015 - iunie 2016), spectacolele susţinute de 

actorii şi echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 

Legea nr. 282/18.11.2015 promulgată de de preşedintele Klaus Iohannis 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

În cadrul unei conferinţe de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului 

Nottara, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945, institutia a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din 

Bulevardul Magheru, pe 10 octombrie. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, nu se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru 

presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi 

realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-15511652/foto


desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsurile pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel.Stâlpii singulari vor fi consolidaţi prin 

confinare cu ţesătură din fibră de carbon.  Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se 

va demola până la până la nivelul planşeului Sălii şi se va reface şarpanta pe noua 

geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 

o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 

trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” a declarat, Marinela 

Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. 

Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10 - 22 

octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a mai declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a mulţumit tuturor 



celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

Sursa: MEDIAFAX 
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Teatrul Nottara se întoarce pe bulevardul Magheru. Clasările de risc seismic din 

Bucureşti - sub semnul întrebării 

Teatrul Nottara se întoarce pe bulevardul Magheru. Clădirea a fost reexpertizată 

și încadrată la clasa a două de risc seismic. Ceea ce înseamnă că nu există pericol 

public la spectacole. 

Deschiderea oficială se va face pe 10 octombrie. 
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Rezultatele noii evaluări pun sub semnul întrebării clasările anterioare ale 

altor clădiri de pe bulevardul Magheru, susține șeful echipei de experți. 

Pentru a face o nouă expertiză a clădirii în care se află Teatrul Nottara, 

specialiștii au luat probe din structură și din zidăria clădirii. Au analizat fiecare 

încăpere a imobilului, dar și apartamentele din bloc. 

După șapte luni de muncă, experții au spus clar: imobilul a fost încadrat greșit 

în gradul I de risc seismic. Și i-au acordat clasă de risc seismic II. Rezultatele au ajuns 

la Primărie pentru excluderea clădirii din Magheru 20, din lista de clădiri considerate 

pericol public. 

Expertiza a stabilit și ce lucrări de restaurare are nevoie Teatrul Nottara: 

consolidarea stâlpilor din zonă foaierelor și refacerea sălilor de spectacol. După 

această restaurare, teatrul va fi încadrat în clasa de risc seismic III. 

Timp de șapte luni teatrul a fost închis. Actorii au susținut peste 80 de 

spectacole în 37 de spații din București, din ţară și din străinătate. Uneori au plătit 

chirii uriașe. 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice, a atras atenția înainte de 

închiderea Teatrului Nottara că imobilul este solid. Se baza pe faptul că a fost 

construit în 1946 de inginerul Liviu Ciulley, cel care a proiectat și clădirea Băncii 

Naționale, pentru fiul său, cunoscutul regizor Liviu Ciulei. 
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Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea din sediul de pe Magheru în 

noimebrie anul trecut, după ce a intrat în vigoare legea care interzice activitătile 

publice în clădirile cu risc seismic ridicat, pană la consolidarea acestora. 

 

 

 

Sursa: TVR 
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Artiștii Teatrul Nottara se pregătesc să se întoarcă acasă 

 

 

După șapte luni în care au jucat  „prin vecini ”, mai aproape sau mai departe de 

casă, angajații Teatrului Nottara au primit astăzi vestea că se vor putea  întoarce cu 

spectacolele în sălile proprii. Din 23 noiembrie anul trecut, în urma promulgării Legii 
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nr. 282/18.11.2015 pentru modificarea Ordonanței Guvernului  nr. 20/ 1994,  privind 

măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor,  Teatrul Nottara a fost 

obligat să suspende spectacolele, clădirea din Bd. Magheru nr. 20 fiind înregistrată cu 

gradul 1 de risc seismic. Mai bine de o jumătate de an artiștii au continuat să-și facă 

meseria jucând peste 80 de spectacole în 37 de spații din București, din țară și chiar 

din străinătate. Cu toate acestea instituția a înregistrat  doar o treime din veniturile 

aferente aceleiași perioade  în anul anterior. 

 

Teatrul  Nottara înscris într-o nouă clasă de risc seismic 

 

În urma lucrărilor de expertiză  derulate în ultimele două luni și jumătate, conf. 

dr. ing. Paul Ioan, șeful echipei care a executat expertiza,  a subliniat că în momentul 

de față Teatrul  Nottara se înscrie în clasa 2 de risc seismic. Iar prin  realizarea unor 

lucrări de consolidare suplimentare există posibilitatea ca Teatrul Nottara să intre într-

o clasă de risc seismic și mai mică: „Am evaluat starea de sănătate a clădirii prin 

scanare în 3D cu laser pentru volumetrie, am făcut relevee de arhitectură în fiecare 

apartament în parte, cu ajutorul a două elemente moderne de măsurare am scanat 

lucrarea de rezistență și am făcut încercări semi-distructive. Rezultatul: în urma 

lucrărilor de consolidare,Teatrul Nottara se va putea înscrie în clasa 3 de risc seismic 

și va putea găzdui spectacolele în sălile din Bd. Magheru.” – a declarat conf. dr. 

ing. Paul Ioan în cadrul conferinței de presă organizată de Teatrul Nottara. 

 

Direcția Teatrului Nottara a mulțumit tuturor instituțiilor care  au găzduit 

dezinteresat spectacolele artiștilor săi pe propriile scene (Cercul Militar Național, 



Palatul Cotroceni, Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Țăndărică, Institutul Maghiar Balassi și Grand Cinema & More – Băneasa Shopping 

City). 

Prezent alături de artiștii și conducerea instituției, consilierul 

prezidențial  Sergiu Nistor a declarat: „ Instituția Prezidențială va sprijini în 

continuare Teatrul Nottara, la Palatul Cotroceni actorii  și spectacolele lor minunate 

fiind binevenite. Îi invităm să joace  la noi oricând,  mai ales de voie,  nu doar de 

nevoie.” 

De asemenea, Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice, a subliniat: „La un 

moment dat s-au pus buline cu diverse interese. Nu comentez! Dar se impune o 

reevaluare a tuturor clădirilor din București. Nu funcționează instituțiile, tratăm 

lucrările cu prea mare superficialitate!” 

 

30 000 de euro –  o nouă expertiză 

 

Lucrările de evaluare realizate la Nottara au costat aproximativ 30 000 de euro, 

bani plătiți din bugetul Primăriei Municipiului București. Pentru a-și putea relua 

stagiunea la propriul sediu, Teatrul trebuie să depună rezultatele actuale la Comisia de 

Expertiză Seismică și la Primăria Capitalei, cu propunerea de declasificare a gradului 

de risc și încadrarea în cel rezultat la noua evaluare. De asemenea, Teatrul va suporta 

lucrări de consolidare fără evacuarea clădirii. 

Greșeală la încadrare? 

 

„Sper că primul spectacol, cel de redeschidere oficială a stagiunii, va avea loc 

în luna septembrie, nu pot să vă spun când. Doamna Primar General Gabriela Firea 

ne-a asigurat că vom beneficia de tot sprijinul . Am purtat 20 de ani stigmatul bulinei, 

nu știu dacă a fost o greșeală și nici nu mai contează , important este să ne întoarcem 

acasă. Oricum, între 10 și 16 octombrie, vă așteptăm la Festivalul  Festin pe 

Bulevard, în cadrul căruia avem invitate trupe de teatru din Croația, Israel, Cehia, 

Serbia, Bulgaria și Slovenia”- a declarat Marinela Țepuș, directorul Teatrului Notara 

. 

Clădirea Teatrului Nottara a fost construită în anul 1946  de inginerul Liviu 

Ciulley, tatăl regizorului Liviu Ciulei, pentru familia sa. Tot de Liviu Ciulley au mai 

fost construite în Capitală Palatul CFR și Corpul nou al sediului Băncii Naționale a 

României. 

 

 

 

de: Irina Ţolea 
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Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru pe 10 octombrie; 

clădirea a primit clasa a II-a de risc seismic 

Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 
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Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Țepuș. 

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul 

Paul Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată 

în clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu 

vă pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. 

Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în 

ceea ce privește veniturile teatrului. 



Dacă în perioada ianuarie — mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei 

și 193 de reprezentații, în 2016, în aceeași perioadă, Nottara a avut venituri de 

149.500 de lei și 82 de reprezentații. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Țepuș. "Ce 

ni s-a întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate 

trăi normal", a afirmat ea, menționând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roșii de 

risc seismic I "vreme de 20 de ani". 

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare. 

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol. 

După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor "la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

de: Oana Ghiţă : 



30. Voi2News  
din data de 28 iunie 2016 

http://voi2.com/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-magheru-

cladirea-ar-fi-primit-bulina-rosie-pe-nedrept/ 

 

 

Teatrul Nottara se intoarce pe bulevardul Magheru. Cladirea ar fi primit 

“bulina rosie” pe nedrept 

 

Deoarece cladirea Teatrului Nottara este incadrata in clasa 1 de risc seismic, din 

noiembrie a fost interzisa desfasurarea specatacolelor. De atunci, actorii teatrului au 

jucat pe nenumarate scene "de imprumut". Din cauza asta numarul spectacolelor 

jucate in primele 5 luni ale anului s-a injumatatit, iar veniturile s-au prabusit la doar o 

treime din cele de anul trecut. 

 

"Aceste 7 luni ne-au intors in timp cu 10 ani. Acum 10 ani au fost veniturile atat de 

mici, cat am facut noi din ianuarie pana in mai", a declarat directorul teatrului. 

 

Primaria Capitalei a fost insa de acord sa plateasca o noua expertiza tehnica, iar 

concluzia a fost clara. 

 

"Din punct de vedere al sigurantei, a noastra si a dumneavostra, de astazi se pot 

incepe spectacolele. Incadrarea constructiei s-a facut in clasa de risc seimic doi, deci 

http://voi2.com/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-magheru-cladirea-ar-fi-primit-bulina-rosie-pe-nedrept/
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am declasificat-o, am retrogradat-o din unu in doi", a mentionat prof. univ. dr. ing. 

Ioan Paul, seful comisiei de expertiza. 

 

Fostul ministru care a introdus "bulinele rosii" spune ca in ultimii ani incadrarea unor 

cladiri in aceasta categorie s-a facut prea usor. 

 

"Am cerut reanalizarea in mod corespunzator a tuturor cladirilor care au fost 

declarate cu gradul de risc 1 pentru ca sunt multe care nu este adevarat acest lucru", 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrarilor publice. 

 

De rezultatele expertizei se bucura cel mai mult actorii. 

 

"Primul spectacol oficial va fi in septembrie, nu stim exact cand", a spus directorul 

teatrului, Marinela Tepus. 

 

"Veniti inapoi la teatrul Nottara, nu pica cladirea. Daca e sa pice vreodata teatrul 

Nottara sa stiti ca Bucurestiul nu mai exista. Va pup !…" – a spus actorul Ion Haiduc. 

 

 

Sursa: voi2 News 
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Actorii de la Teatrul Nottara se întorc pe scena din Bd. Magheru. Clădirea cu 

risc seismic, reevaluată 

Actorii de la Nottara se întoarc pe scena teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 

10 octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard. După reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. Anterior, imobilul fusese clasat 

în clasa I de risc seismic, pericol public la cutremur.  

 
Actorii de la Teatrul Nottara se întorc pe scena din Bd. Magheru. Clădirea cu risc seismic, reevaluată (Foto rfi.ro) 

http://www.romaniatv.net/actorii-de-la-teatrul-nottara-se-intorc-pe-scena-din-bd-magheru-cladirea-cu-risc-seismic-reevaluata_300793.html
http://www.romaniatv.net/actorii-de-la-teatrul-nottara-se-intorc-pe-scena-din-bd-magheru-cladirea-cu-risc-seismic-reevaluata_300793.html


Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Țepuș, conform Agerpres.  

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul 

Paul Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată 

în clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu 

vă pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

 

de: Alina Costache 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/06/28/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-cladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic-14-59-49


32. Puterea  
din data de 28 iunie 2016, ora 15:21 

http://www.puterea.ro/social/teatrul-nottara-revine-pe-scena-de-pe-

bulevardul-magheru-139489.html 

 

 
 

Teatrul Nottara revine pe scena de pe Bulevardul Magheru 

 

 

http://www.puterea.ro/social/teatrul-nottara-revine-pe-scena-de-pe-bulevardul-magheru-139489.html
http://www.puterea.ro/social/teatrul-nottara-revine-pe-scena-de-pe-bulevardul-magheru-139489.html


Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, 

pe 10 octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o 

reevaluare, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic, transmite 

Agerpres. 

Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Țepuș. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

 

 

Sursa:  Puterea 



33. Bucureştiul  
din data de 29 iunie 2016 

http://bucurestiul.ro/au-rezolvat-o-din-pix-cladirea-teatrului-nottara-nu-se-

mai-prabuseste/ 

 

 

Au rezolvat-o din pix! Cladirea teatrului Nottara nu se mai prabuseste! 

 

 
 

Clădirea istorică a Teatrului Nottara de pe Bulevardul Magheru din capitală 

a fost reevaluată şi clasificată în „clasa a doua de risc seismic”. 
Anunţul a fost făcut de managerul teatrului, Marinela Ţepuş, care a precizat că, de 

acum, publicul poate intra din nou oricând în cele două săli de spectacol. 

http://bucurestiul.ro/au-rezolvat-o-din-pix-cladirea-teatrului-nottara-nu-se-mai-prabuseste/
http://bucurestiul.ro/au-rezolvat-o-din-pix-cladirea-teatrului-nottara-nu-se-mai-prabuseste/


Redeschiderea oficială a Teatrului Nottara va avea loc în data de 10 octombrie, 

cu ocazia debutului celei de a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest-

In pe bulevard”. 

 

 

de: Paul Lupşa 



34. ObservatorTV  
din data de 28 iunie 2016, ora 16:57 

http://observator.tv/social/teatrul-nottara-se-intoarce-in-cladirea-din-

bulevardul-magheru-180774.html 

 

 

Teatrul Nottara se întoarce în clădirea din Bulevardul Magheru 

 

Unde nu-i bulină roşie, e undă verde pentru spectacole. Teatrul Nottara se va întoarce 

în clădirea din Bulevardul Magheru. Expertiza tehnică, cerută de conducerea teatrului 

şi de locatarii blocului, a arătat faptul că imobilul nu are probleme la structură. 

 

 

 

Sursa: ObervatorTV 

http://observator.tv/social/teatrul-nottara-se-intoarce-in-cladirea-din-bulevardul-magheru-180774.html
http://observator.tv/social/teatrul-nottara-se-intoarce-in-cladirea-din-bulevardul-magheru-180774.html


35. e-Cultura.info 
din data de 28 iunie 2016 

http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-

pe-10-octombrie/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-pe-10-

octombrie/ 

 

 
 

Teatrul Nottara se intoarce din nou in sediu de pe 10 octombrie 

 

Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

 

http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-pe-10-octombrie/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-pe-10-octombrie/
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Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Țepuș. 

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul 

Paul Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată 

în clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu 

vă pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. 

Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în 

ceea ce privește veniturile teatrului. 

Dacă în perioada ianuarie — mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei 

și 193 de reprezentații, în 2016, în aceeași perioadă, Nottara a avut venituri de 

149.500 de lei și 82 de reprezentații. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Țepuș. "Ce 

ni s-a întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate 

trăi normal", a afirmat ea, menționând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roșii de 

risc seismic I "vreme de 20 de ani". 

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare. 

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol. 



După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor "la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

 

 

 

Sursa: e-Cultural.info 



36. Ziua News 
din data de 29 iunie 2016, ora 15:00 

http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-

pe-10-octombrie/teatrul-nottara-se-intoarce-din-nou-in-sediu-de-pe-10-

octombrie/ 

 

 

Teatrul Nottara se intoarce acasa. NU se incadreaza la clasa I de risc seismic 
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Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

 

Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai 

sunt precare", a declarat Țepuș. 

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul 

Paul Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată 

în clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu 

vă pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 



După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, 

fiind găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. 

Directorul Nottara a spus că aceste schimbări au însemnat scăderi drastice în 

ceea ce privește veniturile teatrului. 

Dacă în perioada ianuarie — mai 2015 teatrul a avut venituri de 450.300 de lei 

și 193 de reprezentații, în 2016, în aceeași perioadă, Nottara a avut venituri de 

149.500 de lei și 82 de reprezentații. "Ne-a întors înapoi zece ani", a spus Țepuș. "Ce 

ni s-a întâmplat nouă este unul din cele mai importante semne că în România se poate 

trăi normal", a afirmat ea, menționând că Nottara a purtat "stigmatul" bulinei roșii de 

risc seismic I "vreme de 20 de ani". 

După reevaluare va urma o perioadă în care, la Nottara, vor fi făcute lucrări de 

consolidare. 

Lucrările la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stâlpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a sălilor de spectacol. 

După realizarea măsurilor de intervenție și consolidare, clădirea Teatrului 

Nottara va fi încadrată în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor "la 

care sunt așteptate degradări care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar 

la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

 

Sursa;  ZiuaNews 



37. Fluierul 
din data de 29 iunie 2016, ora 14:37 

http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?artid=

788816&title=teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-

bulevardul-magheru-din-10-octombrie 
 

 
 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul 

Magheru, din 10 octombrie 

Teatrul Nottara a anunţat că pe 10 octombrie îşi reia activitatea în vechiul 

sediu din Bd.Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani, după ce 

spectacolele din acest edificiu au fost suspendate de legea ce prevede interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

 

http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?artid=788816&title=teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie
http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?artid=788816&title=teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie
http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?artid=788816&title=teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-15511652/foto


Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, din 

10 octombrie (Imagine Razvan Chirita / Mediafax Foto) 

Timp de 7 luni (între decembrie 2015 - iunie 2016), spectacolele susţinute de 

actorii şi echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 

Legea nr. 282/18.11.2015 promulgată de de preşedintele Klaus Iohannis 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

În cadrul unei conferinţe de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului 

Nottara, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945, institutia a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din 

Bulevardul Magheru, pe 10 octombrie. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, nu se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru 

presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi 

realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsurile pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel.Stâlpii singulari vor fi consolidaţi prin 

confinare cu ţesătură din fibră de carbon. Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se 

va demola până la până la nivelul planşeului Sălii şi se va reface şarpanta pe noua 

geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 



o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 

trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” a declarat, Marinela 

Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. 

Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10 - 22 

octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a mai declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a mulţumit tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax 



38. InfoZAP 
din data de 29 iunie 2016 

http://infozap.ro/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-

din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie.html 

 

 
 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, 

din 10 octombrie 
  

 

 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul 

Magheru, din 10 octombrie (Imagine Razvan Chirita / Mediafax Foto) 

http://infozap.ro/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie.html
http://infozap.ro/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie.html


Timp de 7 luni (între decembrie 2015 – iunie 2016), spectacolele susţinute de 

actorii şi echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic 

 

În cadrul unei conferinţe de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului 

Nottara, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945, institutia a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din 

Bulevardul Magheru, pe 10 octombrie. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, nu se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru 

presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi 

realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsurile pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel.Stâlpii singulari vor fi consolidaţi prin 

confinare cu ţesătură din fibră de carbon. Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se 

va demola până la până la nivelul planşeului Sălii şi se va reface şarpanta pe noua 

geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

`„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 

o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 

trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” a declarat, Marinela 

Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 



Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. 

Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10 - 22 

octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a mai declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a mulţumit tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax 



39. UltimeleStiri 
din data de 29 iunie 2016, ora 15:01 

http://www.ultimelestiri.com/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-

vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-690024.html 
 

 
 

Teatrul Nottara isi va relua activitatea in vechiul sediu din Bulevardul Magheru, din 

10 octombrie 

 

Timp de 7 luni (intre decembrie 2015 - iunie 2016), spectacolele sustinute de 

actorii si echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgarii Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

http://www.ultimelestiri.com/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-690024.html
http://www.ultimelestiri.com/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-690024.html


modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 20/1994 privind masuri pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Legea nr. 282/18.11.2015 

promulgata de de presedintele Klaus Iohannis prevede  interzicerea desfăşurării de 

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

În cadrul unei conferinţe de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului 

Nottara, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945, institutia a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din 

Bulevardul Magheru, pe 10 octombrie. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, nu se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru 

presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi 

realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsurile pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel.Stâlpii singulari vor fi consolidaţi prin 

confinare cu ţesătură din fibră de carbon. Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se 

va demola până la până la nivelul planşeului Sălii şi se va reface şarpanta pe noua 

geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 

o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 

trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” a declarat, Marinela 

Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 



Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. 

Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10 - 22 

octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a mai declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a mulţumit tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

 

 

Sursa: Mediafax 



40. Știri Live 
din data de 29 iunie 2016, ora 14:43 

http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-

vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-624450.html 

 

 
 

Teatrul Nottara a anunţat că pe 10 octombrie îşi reia activitatea în vechiul sediu 

din Bd.Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani, după ce 

spectacolele din acest edificiu au fost suspendate de legea ce prevede interzicerea 

desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

 

Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, din 10 octombrie (Imagine Razvan Chirita 

/ Mediafax Foto) 

http://www.stiri-live.ro/stiri/teatrul-nottara-isi-va-relua-activitatea-in-vechiul-sediu-din-bulevardul-magheru-din-10-octombrie-624450.html
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Timp de 7 luni (între decembrie 2015 - iunie 2016), spectacolele susţinute de 

actorii şi echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 

Legea nr. 282/18.11.2015 promulgată de de preşedintele Klaus Iohannis 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

În cadrul unei conferinţe de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului 

Nottara, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 - 6, 

construite în 1945, institutia a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din 

Bulevardul Magheru, pe 10 octombrie. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, nu se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru 

presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi 

realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae 

Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate relua activitatea în 

Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsurile pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel.Stâlpii singulari vor fi consolidaţi prin 

confinare cu ţesătură din fibră de carbon. Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se 

va demola până la până la nivelul planşeului Sălii şi se va reface şarpanta pe noua 

geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 

o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 



trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” a declarat, Marinela 

Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. 

Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10 - 22 

octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a mai declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a mulţumit tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

Sursa: Mediafax 



41. Buletin Naţional Informativ 
din data de 29 iunie 2016, ora 14:43 

http://www.buletindeilfov.ro/694917-actorii-de-la-nottara-se-intorc-

acasa.html 

 

 
 

Actorii de la “Nottara” se întorc acasă 
 

 
 

Din această toamnă, echipa Teatrului Nottara îşi va relua activitatea în sediul de 

pe Bulevardul Magheru, închis anul trecut din cauză că fusese încadrat în gradul întâi 

de risc seismic. O nouă expertiză a stabilit că imobilul se încadrează în clasa a doua 

de risc seismic, iar în această vară se vor face şi lucrări de consolidare. 

http://www.buletindeilfov.ro/694917-actorii-de-la-nottara-se-intorc-acasa.html
http://www.buletindeilfov.ro/694917-actorii-de-la-nottara-se-intorc-acasa.html


 

Deschiderea oficială va avea loc pe 10 octombrie, cu ocazia începerii celei de-a 

IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, a anunţat, ieri, 

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. Imobilul de pe Bdul Magheru a fost 

supus unei reevaluări, care a inclus luarea de probe din clădire și analizarea fiecărui 

apartament în parte din blocul construit în 1946, în care şi Teatrul Nottara şi-a 

desfăşurat activitatea timp de câteva decenii. În urma reevaluării, care a fost 

coordonată de arhitectul Paul Ioan, imobilului i s-a acordat clasa de risc seismic II, iar 

rezultatele expertizei au fost depuse la primărie. Astfel, va fi propusă declasificarea 

din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

 

Marinela Ţepuş a spus că reevaluarea a costat aproximativ 30.000 de euro şi că 

reuşita recăpătării vechiului sediu nu i se datorează ei, ci întregii echipe a Teatrului 

Nottara. 

 

Tot ieri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus că nu renunţă la 

proiectul pe care l-a anunţat deja, de a construi o clădire din materiale uşoare care să 

poată fi utilizată de teatrele care intră în consolidare. 

 

Teatrul Nottara a fost nevoit să îşi suspende activitatea din vechiul sediu pe 23 

noiembrie 2015, iar în perioada decembrie 2015-iunie 2016 a susţinut peste 80 de 

reprezentaţii în 37 de spaţii din ţară şi din străinătate. 

 

 

 

 

Sursa: Jurnalul.ro 



42. palo.ro 
din data de 29 iunie 2016, ora 14:43 

http://www.palo.ro/a/teatrul-nottara-revine-pe-magheru-307439 

 

 
 

Teatrul Nottara revine pe Magheru 

 

Marinela Țepuș, 
managerul teatrului, a anunțat cu bucurie că actorii se întorc acasă FOTOGRAFII : MARIAN 

ILIESCU 

http://www.palo.ro/a/teatrul-nottara-revine-pe-magheru-307439


Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul său, oficial, pe 10 

octombrie. După ultima expertiză, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de 

risc seismic. 

 

Bucurie mare, ieri, printre oamenii Teatrului Nottara. În urma expertizei, rea 

lizate de o echipă condusă de profesorul Paul Ioan, a reieșit că imobilul din 

Bulevardul Magheru, în care funcționează Teatrul Nottara nu are probleme și, chiar 

de azi, se poate juca pe scenă! 

Anunțul a fost făcut de managerul instituției, Marinela Țepuș: „După șapte 

luni de pribegie ne întoarcem acasă! Este unul dintre cele mai importante semne că 

în România se poate trăi în normalitate. Toți oamenii care au fost alături de noi, 

publicul care ne-a urmat oriunde am jucat, presa ne-au convins că trebuie să 

mergem mai departe și că putem să spunem că și în România se trăiește normal! Aș 

vrea din tot sufletul ca acest imobil, care a fost 20 de ani simbolul bulinelor 

bucureștene, să devină, de azi încolo, simbolul normalității bucu reștene”.  

Primele spectacole la Nottara vor fi în septembrie, dar oficial se va 

redeschide pe 10 octombrie odată cu FestIn pe Bulevard. „Festivalul va arăta altfel 

decât celelalte, va fi mult mai amplu, internațional. Ar fi trebuit să se joace la alte 

teatre, dar acum se va juca la Nottara!”, a mai spus Marinela Țepuș. 

 

Evaluare 

Paul Ioan, coordonatorul echipei care a realizat expertiza (costul acesteia 

este în sub 30.000 de eruo și a fost suportat de primărie) a declarat că „După 

expertiză, am încadrat clădirea în grad seismic II. Am declasificat-o. Din cauză că 

este în clasa de risc seismic II va trebui să se facă și o consolidare, de tipul cel mai 

simplu. Ea a fost foarte bine făcută inițial. Din cauza bătrâneții și-a mai pierdut o 

parte din vitalitate, iar noi trebuie să i-o redăm”. Marinela Țepuș a tradus altfel 

termenii tehnici: „Este un pacient cu niște chisturi, bătrân, care trebuie să suporte 

niște intervenții estetice și scoase chisturile, astfel încât, acestea să nu se 

malignizeze”. „De mâine (astăzi n.r.) puteți să ne invitați la dumneavoastră la 

teatru. În decembrie, clădirea era clasificată în clasa I. Acum este în clasa a II-a. 

Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I? Nu vă pot spune!”, a spus arhitectul 

Paul Ioan. Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul  întrebării 

clasările anterioare de pe bulevardul Magheru, Paul Ioan a răspuns că „fiecare 

pacient trebuie analizat individual”. Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la 

primărie și astfel va fi propusă declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de 

clădiri cu risc seismic clasa I. 

 



Bejenia 

La 23 noiembrie 2015 Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea, deoarece 

sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de risc seismic și a fost închis. 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, fiind 

găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul Cotroceni, 

Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. Bejenia a dus 

Teatrul cu 10 ani în urmă, pentru că au fost pierderi, iar ceea ce s-a încasat s-a dus 

pe chirii. S-au jucat peste 80 de spectacole în 37 de spații în București (cu 60 % 

mai puține reprezentații decât în 2015), 14 spectacole în opt orașe, 9 spectacole în 

străinătate. Acum, tot ce doresc oamenii de la Nottara este să-și recupereze tot 

publicul. 

 

 

FOTO: ^Actorul Ion Haiduc a spus pe scurt ce însemna o zi de bejenie 

 

Buline pe... „interese” 

Fostul ministru al Lucrărilor Publice, Constantin Noica, a amintit că această 

problemă a bulinei roșii a început în1999, când era minsitru. „Am discutat asupra 

acestei probleme și am hotărât cu guvernul să punem bulina la o sută de clădiri. 

Nici nu a fost vorba de Teatrul Nottara! După aceea au venit tot felul de de colegi 

și s-au făcut expertize care au dus la punerea de buline (cu diverse interese).” Dar 

nici în zilele noastre lucrurile nu s-au făcut mai așezat. „Am fost foarte suprins 

când a apărut legea care a spus să fie eliberate spațiile de la parter ( de pe 

bulevardul Magheru n.r.). Mi se pare un lucru extrem de pripit, care s-a făcut în 



mod pompieristic. I-am scris președintelui despre această situație, că lucrurile sunt 

grave și nu putem panica oamenii, și, din păcate, noi asta facem. L-am întrebat și 

pe ministrul Culturii de atunci cum și-a permis să spună că Teatrul Nottara e un 

sicriu, iar la un moment dat mi s-a răspuns că are obligația să aibe grijă de public. 

Dar cu oamenii de sus ce faceți?!, a spus fostul ministru. Și a mai adăugat că, 

având în vedere că Teatrul a fost făcut de arhitectul Liviu Ciulley pentru fiul său, 

actorul Liviu Ciulei, nu crede că această clădire a fost făcută necorespunzător . 

 

 

 

Sursa: evz.ro 



43. Radio România Cultural 
din data de 28 iunie 2016 

http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_va_prezenta_astazi_rez

ultatul_final_al_expertizei_seismologice-51413 

 

 

 

Teatrul Nottara va prezenta, astăzi, rezultatul final al expertizei seismologice 

 
 

Teatrul Nottara va prezenta, astăzi, rezultatul final al expertizei seismologice, 

realizată la sediul insituției teatrale. Echipa de expertizăva explica, pe înţelesul 

tuturor, în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc la ora 13.00, etapele 

studiului și lucrările realizate pentru a afla starea reală a celor două imobile 

administrate de Teatrul Nottara, respectiv cel din bulevardul  Magheru  nr. 20 și cel 

din strada Jules Michelet nr. 2 – 6, construite în 1945. 

http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_va_prezenta_astazi_rezultatul_final_al_expertizei_seismologice-51413
http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_va_prezenta_astazi_rezultatul_final_al_expertizei_seismologice-51413
http://www.radioromaniacultural.ro/files/39/nottara.jpg


Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul său, oficial, pe 10 

octombrie. După ultima expertiză, clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de 

risc seismic. 

 

Bucurie mare, ieri, printre oamenii Teatrului Nottara. În urma expertizei, rea 

lizate de o echipă condusă de profesorul Paul Ioan, a reieșit că imobilul din 

Bulevardul Magheru, în care funcționează Teatrul Nottara nu are probleme și, chiar 

de azi, se poate juca pe scenă! 

Anunțul a fost făcut de managerul instituției, Marinela Țepuș: „După șapte 

luni de pribegie ne întoarcem acasă! Este unul dintre cele mai importante semne că 

în România se poate trăi în normalitate. Toți oamenii care au fost alături de noi, 

publicul care ne-a urmat oriunde am jucat, presa ne-au convins că trebuie să 

mergem mai departe și că putem să spunem că și în România se trăiește normal! Aș 

vrea din tot sufletul ca acest imobil, care a fost 20 de ani simbolul bulinelor 

bucureștene, să devină, de azi încolo, simbolul normalității bucu reștene”.  

Primele spectacole la Nottara vor fi în septembrie, dar oficial se va 

redeschide pe 10 octombrie odată cu FestIn pe Bulevard. „Festivalul va arăta altfel 

decât celelalte, va fi mult mai amplu, internațional. Ar fi trebuit să se joace la alte 

teatre, dar acum se va juca la Nottara!”, a mai spus Marinela Țepuș. 

 

Evaluare 

Paul Ioan, coordonatorul echipei care a realizat expertiza (costul acesteia 

este în sub 30.000 de eruo și a fost suportat de primărie) a declarat că „După 

expertiză, am încadrat clădirea în grad seismic II. Am declasificat-o. Din cauză că 

este în clasa de risc seismic II va trebui să se facă și o consolidare, de tipul cel mai 

simplu. Ea a fost foarte bine făcută inițial. Din cauza bătrâneții și-a mai pierdut o 

parte din vitalitate, iar noi trebuie să i-o redăm”. Marinela Țepuș a tradus altfel 

termenii tehnici: „Este un pacient cu niște chisturi, bătrân, care trebuie să suporte 

niște intervenții estetice și scoase chisturile, astfel încât, acestea să nu se 

malignizeze”. „De mâine (astăzi n.r.) puteți să ne invitați la dumneavoastră la 

teatru. În decembrie, clădirea era clasificată în clasa I. Acum este în clasa a II-a. 

Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I? Nu vă pot spune!”, a spus arhitectul 

Paul Ioan. Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării 

clasările anterioare de pe bulevardul Magheru, Paul Ioan a răspuns că „fiecare 

pacient trebuie analizat individual”. Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la 

primărie și astfel va fi propusă declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de 

clădiri cu risc seismic clasa I. 

 



Bejenia 

La 23 noiembrie 2015 Teatrul Nottara și-a suspendat activitatea, deoarece 

sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de risc seismic și a fost închis. 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susțină reprezentații, fiind 

găzduită de diferite instituții de cultură din Capitală, printre care Palatul Cotroceni, 

Cercul Militar Național, Teatrul de Comedie și Teatrul Bulandra. Bejenia a dus 

Teatrul cu 10 ani în urmă, pentru că au fost pierderi, iar ceea ce s-a încasat s-a dus 

pe chirii. S-au jucat peste 80 de spectacole în 37 de spații în București (cu 60 % 

mai puține reprezentații decât în 2015), 14 spectacole în opt orașe, 9 spectacole în 

străinătate. Acum, tot ce doresc oamenii de la Nottara este să-și recupereze tot 

publicul. 

 

 

FOTO: ^Actorul Ion Haiduc a spus pe scurt ce însemna o zi de bejenie 

 

Buline pe... „interese” 

Fostul ministru al Lucrărilor Publice, Constantin Noica, a amintit că această 

problemă a bulinei roșii a început în1999, când era minsitru. „Am discutat asupra 

acestei probleme și am hotărât cu guvernul să punem bulina la o sută de clădiri. 

Nici nu a fost vorba de Teatrul Nottara! După aceea au venit tot felul de de colegi 

și s-au făcut expertize care au dus la punerea de buline (cu diverse interese).” Dar 

nici în zilele noastre lucrurile nu s-au făcut mai așezat. „Am fost foarte suprins 

când a apărut legea care a spus să fie eliberate spațiile de la parter ( de pe 

bulevardul Magheru n.r.). Mi se pare un lucru extrem de pripit, care s-a făcut în 



mod pompieristic. I-am scris președintelui despre această situație, că lucrurile sunt 

grave și nu putem panica oamenii, și, din păcate, noi asta facem. L-am întrebat și 

pe ministrul Culturii de atunci cum și-a permis să spună că Teatrul Nottara e un 

sicriu, iar la un moment dat mi s-a răspuns că are obligația să aibe grijă de public. 

Dar cu oamenii de sus ce faceți?!, a spus fostul ministru. Și a mai adăugat că, 

având în vedere că Teatrul a fost făcut de arhitectul Liviu Ciulley pentru fiul său, 

actorul Liviu Ciulei, nu crede că această clădire a fost făcută necorespunzător . 

 

 

Sursa: Radio Romănia Cultural 



44. Metropotam 
din data de 29 iunie 2016 

http://metropotam.ro/Utile/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-

de-pe-magheru-pe-10-octombrie-art0820143990/ 
 

 
 

Echipa Teatrului Nottara se intoarce in sediul de pe Magheru pe 10 octombrie 

 

Echipa Nottara se intoarce in sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, in prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; dupa o reevaluare, 

cladirea a fost incadrata la clasa a II-a de risc seismic. 

Anuntul a fost facut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Tepus, marti, 

intr-o conferinta de presa. 

Ea a amintit ca pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara si-a suspendat 

activitatea, deoarece sediul, construit in 1946, a fost clasat in clasa I de risc seismic si 

a fost inchis. 

In urma unei reevaluari, ce a inclus luarea de probe din cladire si analizarea 

fiecarui apartament in parte din blocul de pe bulevardul Magheru, cladirii in care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

http://metropotam.ro/Utile/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-art0820143990/
http://metropotam.ro/Utile/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-art0820143990/
http://metropotam.ro/locuri-locatii-adrese/Nottara-Horia-Lovinescu-loc1310520954/


 

Rezultatele acestei evaluari au fost depuse la primarie si astfel va fi propusa 

declasificarea cladirii din Magheru 20 din lista de cladiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Tepus a spus ca reevaluarea a costat "in jur de 30.000 de euro". 

Dupa inchiderea sediului, echipa Nottara a continuat sa sustina reprezentatii, 

fiind gazduita de diferite institutii de cultura din Capitala, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar National, Teatrul de Comedie si Teatrul Bulandra. 

Directorul Nottara a spus ca aceste schimbari au insemnat scaderi drastice in 

ceea ce priveste veniturile teatrului. 

 

Dupa reevaluare va urma o perioada in care, la Nottara, vor fi facute lucrari de 

consolidare. 



Lucrarile la Teatrul Nottara includ, potrivit arhitectului Paul Ioan, consolidarea 

stalpilor din zona foaierelor, ample procese de refacere a salilor de spectacol. 

Dupa realizarea masurilor de interventie si consolidare, cladirea Teatrului 

Nottara va fi incadrata in clasa de risc seismic III, corespunzatoare constructiilor "la 

care sunt asteptate degradari care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar 

la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante". 

 

 

 

 

Sursa: Metropotam 



45. WALL STREET  
din data de 29 iunie 2016 

http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/200347/teatrul-nottara-isi-reia-

activitatea-in-sediul-din-bulevardul-magheru-din-aceasta-toamna.html 

 

 

Teatrul Nottara isi va relua activitatea, in sediul din Bulevardul Magheru, din 

aceasta toamna 

 

Teatrul Nottara isi va relua activitatea in sediul din Bulevardul Magheru, pe 

data de10 octombrie, locul unde se tin spectacole de 55 de ani. Anuntul vine dupa ce 

o noua expertiza a stabilit ca imobilul se incadreaza in clasa a doua de risc seismic, 

http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/200347/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-in-sediul-din-bulevardul-magheru-din-aceasta-toamna.html
http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/200347/teatrul-nottara-isi-reia-activitatea-in-sediul-din-bulevardul-magheru-din-aceasta-toamna.html


iar, prin lucrari de consolidare ce vor avea loc pe parcursul verii, cladirea se va 

incadra in clasa a treia de risc seismic. 

 

 

Sursa: Wall-Street 



46. Ziarul Metropolis  
din data de 30  iunie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/ 

 

 

Teatrul Nottara se întoarce acasă! 

 

Teatrul Nottara anunţă că îşi va relua activitatea, din octombrie, în vechiul 

sediu din Bd.Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. Timp de 7 luni 

(decembrie 2015 – iunie 2016) spectacolele din Magheru au fost suspendate de legea 

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

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa/


După şapte luni de când a suspendat spectacolele din sediul de pe bd. Magheru, 

ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru modificarea și completarea 

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

construcțiilor existente, Teatrul Nottara a dat vestea mult aşteptată: din toamnă îşi 

poate relua activitatea obişnuită, în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. 

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a prezentat rezultatul 

expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea instituţiei, 

respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 și cel din Str. Jules Michelet nr. 2 – 6, construite 

în 1945. 

Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în domeniu, condusă de 

către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că 

imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu 

Ciulei, NU se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o 

comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără pierderi 

de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o 

consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către 

PMB şi CGMB. 

Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea birocratică) durează 

cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate desfăşura activitatea curentă în sediu. 

Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae Noica a declarat public că „nu există niciun 

pericol, se poate relua activitatea în Teatrul Nottara.” 

 

Măsurile propuse de specialişti pentru consolidarea clădirii sunt: 

 

Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele fețe 

pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton armat.  Soluția se 

va aplica de la subsol până la ultimul nivel. 

 

Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de carbon. 



 
Teatrul Nottara 

Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la nivelul 

planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în clasa 

de risc seismic Rs III. 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet îngăduitor de 

către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu o vârstă 

respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate pentru a nu se 

maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va trai sănătos, şi noi pe 

lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” – traducător, Marinela Ţepuş, managerul 

Teatrului. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10 – 22 octombrie 2016. 

În intervalul decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Parcul 

Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul reprezentaţiilor a 

fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au reprezentat doar o treime din cele 

aferente aceleiaşi perioade. 



Ne întoarcem acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să 

râd şi să plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a ţinut să le 

mulţumească tuturor celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a 

înmânat participanţilor diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă. – 

Marinela Ţepuş, Managerul Teatrului Nottara. 

 

 

de: Petre Ivan 



47. Adevarul  
din data de 29  iunie 2016, ora 12. 35 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatru-cub-zona-parcului-izvor-nottara-

muta-timpul-verii-redeschiderea-sediului-magheru-

1_577394ca5ab6550cb864e4a3/index.html 

 

Teatru la Cub, în zona parcului Izvor. Nottara se mută aici pe timpul verii, până 

la redeschiderea sediului de pe Magheru 

Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat, marţi, pentru agenţia 

de presă News.ro, că actorii instituţiei teatrale vor juca în ”cubul” pe care primarul 

general al Capitalei, Gabriela Firea, intenţionează să îl construiască în Parcul Izvor, 

deşi se vor întoarce, din 10 octombrie, în sediul din Bulevardul Magheru.  

Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a precizat că acel ”cub” va putea 

fi folosit şi de alte teatre care au nevoie de găzduire. 

 ”Deşi domnul ministru Noica (Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice, 

n.r.) ne încurajează că nu va fi decât o zugrăveală, nu vrem să îi aducem în praf pe 

spectatori, ci vrem să le oferim tot confortul şi sigur nu va dura doar câteva luni cum 

ne propunem acum, ci măcar un an va fi necesar acel cub. Noi vom juca din 

momentul în care acest cub există. Vrem să facem absolut totul încât să câştigăm ceea 

ce am pierdut – să ne câştigăm publicul, veniturile, şi atunci, sigur că o sală în plus nu 

strică nimănui”, a declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatru-cub-zona-parcului-izvor-nottara-muta-timpul-verii-redeschiderea-sediului-magheru-1_577394ca5ab6550cb864e4a3/index.html
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”În clipa asta mai sunt teatre vitregite. Este Teatrul Evreiesc care încă e pe străzi, este 

Teatrul Creangă. Prin urmare, cred că e necesar acest cub care să fie un centru 

cultural, un adăpost, pentru teatrele care la un moment dat au nevoie de un asemenea 

adăpost”, a mai spus Marinela Ţepuş. 

 Ea a adăugat că Teatrul Nottara are nevoie de încă o sală, întrucât are 35 de 

spectacole, din care, în ultimele şapte luni, s-au jucat doar 10.  

Marinela Ţepuş a dezvăluit că instituţia teatrală se poate întoarce în sediul său, 

din 10 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc, marţi, şi la care a 

fost invitată şi Gabriela Firea.  

Deşi nu s-a prezentat la conferinţă, primarul a spus că se va întâlni cu directorul 

Teatrului Nottara şi că nu renunţă la proiectul său, de a construi o clădire din 

materiale uşoare care să poată fi utilizată de teatrele care intră în consolidare. 

Firea a precizat că Teatrul Nottara, indiferent de gradul de degradare, nu va 

putea să îşi desfăşoare activitatea în sediul de pe Bulevardul Magheru atât timp cât 

vor fi lucrări.  

"Am primit o invitaţie din partea doamnei director a Teatrului Nottara, la un 

eveniment în care vor să anunţe finalizarea analizei care s-a făcut la Teatrul Nottara şi 

care, din spusele doamnei director, nu ar avea un grad atât de mare de degradare şi nu 

ar necesita o perioadă atât de mare pentru consolidare, dar proiectul meu, pe care vi l-

am anunţat, rămâne în picioare. (....) Voi discuta cu doamna director şi vom afla în ce 

măsură doreşte să intre să lucreze, măcar pentru un an sau doi, în această clădire pe 

care intenţionăm să o construim cât mai grabnic”, a spus Firea.  

Ea a adăugat că în Bucureşti există necesitatea construirii unei clădiri din 

materiale uşoare, într-o zonă uşor accesibilă, lângă o staţie de metrou şi lângă multe 

staţii RATB, care să fie folosită de teatrele ce intră în consolidare pentru că au bulină 

roşie sau pentru că, pur şi simplu, clădirea este îmbătrânită. 

 

 

de: News.ro 



48.Cetăţeanul.net  
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Teatrul Nottara își va relua la toamnă activitatea în vechiul sediu din bulevardul 

Magheru 
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Teatrul Nottara a anunţat că pe 10 octombrie îşi reia activitatea în vechiul sediu 

din bulevardul Magheru, clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. 

Timp de șapte luni (între decembrie 2015 – iunie 2016), spectacolele susţinute 

de actorii şi echipa de la Teatrul Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul 

din bulevardul Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 

282/18.11.2015, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 

Legea nr. 282/18.11.2015 promulgată de de preşedintele Klaus Iohannis 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. După ce a fost prezentat rezultatul expertizei seismologice 

realizate, la cele două imobile din administrarea teatrului Nottara, respectiv cel din 

Bd. Magheru nr. 20 şi cel din Str. Jules Michelet nr. 2 – 6, construite în 1945, Teatrul 

Nottara a anunţat că îşi va relua activitatea în sediul din Bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie. 

Echipa de expertiză a evaluat construcţia şi a ajuns la concluzia că imobilele 

ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei, nu se 

încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât acestea „au avut o comportare bună atât 

la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără pierderi de stabilitate sau avarii 

ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o consolidare mult mai uşor de 

efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de 

fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme 

în care teatrul îşi poate desfăşura activitatea curentă în sediu. Prezent la conferinţă, 

fostul ministru Nicolae Noica a declarat public că „nu există niciun pericol, se poate 

relua activitatea în Teatrul Nottara.” 

Specialiştii au propus mai multe măsuri pentru consolidarea clădirii. Astfel, 

consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele feţe pe toţi 

pereţii structurali de zidărie confinaţi cu elemente din beton armat. Soluţia se va 

aplica de la subsol până la ultimul nivel. 

de: Adrian Bărbulescu 



49. Click!  
din data de 29  iunie 2016, ora 12:43 

http://www.click.ro/news/bucuresti/decizie-neasteptata-privinta-teatrului-

cu-bulina-rosie-nottara 

 

 

Decizie neașteptată în privința teatrului cu bulină roșie, Nottara 

0 Comentarii  

Construit în 1946, Teatrul Nottara a fost închis în toamna lui 2015, pe motiv că ar fi în pericol de prăbuzire  

foto: Click! 
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Închis astă toamnă, din cauză că prezenta risc seismic ridicat, Teatrul Nottara 

din Capitală își va relua activitatea în clădirea cea veche. Actorii nu vor mai fi nevoiți 

să joace spectacolele „în deplasare”. 

Anunțul a fost făcut marți (28 iunie), în cadrul unei conferințe de presă, 

ocazie cu care s-a prezentat rezultatul unei expertize seismologice. Clădirea unde se 

află cele două săli din administrarea instituţiei, cu intrare din Bulevardul Magheru nr. 

20 și din Str. Jules Michelet nr. 2-6, a fost construită în 1945 de marele inginer Liviu 

Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei. 

„Ne întoarcem acasă” 

Echipa de expertiză care a reevaluat clădirea Nottara a fost formată din 

specialişti recunoscuţi în domeniu și condusă de prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, care a 

ajuns la concluzia că imobilul nu se încadrează la clasa I de risc seismic. „Sălile au 

avut o comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o 

consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către 

PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea birocratică) 

durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate desfăşura activitatea curentă în 

sediu”, s-a explicat în cadrul conferinței de presă. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în deplasare, în alte 37 de spaţii din Bucureşti: sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional 

„Mihai Viteazul”, Parcul Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi în alte teatre 

care au acceptat să găzduiască trupa aflată în „exil”. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara”. Ea a ţinut să le 

mulţumească tuturor celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a 

înmânat participanţilor diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru 

excelenţă”. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10-22 octombrie. 

 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=117
http://new.nottara.ro/?act=index


Ce presupune consolidarea 

Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele fețe 

pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton armat. Soluția se 

va aplica de la subsol până la ultimul nivel, se arată într-un articol publicat pe site-

ul Adevărul. 

Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de carbon. 

Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la nivelul 

planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic RS III. 

Povestea Teatrului Nottara: a fost construit special pentru regizorul Liviu Ciulei 

 

 
 

După ce a acceptat cu greu ca fiul său să facă teatru, inginerul Liviu 

Ciulley (în stânga) a construit pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei, un teatru 

colaj: Click! 

Tânărul Liviu Ciulei, viitorul regizor, era atras de teatru. Tatăl său, inginerul 

Ciulley, voia să-l facă inginer-constructor. În urma negocierilor, a povestit regizorul, a 

acceptat să se înscrie la Arhitectură. Cu toate acestea, împreună cu sora sa, Ana 

(Nini), fără ştirea părinţilor, s-a înscris şi la cursurile Academiei Regale de Muzică şi 

Artă Dramatică. În iunie 1945, s-a prezentat la examenul de absolvire cu un monolog 

din Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, în faţa unei comisii alcătuite din monştri 

sacri ai teatrului românesc: Marioara Voiculescu, Alice Voinescu, Maria Filotti, 

Gheorghe Storin, Victor Ion Popa şi rectorul Mihail Jora. Examenul a avut loc într-o 

sală de curs, fără public. Înainte să înceapă, uşa laterală s-a deschide şi pe ea a intrat, 

cu pardesiul în mână, inginerul Liviu Ciulley, care a cerut permisiunea să asiste la 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-intoarce-toamna-sediul-magheru-1_5773816a5ab6550cb8643a30/index.html
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examen. Evident, era un aranjament cu Marioara Voiculescu, pe care inginerul o 

cunoştea. Regizor şi-a amintit că, în acel moment, a fost pur şi simplu blocat, mai ales 

că din fire era timid. Cu toate acestea, după o pauză destul de lungă, şi-a luat inima în 

dinţi şi a spus textul... Emoţia sa a fost, însă, constructivă. Regizorul Liviu Ciulei era 

de părere că aceea a fost, poate, cea mai bună prestaţie a sa. 

Comisia a decis şi tânărul Ciulei a luat examenul cu 10 pe linie. Acasă, îşi 

aminteşte el, era la masă cu inginerul Liviu Ciulley, mama şi sora sa. După o tăcere 

îndelungată, inginerul Liviu Ciulley a spus: „Se pare că chestiunea teatrului este o 

treabă serioasă!” Apoi a tăcut... 

„După o pauză de câteva minute în care nu pot descrie prin ce am trecut, tata a 

spus «Am să-ţi construiesc un teatru»”, a povstit regizorul Ciulei. Şi astfel a apărut 

după un an, în 1946, teatrul în care astăzi funcţionează Teatrul C.I. Nottara cu cele 

două săli de spectacol. [...] A fost comandat proiectul de arhitectură lui Radu 

Dudescu, care era arhitectul-şef al Băncii Naţionale şi avea un birou de arhitectură 

particular în Strada C.A. Rosetti, nr. 43A. Acesta a întocmit proiectul în trei luni, așa 

că la 31 iulie 1942, cu nr. 06870, a fost înaintat la Primăria Municipiului Bucureşti – 

Sectorul I Galben, pentru autorizaţia de construcţii. Proiectul de beton armat a fost 

întocmit de profesorul inginer Aurel A. Beleş. La 26 noiembrie 1942, primarul 

Sectorului I Galben a semnat Autorizaţia de construcţie nr. 9I. Se preciza că se va 

executa un corp de clădire cu subsol, parter şi 8 etaje din zid cu toate planşeele 

din beton armat. De asemenea, era specificat faptul că proiectul şi conducerea 

lucrărilor aparţin arhitectului Radu Dudescu, iar execuţia se va face de Societatea 

Naţională de Construcţii Sonaco a inginerului Liviu Ciulley. 

Imobilul este format din două blocuri distincte, care adăpostesc funcţii 

diferite: blocul din B-dul Take Ionescu nr. 20 (astăzi B-dul Magheru) şi blocul 

din Strada Jules Michellet nr. 2. El a fost proiectat cu spaţii pentru două teatre, 

spaţii pentru garsoniere şi apartamente, spaţii pentru prăvălii şi pentru diversele 

instalaţii necesare. Cele două teatre, care funcţionau în el – Teatrul Odeon şi Teatrul 

Studio – formau un corp care, din punct de vedere volumetric, ocupa subsolul, 

parterul şi etajele 1, 2 şi 3 din Blocul din Strada Jules Michellet nr. 2, având 

pătrunderi parţiale la subsol, parter şi etajele 1 şi 2 în blocul din B-dul Take Ionescu 

nr. 20. 

 

 

de: Anca Bejanaru 



50. Bucureştii vechi şi noi 
din data 29 iunie 2016   

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/06/teatrul-nottara-isi-poate-relua-

imediat-activitatea/ 

 

Teatrul Nottara îşi poate relua imediat activitatea 
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După şapte luni de când a suspendat spectacolele din sediul de pe bd. Magheru, 

ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcțiilor existente, Teatrul Nottara a dat vestea mult aşteptată: din toamnă îşi 

poate relua activitatea obişnuită, în clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani. 

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a prezentat 

rezultatul expertizei seismologice realizate, la cele două imobile din administrarea 

instituţiei, respectiv cel din Bd. Magheru nr. 20 și cel din Str. Jules Michelet nr. 2 – 6, 

construite în 1945. Echipa de expertiză, formată din specialişti recunoscuţi în 

domeniu, condusă de către prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, a evaluat construcţia şi a 

ajuns la concluzia că imobilele ridicate de marele inginer Liviu Ciulley pentru fiul 

său, regizorul Liviu Ciulei,NU se încadrează la clasa I de risc seismic, întrucât 

acestea „au avut o comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele 

seismice, fără pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. 

Acest lucru presupune o consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care 

va fi realizată de către PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia 

(adică partea birocratică) durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate 

desfăşura activitatea curentă în sediu. 

 

 

Prezent la conferinţă, Ministrul Nicolae Noica a declarat public că „nu 

există niciun pericol, se poate relua activitatea în Teatrul Nottara.” 
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Măsurile propuse de specialişti pentru consolidarea clădirii sunt: 

 

Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele 

fețe pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton armat. 

Soluția se va aplica de la subsol până la ultimul nivel. Stâlpii singulari vor fi 

consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de carbon.Aticul zonei centrale a 

Sălii de Spectacol se va demola până la până la nivelul planșeului Sălii și se va 

reface șarpanta pe noua geometrie. După realizarea măsurilor de intervenţie şi 

consolidare clădirea se va încadra în clasa de risc seismic Rs III. 
 

„În traducere personală şi subiectivă, dar „aprobată” cu zâmbet 

îngăduitor de către Domnul Profesor Paul Ioan: imobilul nostru e un pacient cu 

o vârstă respectabilă, care se ţine bine, are câteva chisturi ce trebuie operate 

pentru a nu se maligniza şi mai are nevoie de operaţii estetice. După aceeea va 

trai sănătos, şi noi pe lângă el, încă vreo câţiva zeci de ani.” – traducător, 

Marinela Ţepuş, managerul Teatrului. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10 – 22 octombrie 2016. 

 

 

 

În intervalul decembrie 2015 – iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în 37 de spaţii: în Bucureşti: Sala de spectacole a Palatului Cotroceni, 

Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul NaţionalMihai Viteazul, Parcul 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/06/IMG_7622.jpg


Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi la teatre care au acceptat să găzduiască 

trupa aflată în „exil” (Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul 

Ţăndărică, teatrul de Artă); în ţară: Târgovişte, Constanţa, Buzău, Sibiu, Braşov, 

Arad, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin; în străinătate: Chişinău, Koln, Paris, 

Cracovia, Vraţa, Bruxelles, Kisvarda. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

anterior, numărul reprezentaţiilor a fost cu 60% mai mic, iar veniturile obţinute au 

reprezentat doar o treime din cele aferente aceleiaşi perioade. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat: „Ne întoarcem acasă. 

Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să plâng. De 

fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara.” Ea a ţinut să le mulţumească tuturor 

celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a înmânat participanţilor 

diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru excelenţă”. 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 



51. BACG 
din data 28 iunie 2016   

http://bacg.news/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-sediul-de-pe-

magheru-ce-clasa-de-risc-seismic-acum-cladirea/ 

 

 

 

Echipa Teatrului Nottara se întoarce în sediul de pe Magheru! Ce clasă de risc 

seismic are acum clădirea 
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Echipa Nottara se întoarce în sediul teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 10 

octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard; după o reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. 

Anunţul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, marţi, 

într-o conferinţă de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

şi-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic şi a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire şi analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

„Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (…) sălile Teatrului Nottara nu mai sunt 

precare”, a declarat Ţepuş. 

„De mâine puteţi să ne invitaţi la dumneavoastră la teatru”, a declarat arhitectul Paul 

Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. „În decembrie era clasificată în 

clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebaţi de ce a fost clasificată în clasa I. Nu vă 

pot spune”, a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că „fiecare ‘pacient’ trebuie 

analizat individual”. „A fost şi legislaţia volatilă”, a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie şi astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Ţepuş a spus că reevaluarea a costat „în jur de 30.000 de euro”. 

După închiderea sediului, echipa Nottara a continuat să susţină reprezentaţii, 

fiind găzduită de diferite instituţii de cultură din Capitală, printre care Palatul 

Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Teatrul de Comedie şi Teatrul Bulandra. 

 

 

 

 

de Geanina MILITARU | 
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52. PRO Tv 
din data 28 iunie 2016   

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-

magheru-cladirea-ar-fi-primit-bulina-rosie-pe-nedrept.html 

 

 

 

Teatrul Nottara se intoarce pe bulevardul Magheru. Cladirea ar fi primit 

"bulina rosie" pe nedrept 

Teatrul Nottara se intoarce pe bulevardul Magheru. Cladirea ar fi primit bulina 

rosie pe nedrept 
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Si asta pentru ca o contra-expertiza, platita de Primaria Generala, a ajuns 

la concluzia ca respectiva cladire a fost incadrata in mod eronat in clasa 1 de risc 

seismic, adica a primit "bulina rosie" pe nedrept. 

Deoarece cladirea Teatrului Nottara este incadrata in clasa 1 de risc seismic, din 

noiembrie a fost interzisa desfasurarea specatacolelor. De atunci, actorii teatrului au 

jucat pe nenumarate scene "de imprumut". Din cauza asta numarul spectacolelor 

jucate in primele 5 luni ale anului s-a injumatatit, iar veniturile s-au prabusit la doar o 

treime din cele de anul trecut. 

"Aceste 7 luni ne-au intors in timp cu 10 ani. Acum 10 ani au fost veniturile atat de 
mici, cat am facut noi din ianuarie pana in mai", a declarat directorul teatrului. 

Primaria Capitalei a fost insa de acord sa plateasca o noua expertiza tehnica, iar 

concluzia a fost clara. 

"Din punct de vedere al sigurantei, a noastra si a dumneavostra, de astazi se pot 

incepe spectacolele. Incadrarea constructiei s-a facut in clasa de risc seimic doi, deci 

am declasificat-o, am retrogradat-o din unu in doi", a mentionat prof. univ. dr. ing. 

Ioan Paul, seful comisiei de expertiza. 

Fostul ministru care a introdus "bulinele rosii" spune ca in ultimii ani 

incadrarea unor cladiri in aceasta categorie s-a facut prea usor. 



"Am cerut reanalizarea in mod corespunzator a tuturor cladirilor care au fost 

declarate cu gradul de risc 1 pentru ca sunt multe care nu este adevarat acest lucru", 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrarilor publice. 

De rezultatele expertizei se bucura cel mai mult actorii. 

"Primul spectacol oficial va fi in septembrie, nu stim exact cand", a spus directorul 

teatrului, Marinela Tepus. 

"Veniti inapoi la teatrul Nottara, nu pica cladirea. Daca e sa pice vreodata teatrul 
Nottara sa stiti ca Bucurestiul nu mai exista. Va pup !..." -  a spus actorul Ion Haiduc. 

 



PRO Tv 
din data 29 iunie 2016   

http://stirileprotv.ro/stiri/social/teatrul-nottara-se-intoarce-pe-bulevardul-

magheru-cladirea-ar-fi-primit-bulina-rosie-pe-nedrept.html 

 

 

 

Teatrul Nottara se intoarce pe bulevardul Magheru. Cladirea ar fi primit 

"bulina rosie" pe nedrept 
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Deoarece cladirea Teatrului Nottara este incadrata in clasa 1 de risc seismic, din 

noiembrie a fost interzisa desfasurarea specatacolelor. De atunci, actorii teatrului au 

jucat pe nenumarate scene "de imprumut". Din cauza asta numarul spectacolelor 

jucate in primele 5 luni ale anului s-a injumatatit, iar veniturile s-au prabusit la doar o 

treime din cele de anul trecut. 

"Aceste 7 luni ne-au intors in timp cu 10 ani. Acum 10 ani au fost veniturile atat de 

mici, cat am facut noi din ianuarie pana in mai", a declarat directorul teatrului. 

Primaria Capitalei a fost insa de acord sa plateasca o noua expertiza tehnica, iar 

concluzia a fost clara. 

"Din punct de vedere al sigurantei, a noastra si a dumneavostra, de astazi se 

pot incepe spectacolele. Incadrarea constructiei s-a facut in clasa de risc seimic doi, 

deci am declasificat-o, am retrogradat-o din unu in doi", a mentionat prof. univ. dr. 

ing. Ioan Paul, seful comisiei de expertiza. 

Fostul ministru care a introdus "bulinele rosii" spune ca in ultimii ani 

incadrarea unor cladiri in aceasta categorie s-a facut prea usor. 

"Am cerut reanalizarea in mod corespunzator a tuturor cladirilor care au fost 

declarate cu gradul de risc 1 pentru ca sunt multe care nu este adevarat acest lucru", 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrarilor publice. 

De rezultatele expertizei se bucura cel mai mult actorii. 



"Primul spectacol oficial va fi in septembrie, nu stim exact cand", a spus directorul 

teatrului, Marinela Tepus. 

"Veniti inapoi la teatrul Nottara, nu pica cladirea. Daca e sa pice vreodata teatrul 
Nottara sa stiti ca Bucurestiul nu mai exista. Va pup !..." -  a spus actorul Ion Haiduc. 
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Teatrul Nottara din Bucureşti a scăpat de bulina roşie de risc seismic 

 

 
Foto: captură video. 
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Clădirea istorică a Teatrului Nottara de pe Bulevardul Magheru din capitală a 

fost reevaluată şi clasificată în "clasa a doua de risc seismic". 

Anunţul a fost făcut de managerul teatrului, Marinela Ţepuş, care a precizat că, 

de acum, publicul poate intra din nou oricând în cele două săli de spectacol. 

Redeschiderea oficială a Teatrului Nottara va avea loc în data de 10 octombrie, 

cu ocazia debutului celei de a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru "Fest-

In pe bulevard", ne-a transmis redactorul nostru Pompilius Onofrei. 

 

 

 

 

de Pompilius Onofrei. 
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Teatrul Nottara îşi va relua activitatea în vechiul sediu din Bulevardul Magheru, 

din 10 octombrie 

 

 

Teatrul Nottara a anunţat că pe 10 octombrie îşi reia activitatea în vechiul sediu 

din Bd.Magheru,clădirea care i-a fost casă timp de 55 de ani,după ce spectacolele din 
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acest edificiu au fost suspendate de legea ce prevede interzicerea desfăşurării de 

activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat. 

Timp de 7 luni (între decembrie 2015 - iunie 2016), spectacolele susţinute de 

actorii şi echipa teatrului Nottara au fost itinerante, spectacolele din edificiul din Bd. 

Magheru fiind suspendate ca urmare a promulgării Legii nr. 282/18.11.2015, pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. 

Si asta pentru ca o contra-expertiza, platita de Primaria Generala, a ajuns 

la concluzia ca respectiva cladire a fost incadrata in mod eronat in clasa 1 de risc 

seismic, adica a primit "bulina rosie" pe nedrept. 

 
 

Deoarece cladirea Teatrului Nottara este incadrata in clasa 1 de risc seismic, din 

noiembrie a fost interzisa desfasurarea specatacolelor. De atunci, actorii teatrului au 

jucat pe nenumarate scene "de imprumut". Din cauza asta numarul spectacolelor 

jucate in primele 5 luni ale anului s-a injumatatit, iar veniturile s-au prabusit la doar o 

treime din cele de anul trecut. 

"Aceste 7 luni ne-au intors in timp cu 10 ani. Acum 10 ani au fost veniturile atat de 
mici, cat am facut noi din ianuarie pana in mai", a declarat directorul teatrului. 

Primaria Capitalei a fost insa de acord sa plateasca o noua expertiza tehnica, iar 

concluzia a fost clara. 



"Din punct de vedere al sigurantei, a noastra si a dumneavostra, de astazi se 

pot incepe spectacolele. Incadrarea constructiei s-a facut in clasa de risc seimic doi, 

deci am declasificat-o, am retrogradat-o din unu in doi", a mentionat prof. univ. dr. 

ing. Ioan Paul, seful comisiei de expertiza. 

Fostul ministru care a introdus "bulinele rosii" spune ca in ultimii ani 

incadrarea unor cladiri in aceasta categorie s-a facut prea usor. 

"Am cerut reanalizarea in mod corespunzator a tuturor cladirilor care au fost 

declarate cu gradul de risc 1 pentru ca sunt multe care nu este adevarat acest lucru", 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrarilor publice. 

De rezultatele expertizei se bucura cel mai mult actorii. 

"Primul spectacol oficial va fi in septembrie, nu stim exact cand", a spus directorul 

teatrului, Marinela Tepus. 

"Veniti inapoi la teatrul Nottara, nu pica cladirea. Daca e sa pice vreodata teatrul 

Nottara sa stiti ca Bucurestiul nu mai exista. Va pup !..." -  a spus actorul Ion Haiduc. 

 

 

 

 

Sursă: Mediafax 
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Teatrul Nottara revine pe bulevardul Magheru. Clădirea a fost încadrată 

GREȘIT la clasa I de risc seismic 
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Teatrul Nottara se întoarce pe bulevardul Magheru. Clădirea a fost reexpertizată 

și încadrată la clasa a doua de risc seismic. 

Rezultatele noii evaluări pun sub semnul întrebării clasările anterioare ale altor 

clădiri de pe bulevardul Magheru, susține șeful echipei de experți. 

Pentru a face o nouă expertiză a clădirii în care se află Teatrul Nottara, 

specialiștii au luat probe din structură și din zidăria clădirii. Au analizat fiecare 

încăpere a imobilului, dar și apartamentele din bloc. 

După șapte luni de muncă, experții au spus clar: imobilul a fost încadrat greșit 

în clasa I de risc seismic, iar acum figurează pe lista clădirilor din clasa II de risc. 

Rezultatele au ajuns la Primărie pentru excluderea clădirii din Magheru 20 din lista de 

clădiri considerate pericol public, potrivit tvr.ro. 

Expertiza a stabilit și de ce lucrări de restaurare are nevoie Teatrul Nottara: 

consolidarea stâlpilor din zona foaierelor și refacerea sălilor de spectacol. După 

această restaurare, teatrul va fi încadrat în clasa de risc seismic III. 

Actorii au susținut, în acest timp, peste 80 de spectacole în 37 de spații din 

București, din țară și din străinătate, plătind uneori chirii uriașe. Redeschiderea 

oficială va avea loc pe 10 octombrie. 

Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice, a atras atenția înainte de 

închiderea Teatrului Nottara că imobilul este solid. Se baza pe faptul că a fost 

construit în 1946 de inginerul Liviu Ciulley pentru fiul său, cunoscutul regizor Liviu 

Ciulei:  

  

"A fost comandat proiectul de arhitectură lui Radu Dudescu, care era arhitectul-șef al 

Băncii Naționale. La 26 noiembrie 1942, primarul Sectorului I Galben semnează 

Autorizația de construcție nr. 9I. Se preciza că se va executa un corp de clădire cu 

subsol, parter și 8 etaje din zid cu toate planșeele din beton armat", scrie Nicolae 

Noica în volumul "Liviu Ciulley – un reper". 

 

 

De Anca Apostol  
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Firea: Voi vorbi cu directorul Teatrului Nottara, înţeleg că gradul de degradare 

al clădirii nu ar fi atât de mare 
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Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marţi, că a 

primit o invitaţie de la directorul Teatrului Nottara, la un eveniment în care ar 

urma să se prezinte concluziile analizei făcute în cazul sediului din Bulevardul 

Magheru, care ar indica faptul că gradul de degradare al clădirii nu ar fi atât de 

mare.  

Primarul a spus că se va întâlni cu directorul Teatrului Nottara, însă nu renunţă 

la proiectul său, de a construi o clădire din materiale uşoare care să poată fi utilizată 

de teatrele care intră în consolidare. 

Firea a precizat că Teatrul Nottara, indiferent de gradul de degradare, nu va 

putea să îşi desfăşoare activitatea în sediul de pe Bulevardul Magheru atât timp cât 

vor fi lucrări. 

"Am primit o invitaţie din partea doamnei director a Teatrului Nottara, la un 

eveniment în care vor să anunţe finalizarea analizei care s-a făcut la Teatrul Nottara şi 

care, din spusele doamnei director, nu ar avea un grad atât de mare de degradare şi nu 

ar necesita o perioadă atât de mare pentru consolidare, dar proiectul meu, pe care vi l-

am anunţat, rămâne în picioare. (....) Voi discuta cu doamna director şi vom afla în ce 

măsură doreşte să intre să lucreze, măcar pentru un an sau doi, în această clădire pe 

care intenţionăm să o construim cât mai grabnic”, a spus Firea. 

Ea a adăugat că în Bucureşti există necesitatea construirii unei clădiri din 

materiale uşoare, într-o zonă uşor accesibilă, lângă o staţie de metrou şi lângă multe 

staţii RATB, care să fie folosită de teatrele ce intră în consolidare pentru că au bulină 

roşie sau pentru că, pur şi simplu, clădirea este îmbătrânită. 



"Dacă conducerea Teatrului Nottara nu mai doreşte să folosească această clădire, este 

dreptul domniilor lor, dar cred că va fi destul de dificil să îşi desfăşoare activitatea ca 

instituţie culturală într-o clădire în care totuşi se lucrează”, a spus Firea.  

Clădirea în care se află sediul Teatrului Nottara a fost expertizată, după ce 

conducerea instituţiei a cerut reanalizarea acesteia, la începutul anului. 

Inginerul Paul Ioan, care conduce noua expertiză a sediului Teatrului Nottara, 

declara, în aprilie, că este posibil ca imobilul să fie încadrat la gradul II de risc 

seismic. El preciza că expertiza, începută pe 4 aprilie, durează cel mult 60 de zile.   

Teatrul Nottara a fost nevoit să îşi suspende activitatea din sediul său pe 23 

noiembrie 2015, în urma promulgării de preşedintele Klaus Iohannis a legii care 

prevede interzicerea desfăşurării de activităţi în clădirile cu risc seismic ridicat, până 

la consolidarea acestora. 

Instituţia teatrală trebuia să se mute în sediul ArCuB din strada Batişte, dar şi 

această clădire a fost încadrată în clasa I de risc seismic, la sfârşitul lunii decembrie, 

în urma unui studiu de fezabilitate comandat în luna august de directoarea ArCuB - 

Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Mihaela Păun.  

 

 

 

Scris de Aurelia Alexa  
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Actorii de la Teatrul Nottara se întorc pe scena din Bd. Magheru. Clădirea cu 

risc seismic, reevaluată 

 

Actorii de la Nottara se întoarc pe scena teatrului de pe bulevardul Magheru, pe 

10 octombrie, în prima zi a evenimentului FestIn pe Bulevard. După reevaluare, 

clădirea a fost încadrată la clasa a II-a de risc seismic. Anterior, imobilul fusese clasat 

în clasa I de risc seismic, pericol public la cutremur.  
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Actorii de la Teatrul Nottara se întorc pe scena din Bd. Magheru. Clădirea cu risc seismic, reevaluată (Foto 

rfi.ro) 

Anunțul a fost făcut de directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, marți, 

într-o conferință de presă. Ea a amintit că pe 23 noiembrie anul trecut Teatrul Nottara 

și-a suspendat activitatea, deoarece sediul, construit în 1946, a fost clasat în clasa I de 

risc seismic și a fost închis. 

În urma unei reevaluări, ce a inclus luarea de probe din clădire și analizarea 

fiecărui apartament în parte din blocul de pe bulevardul Magheru, clădirii în care este 

Teatrul Nottara i s-a acordat clasa de risc seismic II. 

"Noi ne putem întoarce în teatrul nostru, (...) sălile Teatrului Nottara nu mai sunt 

precare", a declarat Țepuș, conform Agerpres.  

"De mâine puteți să ne invitați la dumneavoastră la teatru", a declarat arhitectul Paul 

Ioan, care a coordonat această reevaluare a clădirii. "În decembrie era clasificată în 

clasa I. Acum este în clasa a II-a. Mă întrebați de ce a fost clasificată în clasa I. Nu vă 

pot spune", a spus arhitectul. 

Întrebat dacă rezultatele acestei reevaluări pun sub semnul întrebării clasările 

anterioare de pe bulevardul Magheru, Ioan a răspuns că "fiecare 'pacient' trebuie 

analizat individual". "A fost și legislația volatilă", a adăugat acesta. 

Rezultatele acestei evaluări au fost depuse la primărie și astfel va fi propusă 

declasificarea clădirii din Magheru 20 din lista de clădiri cu risc seismic clasa I. 

Marinela Țepuș a spus că reevaluarea a costat "în jur de 30.000 de euro". 

 

Autor: Alina Costache 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/06/28/echipa-teatrului-nottara-se-intoarce-in-sediul-de-pe-magheru-pe-10-octombrie-cladirea-a-primit-clasa-a-ii-a-de-risc-seismic-14-59-49
http://www.romaniatv.net/autori/alina-costache.html
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Decizie neașteptată în privința teatrului cu bulină roșie, Nottara 

 
Construit în 1946, Teatrul Nottara a fost închis în toamna lui 2015, pe motiv că ar fi în pericol de 

prăbuzire 

foto: Click! 

http://www.click.ro/news/bucuresti/decizie-neasteptata-privinta-teatrului-cu-bulina-rosie-nottara
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Închis astă toamnă, din cauză că prezenta risc seismic ridicat, Teatrul Nottara 

din Capitală își va relua activitatea în clădirea cea veche. Actorii nu vor mai fi nevoiți 

să joace spectacolele „în deplasare”.  

Anunțul a fost făcut marți (28 iunie), în cadrul unei conferințe de presă, 

ocazie cu care s-a prezentat rezultatul unei expertize seismologice. Clădirea unde se 

află cele două săli din administrarea instituţiei, cu intrare din Bulevardul Magheru nr. 

20 și din Str. Jules Michelet nr. 2-6, a fost construită în 1945 de marele inginer Liviu 

Ciulley pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei. 

„Ne întoarcem acasă” 

Echipa de expertiză care a reevaluat clădirea Nottara a fost formată din 

specialişti recunoscuţi în domeniu și condusă de prof. univ. dr. ing. Paul Ioan, care a 

ajuns la concluzia că imobilul nu se încadrează la clasa I de risc seismic. „Sălile au 

avut o comportare bună atât la acţiunile din exploatare, cât şi la cele seismice, fără 

pierderi de stabilitate sau avarii ale elementelor de rezistenţă. Acest lucru presupune o 

consolidare mult mai uşor de efectuat decât se anticipa, care va fi realizată de către 

PMB şi CGMB. Studiul de fezabilitate, proiectul şi licitaţia (adică partea birocratică) 

durează cam doi ani, vreme în care teatrul îşi poate desfăşura activitatea curentă în 

sediu”, s-a explicat în cadrul conferinței de presă. 

În intervalul decembrie 2015 - iunie 2016, Teatrul Nottara a susţinut peste 80 

de reprezentaţii în deplasare, în alte 37 de spaţii din Bucureşti: sala de spectacole a 

Palatului Cotroceni, Cercul Militar Naţional, Institutul Balassi, Colegiul Naţional 

„Mihai Viteazul”, Parcul Sebastian, Grand Cinema&More, precum şi în alte teatre 

care au acceptat să găzduiască trupa aflată în „exil”. 

Managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat: „Ne întoarcem 

acasă. Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături. Îmi vine să râd şi să 

plâng. De fericire. Iar de mâine, la muncă. La Nottara”. Ea a ţinut să le 

mulţumească tuturor celor care au susţinut instituţia în această perioadă şi le-a 

înmânat participanţilor diplome de „parteneri întru rezistenţă pentru 

excelenţă”. 

Pe parcursul verii, când teatrul este închis, spaţiile sale vor fi iginienizate, iar, la 

începutul stagiunii 2016-2017, porţile „teatrului de pe bulevard” se redeschid pentru 

toţi amatorii de spectacole de calitate. Întoarcerea oficială va avea loc cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va 

desfăşura în perioada 10-22 octombrie. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=117
http://new.nottara.ro/?act=index


Ce presupune consolidarea 

Consolidarea se va realiza, în principal, prin aplicarea de torcret pe ambele fețe 

pe toți pereții structurali de zidărie confinați cu elemente din beton armat. Soluția se 

va aplica de la subsol până la ultimul nivel, se arată într-un articol publicat pe site-ul 

Adevărul. 

Stâlpii singulari vor fi consolidați prin confinare cu țesătură din fibră de carbon. 

Aticul zonei centrale a Sălii de Spectacol se va demola până la până la nivelul 

planșeului Sălii și se va reface șarpanta pe noua geometrie. 

După realizarea măsurilor de intervenţie şi consolidare clădirea se va încadra în 

clasa de risc seismic RS III. 

Povestea Teatrului Nottara: a fost construit special pentru regizorul Liviu Ciulei 

 

După ce a acceptat cu greu ca fiul său să facă teatru, inginerul Liviu Ciulley (în 

stânga) a construit pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei, un teatru 

colaj: Click! 
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Tânărul Liviu Ciulei, viitorul regizor, era atras de teatru. Tatăl său, inginerul 

Ciulley, voia să-l facă inginer-constructor. În urma negocierilor, a povestit regizorul, a 

acceptat să se înscrie la Arhitectură. Cu toate acestea, împreună cu sora sa, Ana 

(Nini), fără ştirea părinţilor, s-a înscris şi la cursurile Academiei Regale de Muzică şi 

Artă Dramatică. În iunie 1945, s-a prezentat la examenul de absolvire cu un monolog 

din Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, în faţa unei comisii alcătuite din monştri 

sacri ai teatrului românesc: Marioara Voiculescu, Alice Voinescu, Maria Filotti, 

Gheorghe Storin, Victor Ion Popa şi rectorul Mihail Jora. Examenul a avut loc într-o 

sală de curs, fără public. Înainte să înceapă, uşa laterală s-a deschide şi pe ea a intrat, 

cu pardesiul în mână, inginerul Liviu Ciulley, care a cerut permisiunea să asiste la 

examen. Evident, era un aranjament cu Marioara Voiculescu, pe care inginerul o 

cunoştea. Regizor şi-a amintit că, în acel moment, a fost pur şi simplu blocat, mai ales 

că din fire era timid. Cu toate acestea, după o pauză destul de lungă, şi-a luat inima în 

dinţi şi a spus textul... Emoţia sa a fost, însă, constructivă. Regizorul Liviu Ciulei era 

de părere că aceea a fost, poate, cea mai bună prestaţie a sa. 

Comisia a decis şi tânărul Ciulei a luat examenul cu 10 pe linie. Acasă, îşi 

aminteşte el, era la masă cu inginerul Liviu Ciulley, mama şi sora sa. După o tăcere 

îndelungată, inginerul Liviu Ciulley a spus: „Se pare că chestiunea teatrului este o 

treabă serioasă!” Apoi a tăcut... 

„După o pauză de câteva minute în care nu pot descrie prin ce am trecut, tata a spus 

«Am să-ţi construiesc un teatru»”, a povstit regizorul Ciulei. Şi astfel a apărut după un 

an, în 1946, teatrul în care astăzi funcţionează Teatrul C.I. Nottara cu cele două săli de 

spectacol. [...] A fost comandat proiectul de arhitectură lui Radu Dudescu, care era 

arhitectul-şef al Băncii Naţionale şi avea un birou de arhitectură particular în 

Strada C.A. Rosetti, nr. 43A. Acesta a întocmit proiectul în trei luni, așa că la 31 iulie 

1942, cu nr. 06870, a fost înaintat la Primăria Municipiului Bucureşti – Sectorul I 

Galben, pentru autorizaţia de construcţii. Proiectul de beton armat a fost întocmit de 

profesorul inginer Aurel A. Beleş. La 26 noiembrie 1942, primarul Sectorului I 

Galben a semnat Autorizaţia de construcţie nr. 9I. Se preciza că se va executa un corp 

de clădire cu subsol, parter şi 8 etaje din zid cu toate planşeele din beton armat. 

De asemenea, era specificat faptul că proiectul şi conducerea lucrărilor aparţin 

arhitectului Radu Dudescu, iar execuţia se va face de Societatea Naţională de 

Construcţii Sonaco a inginerului Liviu Ciulley. 

Imobilul este format din două blocuri distincte, care adăpostesc funcţii 

diferite: blocul din B-dul Take Ionescu nr. 20 (astăzi B-dul Magheru) şi blocul 

din Strada Jules Michellet nr. 2. El a fost proiectat cu spaţii pentru două teatre, 

spaţii pentru garsoniere şi apartamente, spaţii pentru prăvălii şi pentru diversele 

instalaţii necesare. Cele două teatre, care funcţionau în el – Teatrul Odeon şi Teatrul 

Studio – formau un corp care, din punct de vedere volumetric, ocupa subsolul, 

parterul şi etajele 1, 2 şi 3 din Blocul din Strada Jules Michellet nr. 2, având 



pătrunderi parţiale la subsol, parter şi etajele 1 şi 2 în blocul din B-dul Take Ionescu 

nr. 20. 

 

 

 

de Anca Bejan 
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Artiștii Teatrul Nottara se pregătesc să se întoarcă acasă 

 

 
 

http://www.qmagazine.ro/artistii-teatrul-nottara-se-pregatesc-sa-se-intoarca-acasa_314300.html
http://www.qmagazine.ro/artistii-teatrul-nottara-se-pregatesc-sa-se-intoarca-acasa_314300.html


După șapte luni în care au jucat  „prin vecini ”, mai aproape sau mai departe de casă, 

angajații Teatrului Nottara au primit astăzi vestea că se vor putea  întoarce cu 

spectacolele în sălile proprii. Din 23 noiembrie anul trecut, în urma promulgării Legii 

nr. 282/18.11.2015 pentru modificarea Ordonanței Guvernului  nr. 20/ 1994,  privind 

măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor,  Teatrul Nottara a fost 

obligat să suspende spectacolele, clădirea din Bd. Magheru nr. 20 fiind înregistrată cu 

gradul 1 de risc seismic. Mai bine de o jumătate de an artiștii au continuat să-și facă 

meseria jucând peste 80 de spectacole în 37 de spații din București, din țară și chiar 

din străinătate. Cu toate acestea instituția a înregistrat  doar o treime din veniturile 

aferente aceleiași perioade  în anul anterior. 

 

 
  

Teatrul  Nottara înscris într-o nouă clasă de risc seismic 
 

În urma lucrărilor de expertiză  derulate în ultimele două luni și jumătate, conf. 

dr. ing. Paul Ioan, șeful echipei care a executat expertiza,  a subliniat că în momentul 

de față Teatrul  Nottara se înscrie în clasa 2 de risc seismic. Iar prin  realizarea unor 

lucrări de consolidare suplimentare există posibilitatea ca Teatrul Nottara să intre într-

o clasă de risc seismic și mai mică: „Am evaluat starea de sănătate a clădirii prin 

scanare în 3D cu laser pentru volumetrie, am făcut relevee de arhitectură în fiecare 

apartament în parte, cu ajutorul a două elemente moderne de măsurare am scanat 

lucrarea de rezistență și am făcut încercări semi-distructive. Rezultatul: în urma 

lucrărilor de consolidare,Teatrul Nottara se va putea înscrie în clasa 3 de risc seismic 

și va putea găzdui spectacolele în sălile din Bd. Magheru.” – a declarat conf. dr. ing. 

Paul Ioan în cadrul conferinței de presă organizată de Teatrul Nottara. 

 



Direcția Teatrului Nottara a mulțumit tuturor instituțiilor care  au găzduit dezinteresat 

spectacolele artiștilor săi pe propriile scene (Cercul Militar Național, Palatul 

Cotroceni, Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, 

Institutul Maghiar Balassi și Grand Cinema & More – Băneasa Shopping City). 

Prezent alături de artiștii și conducerea instituției, consilierul prezidențial  Sergiu 

Nistor a declarat: „ Instituția Prezidențială va sprijini în continuare Teatrul Nottara, la 

Palatul Cotroceni actorii  și spectacolele lor minunate fiind binevenite. Îi invităm să 

joace  la noi oricând,  mai ales de voie,  nu doar de nevoie.” 

De asemenea, Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice, a subliniat: 

„La un moment dat s-au pus buline cu diverse interese. Nu comentez! Dar se impune 

o reevaluare a tuturor clădirilor din București. Nu funcționează instituțiile, tratăm 

lucrările cu prea mare superficialitate!” 

 

30 000 de euro –  o nouă expertiză 
Lucrările de evaluare realizate la Nottara au costat aproximativ 30 000 de euro, 

bani plătiți din bugetul Primăriei Municipiului București. Pentru a-și putea relua 

stagiunea la propriul sediu, Teatrul trebuie să depună rezultatele actuale la Comisia de 

Expertiză Seismică și la Primăria Capitalei, cu propunerea de declasificare a gradului 

de risc și încadrarea în cel rezultat la noua evaluare. De asemenea, Teatrul va suporta 

lucrări de consolidare fără evacuarea clădirii. 

 

Greșeală la încadrare? 
„Sper că primul spectacol, cel de redeschidere oficială a stagiunii, va avea loc în luna 

septembrie, nu pot să vă spun când. Doamna Primar General Gabriela Firea ne-a 

asigurat că vom beneficia de tot sprijinul . Am purtat 20 de ani stigmatul bulinei, nu 

știu dacă a fost o greșeală și nici nu mai contează , important este să ne întoarcem 

acasă. Oricum, între 10 și 16 octombrie, vă așteptăm la Festivalul  Festin pe 

Bulevard, în cadrul căruia avem invitate trupe de teatru din Croația, Israel, Cehia, 

Serbia, Bulgaria și Slovenia”- a declarat Marinela Țepuș, directorul Teatrului Notara 

. 

Clădirea Teatrului Nottara a fost construită în anul 1946  de inginerul Liviu 

Ciulley, tatăl regizorului Liviu Ciulei, pentru familia sa. Tot de Liviu Ciulley au mai 

fost construite în Capitală Palatul CFR și Corpul nou al sediului Băncii Naționale a 

României. 
 

 

 

 

de Irina Țolea 


