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1. Libertatea 
din data de 18 februarie 2014, ora 14.28 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ruxandra-sireteanu-a-murit-482471.html 

 

 
 

Teatrul românesc, ÎN DOLIU. Actrița Ruxandra Sireteanu A 

MURIT 

Actriţa Ruxandra Sireteanu, celebră, printre altele, pentru rolurile din filmele 

"Divorţ...din dragoste" sau "Păcală se întoarce", a murit, în această dimineaţă, la 

vârsta de 70 de ani.  

       

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ruxandra-sireteanu-a-murit-482471.html
http://www.libertatea.ro/typo3temp/pics/ruxandra_sireteanu-500x500_13b9584ee4.png
http://www.libertatea.ro/typo3temp/pics/ruxandra_sireteanu-500x500_13b9584ee4.png
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Informaţia a fost confirmată pentru Libertatea.ro de reprezentanţii Teatrului Nottara, 

unde Ruxandra Sireteanu îşi desfăşura activitatea artistică în ultima perioadă.  

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti, cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi.  

După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la I. A. T. C. „I. 

L. Caragiale”, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, lector Sanda Manu. În 1965, la 

examenul de absolvire, a jucat rolurile Tofana din „Patima Roşie” de Mihail Sorbul şi 

Fata, Iubita, Nevasta din „Omul care s-a transformat în câine” de O. Dragun, regia Andrei 

Şerban.  

Între anii 1965–1969 a fost angajată la Teatrul Naţional din Craiova. Pe scena 

Naţionalului craiovean a interpretat: Catarina din „Femeia îndărătnică” de W. 

Shakespeare, regia Miron Niculescu; Dorina din „Tartuffe” de Molière, regia Miron 

Niculescu; Şura din „ Egor Bulîciov” de Maxim Gorki, regia Petre Sava Băleanu; Elena 

din „Suflete tari” de  Camil Petrescu, regia Geta Tomescu.  

Între 1971–1972 Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul de Stat din Oradea, 

unde a jucat rolurile Nina Zarecinaia din „Pescăruşul” de Cehov (regia Alexandru 

Colpacci) şi Maria din „Omul care ...” de Horia Lovinescu.  

Din anul 1972, este angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti. Timp de 36 de ani 

petrecuţi pe scena acestui teatru, actriţa Ruxandra Sireteanu a întruchipat o serie lungă de 

personaje.  

A susţinut multe recitaluri de poezie atât în România cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic).  

În anul 1968, Ruxandra Sireteanu a primit o bursă de două luni la Paris, la "Maison 

des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.  

În perioada 1992–1995, a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti, iar din 1996 a făcu dublaje la filmele de desene animate, în 

Studiourile "AGER FILM". De asemenea, în anii 1998 şi 1999, Ruxandra Sireteanu a făcut 

dublaj la serialul de televiziune "Suflet de femeie." 
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2. Realitatea 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.54 

http://www.realitatea.net/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-

ani_1382399.html 

 

 

Actrița RUXANDRA SIRETEANU a murit, la vârsta de 70 de ani 
 

RUXANDRA SIRETEANU a murit. Informaţia a fost confirmată de reprezentanţii 

Teatrului Nottara, unde Ruxandra Sireteanu îşi desfăşura activitatea artistică în ultima 

perioadă, scrie libertatea.ro.  

RUXANDRA SIRETEANU a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului 

Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

 

http://www.realitatea.net/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani_1382399.html
http://www.realitatea.net/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani_1382399.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ruxandra-sireteanu-a-murit-482471.html
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A susţinut multe recitaluri de poezie atât în România cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968, RUXANDRA SIRETEANU a primit o bursă de două luni la Paris, la 

"Maison des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

În perioada 1992–1995, a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti, iar din 1996 a făcu dublaje la filmele de desene animate, în 

Studiourile "AGER FILM". De asemenea, în anii 1998 şi 1999, Ruxandra Sireteanu a făcut 

dublaj la serialul de televiziune "Suflet de femeie." 

RUXANDRA SIRETEANU. Actorul Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX că 

decesul actriţei RUXANDRA SIRETEANU, care a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 

70 de ani, este o "pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Fost director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX că 

decesul actriţei RUXANDRA SIRETEANU a fost "fulgerător, surprinzător şi galopant", 

iar instituţia de spectacole va fi alături de familia srtistei în aceste momente, actorul 

considerând că Nottara a reprezentat o "prelungire a familiei actriţei". 

Actriţa RUXANDRA SIRETEANU a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, 

au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

RUXANDRA SIRETEANU. Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat 

pentru MEDIAFAX că actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii 

chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că RUXANDRA SIRETEANU suferea 

de o maladie cronică veche. 

 Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer.  
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3. Agerpres 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.41 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257491-Actrita-

Ruxandra-Sireteanu-a-murit.html 

 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit marţi dimineaţă, la ora 9,00, la Spitalul "Sfânta 

Maria" din Capitală, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru AGERPRES directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

 

 

 

 

Foto: (c) VIOREL LAZARESCU / AGERPRES ARHIVA  

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257491-Actrita-Ruxandra-Sireteanu-a-murit.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257491-Actrita-Ruxandra-Sireteanu-a-murit.html
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei va fi depus la Teatrul Nottara, înmormântarea 

urmând să aibă loc la Cimitirul Bellu, la o dată ce va fi anunţată ulterior, a adăugat Ţepuş.  

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a 

moştenit talentul şi dragostea pentru această meserie. A debutat la nouă ani, într-o piesă 

rusească, alături de George Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu. Din 1972 

a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoară la Universitatea Hyperion în perioadele 1992-

1995 şi 2005-2011.  

Într-un mesaj aniversar, transmis anul trecut, reprezentanţii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonică, de-o energie debordantă şi 

molipsitoare". A făcut dublaje la desene animate şi a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje în spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru şi alte câteva 

sute de poveşti, pentru emisiunea "Noapte bună copii".  

AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă) 
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Agerpres 
din data de 19 februarie 2014, ora 17.09 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257831-Prietenii-si-

colaboratorii-iau-adus-un-ultim-omagiu-Ruxandrei-Sireteanu-miercuri-la-

Teatrul-Nottara.html 

 

 

Prietenii şi colaboratorii i-au adus un ultim omagiu Ruxandrei 

Sireteanu miercuri, la Teatrul Nottara 

Prietenii şi admiratorii i-au adus miercuri un ultim omagiu Ruxandrei Sireteanu, la 

Teatrul Nottara, unde a fost depus trupul neînsufleţit al actriţei. 

 

 

 

Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES ARHIVA 

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257831-Prietenii-si-colaboratorii-iau-adus-un-ultim-omagiu-Ruxandrei-Sireteanu-miercuri-la-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257831-Prietenii-si-colaboratorii-iau-adus-un-ultim-omagiu-Ruxandrei-Sireteanu-miercuri-la-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/257831-Prietenii-si-colaboratorii-iau-adus-un-ultim-omagiu-Ruxandrei-Sireteanu-miercuri-la-Teatrul-Nottara.html
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Printre cei care au venit la Teatrul Nottara s-au numărat actorii Mitică Popescu, 

Cristian Şofron şi Mircea Diaconu.  

Pe uşa principală de intrare în teatru a fost lipită o fotografie a actriţei, cu o replică 

pe care aceasta o folosea deseori: "Teatrul a fost dragostea şi chinul meu!". Ruxandra 

Sireteanu, căreia colegii îi spuneau "doamna Ruxi", a jucat pe scena Teatrului Nottara timp 

de peste 40 de ani.  

În seara zilei de miercuri, trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus la Capela Mare a 

Cimitirului Bellu. Slujba de înmormântare va avea loc joi, la ora 12,00, la Cimitirul Bellu 

Ortodox din Bucureşti.  

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit marţi dimineaţă, la ora 9,00, la Spitalul "Sfânta 

Maria" din Capitală, la vârsta de 70 de ani.  

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a 

moştenit talentul şi dragostea pentru această meserie. A debutat la nouă ani, într-o 

piesă rusească, alături de George Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de 

Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda 

Manu. Din 1972 a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoară la Universitatea 

Hyperion în perioadele 1992-1995 şi 2005-2011.  

Într-un mesaj aniversar, transmis anul trecut, reprezentanţii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonică, de-o energie debordantă şi 

molipsitoare". A făcut dublaje la desene animate şi a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje în spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru şi alte câteva 

sute de poveşti, pentru emisiunea "Noapte bună copii".  

AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Antonia Niţă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

4. MediaFax 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.44 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-avea-

70-de-ani-12106711 
 

 
 

Ruxandra Sireteanu a murit. Actriţa avea 70 de ani 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. Potrivit 

reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că 

actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o 

maladie cronică veche. 

Trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus miercuri, între orele 14.00 şi 18.00, în 

Foaierul Mare al Teatrului Nottara din Bucureşti, au declarat pentru MEDIAFAX 

reprezentanţii instituţiei de spectacole. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-avea-70-de-ani-12106711
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-avea-70-de-ani-12106711
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Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi "Păcală se 

întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 

de Ana Obretin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/ana-obretin-mediafax
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MediaFax 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.39 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/ileana-stana-ionescu-disparitia-

ruxandrei-sireteanu-ma-nimiceste-12107221 
 

 

Ileana Stana Ionescu: Dispariţia Ruxandrei Sireteanu mă nimiceşte 

 

Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat pentru MEDIAFAX că dispariţia 

artistei Ruxandra Sireteanu, care a încetat din viaţă marţi dimineaţă, la vârsta de 70 

de ani, este "una care o nimiceşte". 

"O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru ea este o eliberare, a 

scăpat de o mare durere", a spus aceasta. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru 

MEDIAFAX că actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii 

chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o 

maladie cronică veche. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/ileana-stana-ionescu-disparitia-ruxandrei-sireteanu-ma-nimiceste-12107221
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ileana-stana-ionescu-disparitia-ruxandrei-sireteanu-ma-nimiceste-12107221
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-avea-70-de-ani-12106711
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Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care 

va fi anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

de Diana Parvulescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/diana-parvulescu
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MediaFax 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.39 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-

sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-12107229 

 

 
 

Mircea Diaconu, despre decesul actriţei Ruxandra Sireteanu: Este o 

pierdere mare, nu doar profesional 
 

Actorul Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX că decesul actriţei 

Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani, este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Fost director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX că 

decesul actriţei Ruxandra Sireteanu a fost "fulgerător, surprinzător şi galopant", iar 

instituţia de spectacole va fi alături de familia srtistei în aceste momente, actorul 

considerând că Nottara a reprezentat o "prelungire a familiei actriţei". 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că 

actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-12107229
http://www.mediafax.ro/cultura-media/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-12107229
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-avea-70-de-ani-12106711
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Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o 

maladie cronică veche. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care 

va fi anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

de Dorina Calin 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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5. Cultura 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.08 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/actrita-ruxandra-sireteanu-murit-varsta-70-ani-

1_53036873c7b855ff56736999/index.html 

 

 
Ruxandra Sireteanu a murit marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Informaţia a fost 

confirmată de către reprezentanţii Teatrului Nottara, care au precizat că actriţa suferea de 

cancer. Trupul neînsufleţit al actriţeiva fi depus miercuri, între orele 14.00 şi 18.00, în 

Foaierul Mare al Teatrului Nottara din Bucureşti. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 

de la ora 12.00, la Cimitirul Bellu Ortodox din Bucureşti. 

 Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. A absolvit Institutul de 

Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu.  

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö 

şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic).  

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... 

din dragoste" (1992), "Capul de răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această 

lehamite" (1994), "Aştept provincia" (1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki 

Ardelean, colonel în rezervă" (2003), "Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" 

(2006). Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. În perioada 

1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/actrita-ruxandra-sireteanu-murit-varsta-70-ani-1_53036873c7b855ff56736999/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/actrita-ruxandra-sireteanu-murit-varsta-70-ani-1_53036873c7b855ff56736999/index.html
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"Păcală se întoarce" (2006). Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene 

animate şi şi-a împrumutat vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 

Deces fulgerător Actorul Mircea Diaconu a declarat, pentru Mediafax, că decesul actriţei 

Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani, este o "pierdere 

mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

 Fost director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei 

Ruxandra Sireteanu a fost "fulgerător, surprinzător şi galopant", iar instituţia de spectacole 

va fi alături de familia srtistei în aceste momente, actorul considerând că Nottara a 

reprezentat o "prelungire a familiei actriţei". Managerul Spitalului Sfânta Maria din 

Bucureşti a declarat, pentru Mediafax, că actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă 

unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, aceasta a decedat.  

Acesta a mai precizat că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie cronică veche. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului citaţi de Mediafax, actriţa suferea de cancer. Actriţa 

Ileana Stana Ionescu a declarat, pentru Mediafax, că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu, 

care a încetat din viaţă marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani, este "una care o nimiceşte". 

"O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru ea este o eliberare, a 

scăpat de o mare durere", a spus Ileana Stana-Ionescu. 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu, imagini din spectacolele de la Teatrul Nottara  

 
de Corina Zorzor 
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6. RLromânialiberă.ro 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-

actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-

326417.html 
 

 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi dimineaţă, la 

vârsta de 70 de ani, va fi depus miercuri, între orele 14.00 şi 18.00, în Foaierul Mare al 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru Mediafax că actriţa era 

internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, 

aceasta a decedat. Acesta a mai precizat că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie 

cronică veche. Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Citeşte şi: A murit actriţa Alexandra Sireteanu 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-alexandra-sireteanu-326410.html
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A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 
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RLromânialiberă.ro 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-

326410.html 

 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, potrivit 

reprezentanţilor Teatrului Nottara din Bucureşti, citat de Mediafax. Potrivit 

reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care 

va fi anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Citeşte şi: Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, depus miercuri, la 

Teatrul Nottara din Capitală 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-326410.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-326410.html
http://www.romanialibera.ro/mediafax.ro
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
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În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Citeşte şi: Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/actorii-romani-regreta-moartea-alexandrei-siriteanu-326435.html
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RLromânialiberă.ro 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-

actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-

326417.html 

 

 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi dimineaţă, la 

vârsta de 70 de ani, va fi depus miercuri, între orele 14.00 şi 18.00, în Foaierul Mare al 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru Mediafax că actriţa era 

internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, 

aceasta a decedat. Acesta a mai precizat că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie 

cronică veche. Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Citeşte şi: A murit actriţa Alexandra Sireteanu 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-alexandra-sireteanu-326410.html
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A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 
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RLromânialiberă.ro 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/ruxandra-sireteanu-va-fi-

inmormantata-joi-la-bellu-ortodox-326516.html 

 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântată joi, la ora 12.00, la Cimitirul Bellu Ortodox 

din Bucureşti. Actriţa care a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Spectatorii şi 

prietenii îşi pot lua rămas bun de la îndrăgita actriţă miercuri, între orele 14.00 şi 17.00, în 

foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara din Bucureşti, informează un 

comunicat citat de Mediafax. 

La ora 16.30, foşti parteneri de scenă ai artistei o vor evoca, prin poveşti de viaţă şi 

de teatru. După comemorare, trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus la Capela Mare a 

Cimitirului Bellu. Slujba de înmormântare va avea loc joi, de la ora 12.00, la Cimitirul 

Bellu Ortodox din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat că actriţa era internată de 

2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, aceasta a 

decedat. Acesta a mai precizat că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie cronică veche. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/ruxandra-sireteanu-va-fi-inmormantata-joi-la-bellu-ortodox-326516.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/ruxandra-sireteanu-va-fi-inmormantata-joi-la-bellu-ortodox-326516.html
http://www.romanialibera.ro/mediafax.ro
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A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul 

Nottara din Bucureşti. În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a 

Universităţii Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 
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7. PROTv 
din data de 19 februarie 2014,ora 12.12  

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-de-70-

de-ani-de-la-teatrul-nottara-suferea-de-cancer.html 
 

 

Ruxandra Sireteanu a murit. Actrita de 70 de ani de la Teatrul Nottara suferea 

de cancer 

 
Actrita Ruxandra Sireteanu a murit la varsta de 70 de ani, marti dimineata, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentantii Teatrului Nottara din Bucuresti. 

Potrivit reprezentantilor teatrului, actrita suferea de cancer. 

Trupul neinsufletit al actritei urmeaza sa fie depus la Teatrul Nottara, la o data care va fi 

anuntata ulterior, au declarat reprezentantii Teatrului Nottara. 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-de-70-de-ani-de-la-teatrul-nottara-suferea-de-cancer.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ruxandra-sireteanu-a-murit-actrita-de-70-de-ani-de-la-teatrul-nottara-suferea-de-cancer.html
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Nascuta pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la varsta de 9 ani pe scena Teatrului National din Bucuresti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", in regia lui Alexandru Finti. 

A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica la clasa profesorilor Ion 

Fintesteanu si Sanda Manu. 

 
A sustinut numeroase recitaluri de poezie atat in Romania, cat si in Suedia (Malmö 

si Göteborg) si Grecia (Atena si Salonic). 

In anul 1968 a primit o bursa de doua luni la Paris, la Maison des jeunes, condusa de 

Jean-Louis Barrault si Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucuresti. 

In perioada 1992 - 1995 a fost profesoara la Facultatea de Teatru a Universitatii 

Hyperion din Bucuresti. 

Printre filmele in care a jucat se numara "Divort... din dragoste" (1992), "Capul de ratoi" 

(1992), "Crucea de piatra" (1994), "Aceasta lehamite" (1994), "Astept provincia" (1995), 

"Terente - Regele baltilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel in rezerva" (2003), "Dulcea 

sauna a mortii" (2003), "Pacala se intoarce" (2006). 

Totodata, Ruxandra Sireteanu a facut dublaje la desene animate si si-a imprumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar si din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monstrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strica-Tot" (2012), "Winnie de plus" (2011), "Coraline" (2009). 

 

Sursa: Mediafax 

 

 

 

http://image.stirileprotv.ro/media/images/620xX/Feb2014/61469405.jpg
http://content.ad20.net/Storage/404418_55D6A8382EAD47B1A681A74BB93C1BD8/index.html?id=404418&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/404418_55D6A8382EAD47B1A681A74BB93C1BD8/&trk=1&trkimg=http%3A//core1.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core1.ad20.net/click&site=stirileprotv&zone=special&params=%26snocache%3D1392890937516_13477699443650848%26spgid%3D34611580477214400%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3Dc985d9c1%26sww%3D1342%26swh%3D665%26sifr%3D0%26pub%3D1666%26site%3D7423%26section%3D2248%26zone%3D7317%26size%3D0x0%26xcrid%3D404418%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C%26x1guid%3D131453313090546201&dtime=16&url=http%3A//www.mediafax.ro/
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8. Discard.ro 
din data de 18 februarie 2014, ora 20.40 

http://stiri.discard.ro/stiri/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-

depus-miercuri-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul îndrăgitei artiste Ruxandra Sireteanu, 

care a murit marţi dimineaţă, în jurul orei 9.00, la Spitalul "Sfânta Maria" din Bucureşti, la 

vârsta de 70 de ani, potrivit Mediafax. 

"Anunţăm cu regret trecerea în nefiinţă a îndrăgitei actriţe şi a minunatului om Ruxandra 

Sireteanu, în dimineaţa zilei de 18 februarie 2014, la vârsta de 70 de ani. Echipa Teatrului 

'Nottara', în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine de 40 de ani, se 

înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita niciodată energia 

sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în spectacole, în teatrul 

radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe în suflet. 

Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată în comunicatul emis 

de Teatrul Nottara. 

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu la o dată ce va fi anunţată ulterior, 

a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care 

a moştenit talentul şi dragostea pentru această meserie. A debutat la nouă ani, într-o piesă 

rusească, alături de George Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu. Din 1972 

http://stiri.discard.ro/stiri/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara
http://stiri.discard.ro/stiri/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara
http://www.romaniatv.net/tag/ruxandra-sireteanu_271950
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a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoară la Universitatea Hyperion în perioadele 1992-

1995 şi 2005-2011. 

Într-un mesaj aniversar transmis anul trecut, reprezentanţii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonică, de-o energie debordantă şi 

molipsitoare". A făcut dublaje la desene animate şi a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje în spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru şi alte câteva 

sute de poveşti, pentru emisiunea "Noapte bună copii". 

 

Sursa: romaniatv.net 
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9. România.Tv net 
din data de 18 februarie 2014, ora 20.40 

http://www.romaniatv.net/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-

depus-miercuri-la-teatrul-nottara_127720.html 
 

 
Sicriul cu trupul actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus, miercuri, la Teatrul 

Nottara 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, 

între orele 14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara din 

Capitală. 

 Foto: avitech.ro 

Sicriul cu trupul actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus în foaierul Teatrului Nottara din 

Capitală 

http://www.romaniatv.net/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara_127720.html
http://www.romaniatv.net/sicriul-cu-trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara_127720.html
http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-a-murit_127645.html
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Echipa Teatrului Nottara regretă decesul îndrăgitei artiste Ruxandra Sireteanu, 

care a murit marţi dimineaţă, în jurul orei 9.00, la Spitalul "Sfânta Maria" din Bucureşti, la 

vârsta de 70 de ani, potrivit Mediafax. 

"Anunţăm cu regret trecerea în nefiinţă a îndrăgitei actriţe şi a minunatului om Ruxandra 

Sireteanu, în dimineaţa zilei de 18 februarie 2014, la vârsta de 70 de ani. Echipa Teatrului 

'Nottara', în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine de 40 de ani, se 

înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita niciodată energia 

sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în spectacole, în teatrul 

radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe în suflet. 

Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată în comunicatul emis 

de Teatrul Nottara. 

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu la o dată ce va fi anunţată ulterior, 

a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care 

a moştenit talentul şi dragostea pentru această meserie. A debutat la nouă ani, într-o piesă 

rusească, alături de George Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu. Din 1972 

a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoară la Universitatea Hyperion în perioadele 1992-

1995 şi 2005-2011. 

 Într-un mesaj aniversar transmis anul trecut, reprezentanţii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonică, de-o energie debordantă şi 

molipsitoare". A făcut dublaje la desene animate şi a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje în spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru şi alte câteva 

sute de poveşti, pentru emisiunea "Noapte bună copii". 

Autor: Iulian Tudor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romaniatv.net/tag/ruxandra-sireteanu_271950
http://www.romaniatv.net/autori/iulian-tudor.html


 31 

România.Tv net 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.22 

http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-ultimul-interviu-teatrul-este-

dragostea-si-chinul-meu_127651.html 
 

 

RUXANDRA SIREATEANU a murit marţi. Ruxandra Sireteanu a jucat pe pe scena 

Teatrului Nottara, mai bine de 40 de ani. 

 
Ruxandra Sireteanu 

http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-ultimul-interviu-teatrul-este-dragostea-si-chinul-meu_127651.html
http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-ultimul-interviu-teatrul-este-dragostea-si-chinul-meu_127651.html
http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-a-murit_127645.html
http://www.romaniatv.net/ruxandra-sireteanu-a-murit_127645.html


 32 

Ruxandra Sireteanu a murit marţi, la vârsta de 70 de ani. Vă prezentăm câteva 

fragmente dintr-un interviu amplu acordxat în acest an Radio Romania Cultural. 

Ruxandra Sireteanu: Pentru mine, teatrul este dragostea şi chinul meu. Nici nu ştiu cum 

au trecut atâţia ani de când am urcat pe scenă. Cred că am fost pentru prima oară la teatru 

când aveam trei ani, ca să-l văd pe tatăl meu, marele om şi marele actor Nicolae Sireteanu, 

care juca în „Hoţii" de Schiller, la Teatrul Naţional din Craiova. Atunci... m-am hotărât să 

devin actriţă, şi m-am ţinut de cuvânt. N-am avut niciodată alternativă fiindcă actorie mi-

am dorit să fac întotdeauna. 

Teatrul este pentru foarte mulţi, adică pentru noi, spectatorii, o lume deschisă. 

Pentru actori este la fel? Sau este o lume tainică? 

Ruxandra Sireteanu: E tainică, pentru că este foarte greu să-ţi mărturiseşti cuceririle, 

bucuriile, tristeţile. Eu îi invidiez pe cei care pot vorbi atât de lesne şi atât de fluent despre 

cum îşi creează rolurile, despre colaborarea lor deplină cu regizorii, cu colegii. Pentru 

mine este un chin atât de minunat, iar aceasta înseamnă multe nopţi nedormite. Pentru 

mine este cea mai cuceritoare profesie, pentru că dai mâna cu atâtea necunoscute, şi mă 

refer la personajele pe care le joc, le-am jucat şi cu care am relaţii excelente şi atunci sigur 

că este o lume fabuloasă. 

Credem noi, în simplitatea noastră, că teatrul este o sintagmă ce acoperă foarte mult 

din lumea aceasta de dincolo de cortină. Teatrul poate fi un ingredient care poate fi aşezat 

pe masa vieţii, aşa ca o ofrandă? 

Ruxandra Sireteanu: Ah, ce-mi faceţi! Păi, ce să spun? Atunci când omul îşi lasă la 

garderobă fărâmele lui sau hălcile lui, sau, nici nu ştiu cum să spun, fiindcă fiecare vine la 

teatru, mă refer la spectatorul care vine la teatru şi îşi lasă înfrigurările sau neliniştile, sau 

micile bucurii pe care şi le-a consumat până în clipa în care se aşează pe fotoliu şi aşteaptă 

primul gong. El, spectatorul, dacă vine la teatru, vine să se aline. Dacă plânge, plânge cu 

tine, dacă râde, râde cu tine. Ar fi minunat să îşi lase şi prejudecăţile acasă. 

Cum procedează Ruxandra Sireteanu atunci când este spectator? 

Ruxandra Sireteanu: Eu încerc să fiu un spectator înţelegător, să las acasă aşa-zisele 

principii, pentru că luând parte la un eveniment – chiar dacă mergi la un spectacol pe care 

îl cunoşti, pe care l-ai mai văzut-o într-o altă montare – primeşti un dar, dar îl şi trăieşti ca 

spectator. Şi atunci, odată ce l-ai primit, trebuie să te bucuri de el şi să-l foloseşti cumva. 

Sigur că pleci cu el acasă, fiindcă aproape te obligă să-l iei cu tine, şi în felul acesta devine 

un ingredient care îţi îmbunătăţeşte hrana spirituală. 

Se spune că actorul ar fi doctorul de suflete... 

Ruxandra Sireteanu: Aşa o fi! Nu ştiu sigur... dar cred că există şi un sâmbure de adevăr. 
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V-aţi simţit vreodată, de-a lungul carierei, că aţi fost un fel de doctor pentru cei 

aflaţi în sala de spectacol? 

Ruxandra Sireteanu: Da. Trebuie să mărturisesc ca m-am simţit de multe ori în această 

ipostază. Nu pot să spun nici după atâţia ani că mă simt împlinită , fiindcă eu cred că mai 

am ce spune... altfel ar trebui să trag cortina. Cât timp o să am voce, ochi, picioare şi o să 

pot să joc, şi o să mai fie nevoie de mine, o să continuu să pipăi viaţa, să caut soluţii, să 

dau viaţă unui personaj, să-l adulmec, să-l cunosc, până ajung la clipa de graţie şi spun: 

„Gata, l-am prins! E al meu!" Cred că este starea pe care o are fiecare actor care se 

dăruieşte profesiei. Spectatorul te răsplăteşte atunci când vii la aplauze şi nu numai atunci. 

Chiar şi în timpul spectacolului simţi că spectatorii te apreciază, că simt efortul tău de a 

face un personaj plauzibil. Nu pot să spun cum anume se simte acest lucru, dar este un 

fluid care ajunge pe scenă până la tine, se simte că tu eşti acolo pentru ei. De multe ori se 

vede bucuria, se observă lacrimile. Este plăcut când oamenii te opresc pe stradă şi te 

felicită pentru un rol sau altul. 

Ruxandra Sireteanu, celebră, printre altele, pentru rolurile din filmele "Divorţ...din 

dragoste" sau "Păcală se întoarce", a murit, astăzi, la vârsta de 70 de ani.  

Ruxandra Sireteanu a jucat pe pe scena Teatrului Nottara, mai bine de 40 de ani. 

 

Ruxandra Sireteanu s-a nascut pe 20 decembrie 1943, in Craiova. Ruxandra Sireteanu 

a sustinut multe recitaluri de poezie atat in Romania cat si in Suedia (Malmö si Göteborg) 

si Grecia (Atena si Salonic). In anul 1968 a primit o bursa de doua luni la Paris, la "Maison 

des jeunes", condusa de Jean-Louis Barrault si Tania Balachova. 

 

Ruxandra Sireteanu a fost apreciata si pentru rolurile sale din filme. Ruxandra 

Sireteanu a jucat in "O lumina la etajul zece" (1984); "Divort... din dragoste" (1992); 

Pacala se intoarce (2006).  

RUXANDRA SIRETEANU, o carieră impresionantă  

Ruxandra Sireteanu s-a născut la Craiova, pe data de 20 decembrie 1943 şi a debutat la 

vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia din „Platon 

Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi.  

 După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la I. A. T. C. „I. 

L. Caragiale”, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, lector Sanda Manu. În 1965, la 

examenul de absolvire, a jucat rolurile Tofana din „Patima Roşie” de Mihail Sorbul şi 

Fata, Iubita, Nevasta din „Omul care s-a transformat în câine” de O. Dragun, regia Andrei 

Şerban. 

 Între anii 1965–1969, Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul Naţional din 

Craiova. Pe scena Naţionalului craiovean a interpretat: Catarina din „Femeia îndărătnică” 

de W. Shakespeare, regia Miron Niculescu; Dorina din „Tartuffe” de Moličre, regia Miron 
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Niculescu; Şura din „ Egor Bulîciov” de Maxim Gorki, regia Petre Sava Băleanu; Elena 

din „Suflete tari” de  Camil Petrescu, regia Geta Tomescu.  

Între 1971–1972 Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul de Stat din Oradea, 

unde a jucat rolurile Nina Zarecinaia din „Pescăruşul” de Cehov (regia Alexandru 

Colpacci) şi Maria din „Omul care ...” de Horia Lovinescu.  

 Din anul 1972, este angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti. Timp de 36 de ani 

petrecuţi pe scena acestui teatru, actriţa Ruxandra Sireteanu a întruchipat o serie lungă de 

personaje, printre care: Jennifer din „ Adio Charlie” de G. Alexod, regia George Rafael 

(1972); Ghizi din „Familia Tott” de Orkeny, regia Val Paraschiv (1977); Nina din „N-am 

încredere în bărbaţi” de Sofronov, regia Dan Micu (1975); Senia din „Calandria” de D. 

Babiena (1982); Agripina din „5 romane de amor” de Teodor Mazilu, regia George Rafael 

(1978); Veta din „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, regia Dan Micu (1986); 

Doamna Vintilă din „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian, regia Alexandru Dabija 

(1984); Charlotta din „ Livada de vişini” de A. P. Cehov, regia Dominic Dembinschi 

(1987); Si Pin din „Taifun” de Ca O Yu, regia Alexandru  Dabija (1988); Margareta din „ 

Simeyaşul” de Gherman, regia Horaţiu Mălăele (1990); Elena Sergheevna din „Şantaj” de 

Ludmila Ruzumovskaia, regia D. Dembinschi (1992); Frosina din „Avarul”  de Moličre, 

regia Mircea Cornişteanu (1994); Doamna Pearce şi Doamna Higgins din „Misterele 

Londrei”, muzical după „Pygmalion” de G. B. Shaw, regia D. Dembinschi (1995); Fiokla 

din „Căsătoria” de Gogol, regia Gavriil Pinte (1998); Nanny din „Nanny” de Fenwik, regia 

Tom Ferriter (1999); Judy din „Moştenirea lui Cadâr”, muzical de Eugen Rotaru, regia 

Tania Filip (1999; Teatrul Nottara a făcut un turneu cu acest spectacol în SUA şi Canada, 

în 2001); Dragna, Boiana şi Olivera în „Larry Thomson” de Kovacevici (2001); Mama din 

„Minciuna din mine” de Sam Sheppard, regia Ada Lupu (2002); Tiţa din „Prăpăstiile 

Bucureştilor” de Matei Millo, regia Ada Lupu (2003); Chiriachiţa din „Titanic Vals” de 

Tudor Muşatescu, regia Dinu Cernescu (2003); Crapart din „Jocul dragostei şi al morţii” 

de Romain Rolland, regia Lucian Giurchescu (2003); Raisa Pavlova şi Ulita din „Pădurea” 

de A. N. Ostrovski, regia Tudor Mărăscu (2005); Eileen din  „Billy Şchiopul” de Martin 

McDonagh, regia Vlad Masacci (2005); Nina Ivanovna din piesa „Un pensionar fatal” de 

Al. Galin, regia Tudor Ţepeneag (2008). 

Roluri la Teatrul „George Ciprian” din Buzău: Luiza din „Fierarii” de M. 

Nicolici, regia Răzvan Săvescu (2000); Lady Bracknell din „Ce înseamnă să fii onest” de 

Oscar Wilde, regia Răzvan Dincă. 

RUXANDRA SIRETEANU, filmografie 

Roluri în filme: „Cursa”, regia Mircea Daneliuc; „Septembrie”, regia Timotei Ursu; 

„Speranţa”, regia Şerban Creangă; „Imposibila iubire”, regia  Constantin Vaeni; „Între 

oglinzi paralele”, regia Mircea Veroiu; „Baladă pentru fiul meu”, regia Constantin Dicu; 

„Divorţ din dragoste”, regia Andrei Blaier; „Crucea de piatră”, regia Andrei Blaier; 

„Marea lehamite”, regia Mircea Daneliuc; „Terente”, regia Andrei Blaier; „Aici nu mai 

locuieşte nimeni”, regia Malvina Urşianu; „Niki Ardelean, colonel în rezervă”, regia 

Lucian Pintilie; „Păcală se întoarce”, regia Geo Saizescu. 



 35 

 Actriţa Ruxandra Sireteanu a jucat în peste 30 de spectacole de televiziune şi în 

peste 300 de piese la Teatrul Naţional Radiofonic. A înregistrat câteva sute de poveşti 

pentru emisiunea „Noapte bună, copii!”. 

 Între 1996–1997, a interpretat unul dintre rolurile principale din „Piaţa rotundă”, 

SOAP OPERA produs de Radio România Actualităţi în colaborare cu BBC, finanţat de 

Phare. Din 1996 face dublaje la filmele de desene animate, Studiourile „AGER FILM”. 

Între 1998–1999, dublaj la serialul de televiziune „Suflet de femeie.”   

 

În perioada 1992–1995, Ruxandra Sireteanu a fost profesoară la Facultatea de 

Teatru a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti. 

Ruxandra Sireteanu a susţinut multe recitaluri de poezie atât în România cât şi în 

Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de 

două luni la Paris, la „Maison des jeunes”, condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania 

Balachova.  

 Ruxandra Sireteanu era profesoară de teatru la Şcoala de teatru pentru copii 

„Karisma”. 

 

Autor: Alina Costache 
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10.Ziare.com 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.43 

http://www.ziare.com/stiri/morti/doliu-in-lumea-filmului-romanesc-a-murit-o-

mare-actrita-1283432 

 

 
Doliu in lumea filmului romanesc: a murit o mare actrita  

Foto: Libertatea 

Actrita Ruxandra Sireteanu, cunoscuta pentru rolurile din "Divort...din 

dragoste" sau "Pacala se intoarce", a murit, marti, la varsta de 70 de ani. 

Informatia a fost confirmata de reprezentantii Teatrului Nottara, pentru Libertatea. 

Fost director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu a declarat pentru Mediafax ca 

decesul actritei a fost "fulgerator, surprinzator si galopant". 

Si Ileana Stana Ionescu plange moartea Ruxandrei Sireteanu. 

http://www.ziare.com/stiri/morti/doliu-in-lumea-filmului-romanesc-a-murit-o-mare-actrita-1283432
http://www.ziare.com/stiri/morti/doliu-in-lumea-filmului-romanesc-a-murit-o-mare-actrita-1283432
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ruxandra-sireteanu-a-murit-482471.html#ixzz2tg2ZGLXy
http://www.ziare.com/mircea-diaconu/
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"O disparitie care ma nimiceste. (...) O mare durere, poate pentru ea este o eliberare, a 

scapat de o mare durere", a spus artista. 

Ruxandra Sireteanu si-a facut debutul la varsta de 9 ani la Teatrul National din 

Bucuresti. Aceasta a interpretat atunci rolul Maiei din "Platon Krecet", in regia lui 

Alexandru Finti. 

De-a lungul carierei, ea a jucat la Teatrul National din Craiova, Teatrul de Stat din 

Oradea, iar din 1972 s-a angajat la Teatrul Nottara din Bucuresti.  

 

Sursa: Ziare.com 
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11.Art&Culture 
din data de 19 februarie 2014,  

http://cultural.bzi.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-astazi-la-

teatrul-nottara-10777#accept 

 

 

Trupul actritei Ruxandra Sireteanu va fi depus, astazi, la Teatrul Nottara  

 
Sicriul cu trupul neinsufletit al actritei Ruxandra Sireteanu va fi depus astazi, intre 

orele 14.00 si 17.30, in foaierul Salii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara din 

Capitala. 

http://cultural.bzi.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-astazi-la-teatrul-nottara-10777#accept
http://cultural.bzi.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-astazi-la-teatrul-nottara-10777#accept
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 Echipa Teatrului Nottara regreta decesul indragitei artiste Ruxandra Sireteanu, 

care a murit marti dimineata, in jurul orei 9.00, la Spitalul "Sfanta Maria" din Bucuresti, la 

varsta de 70 de ani, potrivit Mediafax. 

 "Anuntam cu regret trecerea in nefiinta a indragitei actrite si a minunatului om 

Ruxandra Sireteanu, in dimineata zilei de 18 februarie 2014, la varsta de 70 de ani. Echipa 

Teatrului 'Nottara', in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, a jucat mai bine de 40 

de ani, se inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. Nu vom uita niciodata 

energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate multor personaje in spectacole, in 

teatrul radiofonic si in emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristete in suflet. 

Condoleantele noastre se indreapta catre familie si prieteni", se arata in comunicatul emis 

de Teatrul Nottara. 

Vezi si Doliu in teatrul romanesc. O consacrata actrita s-a stins din viata 
Inmormantarea va avea loc la Cimitirul Bellu la o data ce va fi anuntata ulterior, a 

declarat Marinela Tepus, directoarea Teatrului Nottara. 

 Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a 

mostenit talentul si dragostea pentru aceasta meserie. A debutat la noua ani, intr-o piesa 

ruseasca, alaturi de George Calboreanu si Geo Barton. A absolvit Institutul de Arta 

Teatrala si Cinematografica, la clasa profesorilor Ion Fintesteanu si Sanda Manu. Din 1972 

a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoara la Universitatea Hyperion in perioadele 1992-

1995 si 2005-2011. 

Intr-un mesaj aniversar transmis anul trecut, reprezentantii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonica, de-o energie debordanta si 

molipsitoare". A facut dublaje la desene animate si a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje in spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru si alte cateva 

sute de povesti, pentru emisiunea "Noapte buna copii". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cultural.bzi.ro/doliu-in-teatrul-romanesc-o-consacrata-actrita-s-a-stins-din-viata-10750
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12.PresaOnline.com 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.45 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-

ruxandrei-siriteanu-2735101.html 

 

 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu. 

 

Echipa Teatrului Nottara regreta decesul actritei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marti dimineata, precizand ca "energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate 

multor personaje in spectacole, in teatrul radiofonic si in emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodata. "Echipa Teatrului Nottara, in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, 

a jucat mai bine de 40 de ani, se inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. 

Nu vom uita niciodata energia sa debordanta ..... 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu-2735101.html
http://www.presaonline.com/stiri/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu-2735101.html


 41 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat. 

Citeşte şi: A murit actriţa Alexandra Sireteanu 

Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu este 

"una care o nimiceşte". "O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru 

ea este o eliberare, a scăpat de o mare durere", a spus aceasta. 

Actorul Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei Ruxandra Sireteanu este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Citeşte şi: Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, depus miercuri, la 

Teatrul Nottara din Capitală 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Ea va fi 

înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment nu sunt cunoscute 

alte detalii, a declarat, pentru Mediafax, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-alexandra-sireteanu-326410.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
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13.RLromânialiberă 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/actorii-romani-regreta-moartea-

ruxandrei-siriteanu-326435.html 
 

 
Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu 

 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marţi dimineaţă, precizând că "energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate 

multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodată. 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu-326435.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu-326435.html
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niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat. 

Citeşte şi: A murit actriţa Alexandra Sireteanu 

Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu este 

"una care o nimiceşte". "O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru 

ea este o eliberare, a scăpat de o mare durere", a spus aceasta. 

Actorul Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei Ruxandra Sireteanu este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Citeşte şi: Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, depus miercuri, la 

Teatrul Nottara din Capitală 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Ea va fi 

înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment nu sunt cunoscute 

alte detalii, a declarat, pentru Mediafax, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 
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http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-alexandra-sireteanu-326410.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/autor/rl-online-88.html
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14.Antena.ro 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.antena.ro/stiri/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu 
 

 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu. 

Echipa Teatrului Nottara regreta decesul actritei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marti dimineata, precizand ca "energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate 

multor personaje in spectacole, in teatrul radiofonic si in emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodata. "Echipa Teatrului Nottara, in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, 

a jucat mai bine de 40 de ani, se inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. 

Nu vom uita niciodata energia sa debordanta ...... 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat. 

Citeşte şi: A murit actriţa Alexandra Sireteanu 

http://www.antena.ro/stiri/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu-326435.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-alexandra-sireteanu-326410.html
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Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu este 

"una care o nimiceşte". "O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru 

ea este o eliberare, a scăpat de o mare durere", a spus aceasta. 

Actorul Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei Ruxandra Sireteanu este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Citeşte şi: Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu, depus miercuri, la 

Teatrul Nottara din Capitală 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Ea va fi 

înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment nu sunt cunoscute 

alte detalii, a declarat, pentru Mediafax, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

 

Publicat de: Romania Libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/trupul-neinsufletit-al-actritei-ruxandra-sireteanu-depus-miercuri-la-teatrul-nottara-din-capitala-326417.html
http://www.romanialibera.ro/
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15.dozo 
din data de 19 februarie 2014 

http://dozo.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-

a-dat-identitate-multor-personaje/ 

 

 
Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care a dat 

identitate multor personaje 

Echipa Teatrului Nottara regreta decesul actritei Ruxandra Sireteanu, care a 

murit, marti dimineata, precizând ca “energia sa debordanta si vocea prin care a dat 

identitate multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic si în emisiuni pentru 

copii” nu vor fi uitate niciodata. 

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, 

prin care a dat identitate multor personaje (Imagine: Razvan Chirita/ Mediafax Foto) 

“Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclina cu admiratie în fata talentului si a distinctiei sale. Nu vom uita 

niciodata energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic si în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristete 

http://dozo.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje/
http://dozo.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje/
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în suflet. Condoleantele noastre se îndreapta catre familie si prieteni”, se arata într-un 

comunicat remis MEDIAFAX. 

Trupul neînsufletit al actritei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 si 17.30, în foaierul Salii “Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântata la cimitirul Bellu din Capitala, însa pâna în 

acest moment nu sunt cunoscute alte detalii, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela 

Tepus, directorul Teatrului Nottara. 

Actrita Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marti dimineata, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentantii Teatrului Nottara din Bucuresti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucuresti a declarat pentru MEDIAFAX ca 

actrita era internata de 2-3 zile si fusese supusa unei interventii chirurgicale, însa, marti 

dimineata, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX ca Ruxandra Sireteanu suferea de o 

maladie cronica veche.Potrivit reprezentantilor teatrului, actrita suferea de cancer. 

Nascuta pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului National din Bucuresti, 

cu rolul Maia din “Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finti. 

A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica la clasa profesorilor Ion 

Fintesteanu si Sanda Manu.A sustinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

si în Suedia (Malmö si Göteborg) si Grecia (Atena si Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursa de doua luni la Paris, la Maison des jeunes, condusa de 

Jean-Louis Barrault si Tania Balachova. Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul 

Nottara din Bucuresti. 

În perioada 1992 – 1995 a fost profesoara la Facultatea de Teatru a Universitatii 

Hyperion din Bucuresti. 

Printre filmele în care a jucat se numara “Divort… din dragoste” (1992), “Capul de ratoi” 

(1992), “Crucea de piatra” (1994), “Aceasta lehamite” (1994), “Astept provincia” (1995), 

“Terente – Regele baltilor” (1995), “Niki Ardelean, colonel în rezerva” (2003), “Dulcea 

sauna a mortii” (2003), “Pacala se întoarce” (2006). 

Totodata, Ruxandra Sireteanu a facut dublaje la desene animate si si-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar si din lungmetraje 

animate, precum “Universitatea monstrilor” (2013), “Croods” (2013), “Turbo”, “Ralph 

Strica-Tot” (2012), “Winnie de plus” (2011), “Coraline” (2009). 
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16.evz.ro 
din data de 18 februarie 2014 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-1083058.html 
 

 

A murit actrița Ruxandra Sireteanu 

Actrița Ruxandra Sireteanu a murit azi, la vârsta de 70 ani, au informează Mediafax, 

citând surse din Teatrul Nottara. 

 

A debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Național din București, cu rolul Maia 

din „Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finți.  

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion 

Finteșteanu și Sanda Manu. Din 1972, a jucat pe scena Teatrului „Nottara”. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-1083058.html
http://www.evz.ro/typo3temp/pics/actrita_05_72268d0519.jpg
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A susținut multe recitaluri de poezie atât în România cât și în Suedia (Malmö și 

Göteborg) și Grecia (Atena și Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, 

la „Maison des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault și Tania Balachova.  

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi "Păcală se 

întoarce" (2006). 

Autor:  Cristina Botezatu 
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17.România-Grecia 
din data de 19 februarie 2014 

http://romaningrecia.gr/2014/02/echipa-teatrului-nottara-regreta.html 
 

 
 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marţi dimineaţă, precizând că "energia sa debordantă şi vocea prin care a dat 

identitate multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru 

copii" nu vor fi uitate niciodată.  

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care a dat identitate 

multor personaje 

de Dorina Calin 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a 

murit, marţi dimineaţă, precizând că "energia sa debordantă şi vocea prin care a dat 

identitate multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru 

copii" nu vor fi uitate niciodată. 
"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat 

mai bine de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom 

uita niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

http://romaningrecia.gr/2014/02/echipa-teatrului-nottara-regreta.html
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin


 51 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat remis MEDIAFAX.  

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care a dat identitate multor 

personTrupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest 

moment nu sunt cunoscute alte detalii, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Ţepuş, 

directorul Teatrului Nottara. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că actriţa 

era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o 

maladie cronică veche.Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, Ruxandra 

Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul 

Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de Jean-

Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat vocea 

sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje animate, 

precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph Strică-Tot" 

(2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

sursa  www.mediafax.ro 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-12108430/foto
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18.Ziarul Metropolis 
din data de 18 februarie 2014, ora 4.08 

http://www.ziarulmetropolis.ro/ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-

ani/ 

 

 

Ruxandra Sireteanu a murit. Actriţa Teatrului Nottara avea 70 de ani 

 
Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, în această 

dimineaţă. Potrivit reprezentanţilor Teatrului Nottara, Ruxandra Sireteanu suferea 

de cancer. Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Nottara, la o dată 

care va fi anunţată ulterior. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani/
http://www.ziarulmetropolis.ro/ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani/
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Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din “Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi. 

Ruxandra Sireteanu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa 

profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu. A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât 

în România, cât şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

 

Foto Simion Buia – www.actoriisifotograful.ro 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti 

 

În perioada 1992 – 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. Printre filmele în care a jucat se numără “Divorţ… din dragoste” 

(1992) şi “Păcală se întoarce” (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 

de Petre Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actoriisifotograful.ro/
http://www.ziarulmetropolis.ro/?s=Petre+Ivan&x=0&y=0
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19.Ring 
din data de 18 februarie 2014,  

http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/230890/2014/MESAJUL-

EMOTIONANT-al-colegilor-actritei-Ruxandra-Sireteanu 

 

 
 

MESAJUL EMOŢIONANT al colegilor actriţei Ruxandra Sireteanu 

 

 
Actriţa Ruxandra Sireteanu, care a murit marţi dimineaţă la vârsta de 70 de ani, nu 

va fi uitată de colegii ei de la Teatrul Nottara. Conducerea instituţiei culturale a declarat, 

printr-un comunicat de presă, că "energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate 

multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii" nu vor fi 

http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/230890/2014/MESAJUL-EMOTIONANT-al-colegilor-actritei-Ruxandra-Sireteanu
http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/230890/2014/MESAJUL-EMOTIONANT-al-colegilor-actritei-Ruxandra-Sireteanu
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uitate niciodată. "Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, 

a jucat mai bine de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. 

Nu vom uita niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor 

personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a 

adus tristeţe în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată 

într-un comunicat remis de Teatrul Nottara. Trupul neînsufleţit al Ruxandrei Sireteanu va 

fi depus miercuri, între orele 14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului 

Nottara.   

Actriţa va fi înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment 

nu sunt cunoscute alte detalii. Artista a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului, aceasta suferea de cancer. Managerul Spitalului Sfânta 

Maria din Bucureşti a declarat că actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei 

intervenţii chirurgicale, însă, marţi dimineaţă, aceasta a decedat. 

 

de ziarulring.ro 
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20.Ziarul Oval 
din data de 19 februarie 2014, ora 8.06 

http://ziaruloval.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-

teatrul-nottara/ 
 

 

Trupul actritei Ruxandra Sireteanu va fi depus, miercuri, la Teatrul 

Nottara 

 

Sicriul cu trupul neinsufletit al actritei Ruxandra Sireteanu va fi depus 

miercuri, intre orele 14.00 si 17.30, in foaierul Salii “Horia Lovinescu” a Teatrului 

Nottara din Capitala. 

http://ziaruloval.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara/
http://ziaruloval.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara/
http://ziaruloval.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara/
http://ziaruloval.ro/trupul-actritei-ruxandra-sireteanu-va-fi-depus-miercuri-la-teatrul-nottara/
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Echipa Teatrului Nottara regreta decesul indragitei artiste Ruxandra Sireteanu, 

care a murit marti dimineata, in jurul orei 9.00, la Spitalul “Sfanta Maria” din Bucuresti, la 

varsta de 70 de ani, potrivit Mediafax. 

“Anuntam cu regret trecerea in nefiinta a indragitei actrite si a minunatului om Ruxandra 

Sireteanu, in dimineata zilei de 18 februarie 2014, la varsta de 70 de ani. Echipa Teatrului 

‘Nottara’, in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, a jucat mai bine de 40 de ani, se 

inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. Nu vom uita niciodata energia sa 

debordanta si vocea prin care a dat identitate multor personaje in spectacole, in teatrul 

radiofonic si in emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristete in suflet. 

Condoleantele noastre se indreapta catre familie si prieteni”, se arata in comunicatul emis 

de Teatrul Nottara. 

Inmormantarea va avea loc la Cimitirul Bellu la o data ce va fi anuntata ulterior, a 

declarat Marinela Tepus, directoarea Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a 

mostenit talentul si dragostea pentru aceasta meserie. A debutat la noua ani, intr-o piesa 

ruseasca, alaturi de George Calboreanu si Geo Barton. A absolvit Institutul de Arta 

Teatrala si Cinematografica, la clasa profesorilor Ion Fintesteanu si Sanda Manu. Din 1972 

a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoara la Universitatea Hyperion in perioadele 1992-

1995 si 2005-2011. 

Intr-un mesaj aniversar transmis anul trecut, reprezentantii Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept “extrem de tonica, de-o energie debordanta si 

molipsitoare”. A facut dublaje la desene animate si a dat identitate, prin vocea sa, multor 

personaje in spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru si alte cateva 

sute de povesti, pentru emisiunea “Noapte buna copii”. 

by Cristi Georgescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ziaruloval.ro/author/cristi-georgescu/
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21.Mathieu 
din data de 19 februarie 2014,  

http://cultura.mathieu.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-

sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje/ 
 

 
 

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care 
a dat identitate multor personaje 

 

 
Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marţi dimineaţă, precizând că “energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate 

multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii” nu vor fi 

uitate niciodată. 

http://cultura.mathieu.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje/
http://cultura.mathieu.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje/
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"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat remis MEDIAFAX. 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest 

moment nu sunt cunoscute alte detalii, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Ţepuş, 

directorul Teatrului Nottara. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că actriţa 

era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat.Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra 

Sireteanu suferea de o maladie cronică veche. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu.A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul 

Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de răţoi" 

(1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" (1995), 

"Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), "Dulcea 

saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

 

Sursa: Mediafax 

 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/mediafax/Qddx/~3/eofHULHLFp4/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-12108430


 60 

22.ȘtirileTVR 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.31  

http://stiri.tvr.ro/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu_40588.html 
 

 
 

A murit actriţa Ruxandra Sireteanu 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti unde ea şi-a desfăşurat activitatea în 

ultima perioadă.  

 
 

Actriţa Ruxandra Sireteanu s-a născut la Craiova, pe data de 20 decembrie 1943 şi a 

debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia din 

„Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi. 

http://stiri.tvr.ro/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu_40588.html
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După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la I. A. T. C. „I. 

L. Caragiale”, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, lector Sanda Manu. Între anii 1965–

1969 a fost angajată la Teatrul Naţional din Craiova. 

Între 1971–1972 Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul de Stat din Oradea, 

unde a jucat rolurile Nina Zarecinaia din „Pescăruşul” de Cehov (regia Alexandru 

Colpacci) şi Maria din „Omul care ...” de Horia Lovinescu. 

Din anul 1972, este angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti. Timp de 36 de ani 

petrecuţi pe scena acestui teatru, actriţa Ruxandra Sireteanu a întruchipat o serie lungă de 

personaje. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a jucat în peste 30 de spectacole de televiziune şi în 

peste 300 de piese la Teatrul Naţional Radiofonic. A înregistrat câteva sute de poveşti 

pentru emisiunea „Noapte bună, copii!”. 

 

Echipa STIRI.TVR.RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stiri.tvr.ro/
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23.HotNews 
din data de 18 februarie 2014, ora 7.59  
http://hotnews.re/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu/ 
 

 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu. 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marţi dimineaţă, precizând că “energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate 

multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii” nu vor fi 

uitate niciodată. 

“Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni”, se arată într-un 

comunicat. 

Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu este 

“una care o nimiceşte”. “O dispariţie care mă nimiceşte. (…) O mare durere, poate pentru 

ea este o eliberare, a scăpat de o mare durere”, a spus aceasta. 

Actorul Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei Ruxandra Sireteanu este o 

“pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional”. 

http://hotnews.re/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu/
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Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii “Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Ea va fi 

înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment nu sunt cunoscute 

alte detalii, a declarat, pentru Mediafax, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

by Hot News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hotnews.re/author/admin/
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24.Cinemagia 

http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/ 

 

 
 

Ruxandra Sireteanu 

Filme cu Ruxandra Sireteanu 

Poze Ruxandra Sireteanu 

Locul naşterii: Craiova, Romania · 

Data naşterii: 20.12.1943 · Data decesului: 18.02.2014 · 

Ocupaţie: Actrita  

   

 

http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/
http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/
http://www.cinemagia.ro/filme-cu-ruxandra-sireteanu-6023/
http://static.cinemagia.ro/img/db/actor/00/60/23/ruxandra-sireteanu-587136l.jpg
http://static.cinemagia.ro/img/db/actor/00/60/23/ruxandra-sireteanu-587136l.jpg
http://www.cinemagia.ro/actori/nascuti-pe-data-de-20-decembrie/
http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/poze/961839/
http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/poze/961839/
http://www.cinemagia.ro/actori/ruxandra-sireteanu-6023/poze/961837/
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Biografie 

Actriţa Ruxandra Sireteanu s-a născut la Craiova, pe data de 20 decembrie 1943 şi a 

debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia din 

„Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi.  

După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la I. A. T. C. „I. 

L. Caragiale”, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, lector Sanda Manu. În 1965, la 

examenul de absolvire, a jucat rolurile Tofana din „Patima Roşie” de Mihail Sorbul şi 

Fata, Iubita, Nevasta din „Omul care s-a transformat în câine” de O. Dragun, regia Andrei 

Şerban. 

 Între anii 1965–1969 a fost angajată la Teatrul Naţional din Craiova. Pe scena 

Naţionalului craiovean a interpretat: Catarina din „Femeia îndărătnică” de W. 

Shakespeare, regia Miron Niculescu; Dorina din „Tartuffe” de Moličre, regia Miron 

Niculescu; Şura din „ Egor Bulîciov” de Maxim Gorki, regia Petre Sava Băleanu; Elena 

din „Suflete tari” de  Camil Petrescu, regia Geta Tomescu.  

Între 1971–1972 Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul de Stat din Oradea, 

unde a jucat rolurile Nina Zarecinaia din „Pescăruşul” de Cehov (regia Alexandru 

Colpacci) şi Maria din „Omul care ...” de Horia Lovinescu.  

Din anul 1972, este angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti. Timp de 36 de ani 

petrecuţi pe scena acestui teatru, actriţa Ruxandra Sireteanu a întruchipat o serie lungă de 

personaje, printre care: Jennifer din „ Adio Charlie” de G. Alexod, regia George Rafael 

(1972); Ghizi din „Familia Tott” de Orkeny, regia Val Paraschiv (1977); Nina din „N-am 

încredere în bărbaţi” de Sofronov, regia Dan Micu (1975); Senia din „Calandria” de D. 

Babiena (1982); Agripina din „5 romane de amor” de Teodor Mazilu, regia George Rafael 

(1978); Veta din „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, regia Dan Micu (1986); 

Doamna Vintilă din „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian, regia Alexandru Dabija 

(1984); Charlotta din „ Livada de vişini” de A. P. Cehov, regia Dominic Dembinschi 

(1987); Si Pin din „Taifun” de Ca O Yu, regia Alexandru  Dabija (1988); Margareta din „ 

Simeyaşul” de Gherman, regia Horaţiu Mălăele (1990); Elena Sergheevna din „Şantaj” de 

Ludmila Ruzumovskaia, regia D. Dembinschi (1992); Frosina din „Avarul”  de Moličre, 

regia Mircea Cornişteanu (1994); Doamna Pearce şi Doamna Higgins din „Misterele 

Londrei”, muzical după „Pygmalion” de G. B. Shaw, regia D. Dembinschi (1995); Fiokla 

din „Căsătoria” de Gogol, regia Gavriil Pinte (1998); Nanny din „Nanny” de Fenwik, regia 

Tom Ferriter (1999); Judy din „Moştenirea lui Cadâr”, muzical de Eugen Rotaru, regia 

Tania Filip (1999; Teatrul Nottara a făcut un turneu cu acest spectacol în SUA şi Canada, 

în 2001); Dragna, Boiana şi Olivera în „Larry Thomson” de Kovacevici (2001); Mama din 

„Minciuna din mine” de Sam Sheppard, regia Ada Lupu (2002); Tiţa din „Prăpăstiile 

Bucureştilor” de Matei Millo, regia Ada Lupu (2003); Chiriachiţa din „Titanic Vals” de 

Tudor Muşatescu, regia Dinu Cernescu (2003); Crapart din „Jocul dragostei şi al morţii” 

de Romain Rolland, regia Lucian Giurchescu (2003); Raisa Pavlova şi Ulita din „Pădurea” 

de A. N. Ostrovski, regia Tudor Mărăscu (2005); Eileen din  „Billy Şchiopul” de Martin 

McDonagh, regia Vlad Masacci (2005); Nina Ivanovna din piesa „Un pensionar fatal” de 

Al. Galin, regia Tudor Ţepeneag (2008). 
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 Roluri la Teatrul „George Ciprian” din Buzău: Luiza din „Fierarii” de M. Nicolici, regia 

Răzvan Săvescu (2000); Lady Bracknell din „Ce înseamnă să fii onest” de Oscar Wilde, 

regia Răzvan Dincă. 

 Roluri în filme: „Cursa”, regia Mircea Daneliuc; „Septembrie”, regia Timotei 

Ursu; „Speranţa”, regia Şerban Creangă; „Imposibila iubire”, regia  Constantin Vaeni; 

„Între oglinzi paralele”, regia Mircea Veroiu; „Baladă pentru fiul meu”, regia Constantin 

Dicu; „Divorţ din dragoste”, regia Andrei Blaier; „Crucea de piatră”, regia Andrei Blaier; 

„Marea lehamite”, regia Mircea Daneliuc; „Terente”, regia Andrei Blaier; „Aici nu mai 

locuieşte nimeni”, regia Malvina Urşianu; „Niki Ardelean, colonel în rezervă”, regia 

Lucian Pintilie; „Păcală se întoarce”, regia Geo Saizescu. 

 Actriţa Ruxandra Sireteanu a jucat în peste 30 de spectacole de televiziune şi în 

peste 300 de piese la Teatrul Naţional Radiofonic. A înregistrat câteva sute de poveşti 

pentru emisiunea „Noapte bună, copii!”. 

 Între 1996–1997, a interpretat unul dintre rolurile principale din „Piaţa rotundă”, 

SOAP OPERA produs de Radio România Actualităţi în colaborare cu BBC, finanţat de 

Phare. 

 Din 1996 face dublaje la filmele de desene animate, Studiourile „AGER FILM”. 

Între 1998–1999, dublaj la serialul de televiziune „Suflet de femeie.”   

 În perioada 1992–1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

„Hyperion” din Bucureşti. 

  A susţinut multe recitaluri de poezie atât în România cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, 

la „Maison des jeunes”, condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.  

A fost profesoară de teatru la Şcoala de teatru pentru copii „Karisma”. 

 

Pagină: lilianasnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinemagia.ro/club/profil/lilianasnd/
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24.Newspad 
din data de 18 februarie 2014,  
http://www.newspad.ro/A-murit-actrita-Ruxandra-Sireteanu,656405.html 

 

 

A murit actriţa Ruxandra Sireteanu  

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, potrivit 

reprezentanţilor Teatrului Nottara din Bucureşti, citat de Mediafax. Potrivit 

reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care 

va fi anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö 

şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de Jean-

Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

http://www.newspad.ro/A-murit-actrita-Ruxandra-Sireteanu,656405.html
http://www.newspad.ro/A-murit-actrita-Ruxandra-Sireteanu,656405.html
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Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

Austria: Un El Dorado al partiilor din editia tiparita / de Cristian Popa Daca vrei sa 

mergi la schi si sa fi sigur ca ai parte de... Sportivii romani la Sochi: Ziua 13 – program 

si...   Sportivii romani care participa la Jocurile Olimpice de la Sochi vor lua parte azi... 

Redecoreaza-ti casa cu perne! Daca nu stii ce culoare sau imprimeu sa alegi pentru o 

perna decorativa, priveste atent la culoarea... Cum poti refolosi lingurile de plastic 

Transformand lingurile in rame originale pentru oglinzi vei descoperi placerea de a recicla 

si de... ABC Data, cel mai mare distribuitor IT din regiune, a... Compania poloneză ABC 

Data, cel mai mare distribuitor IT din Europa Centrală și de Est, a intrat pe... Romanian 

International Bank S.A. va majora...  Acționariatul Romanian International Bank S.A.  va 

majora capitalurile proprii ale băncii prin... Imagini in exclusivitate cu nepoata 

Presedintelui... Citeste numarul de februarie al revistei BEBELU si vei afla povestea 

Elenei Băsescu, mamica unei... Vedete care au devenit mame dupa 40 de ani Multe dintre 

starurile internationale, ajunse la 40 de ani, si-au pus cariera in cui, s-au... 

 

Sursa: Romania Libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decorix.ro/animale-de-companie.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/a-murit-actrita-ruxandra-sireteanu-326410.html
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25.Acasă.ro 

http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/actori-disparuti-care-au-

schimbat-fata-teatrului-si-filmului-romanesc-189183.html 
 

 

Ruxandra Sireteanu ne-a parasit. Actori disparuti care au schimbat fata 

teatrului si filmului romanesc 
 

In ultimii ani, teatrul romanesc a pierdut unii dintre cei mai importanti actori, 

care au schimbat practic intreaga fata a scenelor romanesti si a cinematografiei. 

Marti, s-a mai stins din viata una dintre cele mai stralucitoare stele ale teatrului 

romanesc: actrita Ruxandra Sireteanu. 
Aceasta a incetat din viata la varsta de 70 de ani. Informatia a fost confirmata si de 

reprezentantii Teatrului Nottara, unde Ruxandra Sireteanu isi desfasura in ultima perioada 

activitatea. 

 Ruxandra Sireteanu a debutat la varsta de 9 ani pe scena Teatrului National din 

Bucuresti, cu rolul Maia din "Platon Krecet", in regia lui Alexandru Finti. 

  

http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/actori-disparuti-care-au-schimbat-fata-teatrului-si-filmului-romanesc-189183.html
http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/actori-disparuti-care-au-schimbat-fata-teatrului-si-filmului-romanesc-189183.html
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25.Gândul.Info 
din data de 18 februarie 2014, ora15.48 

http://www.gandul.info/magazin/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-

de-70-de-ani-12106730 
 

 
 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani 

 
Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

http://www.gandul.info/magazin/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-12106730
http://www.gandul.info/magazin/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-12106730
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A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu.  

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö 

şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi "Păcală se 

întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 
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26.Știrile Presa On-line 
din data de 18 februarie 2014, ora19.00 

http://www.stiri-presa-online.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-

sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-2/ 

 

 
 

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care a dat 

identitate multor personaje 
 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi 

dimineaţă, precizând că “energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor 

personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii” nu vor fi uitate 

niciodată. 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat 

mai bine de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom 

uita niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat remis MEDIAFAX. 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest 

moment nu sunt cunoscute alte detalii, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Ţepuş, 

directorul Teatrului Nottara. 

http://www.stiri-presa-online.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-2/
http://www.stiri-presa-online.ro/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-2/
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Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că 

actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie 

cronică veche.Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö 

şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de Jean-

Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

 de Dorina Calin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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27.Știrile Presa On-line 
din data de 18 februarie 2014, ora19.00 

http://index-stiri.ro/140218/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-

sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-451915 

 

 

Teatrul Nottara: Nu vom uita vocea Ruxandrei Sireteanu, prin care a dat 

identitate multor personaje 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, marţi 

dimineaţă, precizând că “energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor 

personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii” nu vor fi uitate 

niciodată. 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat 

mai bine de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom 

uita niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat remis MEDIAFAX. 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Ruxandra Sireteanu va fi înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest 

moment nu sunt cunoscute alte detalii, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Ţepuş, 

directorul Teatrului Nottara. 

http://index-stiri.ro/140218/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-451915
http://index-stiri.ro/140218/teatrul-nottara-nu-vom-uita-vocea-ruxandrei-sireteanu-prin-care-a-dat-identitate-multor-personaje-451915
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Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Managerul Spitalului Sfânta Maria din Bucureşti a declarat pentru MEDIAFAX că 

actriţa era internată de 2-3 zile şi fusese supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, marţi 

dimineaţă, aceasta a decedat. 

Acesta a mai precizat pentru MEDIAFAX că Ruxandra Sireteanu suferea de o maladie 

cronică veche.Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö 

şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de Jean-

Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion 

din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul de 

răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje 

animate, precum "Universitatea monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph 

Strică-Tot" (2012), "Winnie de pluş" (2011), "Coraline" (2009). 

 de Dorina Calin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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28.ReporterNTV 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.48 

http://www.reporterntv.ro/stire/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-

70-de-ani 

 

 
 

Actrița Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani 

 

După o lungă suferință, actrița Teatrului Nottara, Ruxandra Sireteanu, s-a stins din 

viață în această dimineață la vârsta de 70 de ani, la Spitalul “Sfânta Maria” din Capitală. 

Artista a debutat în teatru la vârsta de 9 ani într-o piesă rusească alături de maeștrii 

George Calboreanu și Geo Barton. De atunci, nu s-a mai depărtat nicio clipă de lumea 

magică a teatrului și de spectatori cărora le-a confesat toate emoțiile sale. 

http://www.reporterntv.ro/stire/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani
http://www.reporterntv.ro/stire/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani
http://www.reporterntv.ro/imagini/2014/02/18/big/91733.jpg
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Colegii săi de breaslă erau mereu uluiți de forța cu care juca orice rol și nu de puține 

ori spuneau că energia sa pe scenă este debordantă și milipsitoare. 

Ruxandra Sireteanu, celebră pentru rolurile din filmele “Divorț din... dragoste” sau 

“Păcală se întoarce” s-a dedicat și teatrului radiofonic, dar și celor mici pentru care a 

dublat personaje din povești pline de haz. 

Emisiunea “Noapte bună copii” a fost unul dintre proiectele sale de suflet. Sicriul cu 

trupul neînsuflețit al artistei, cea care a fost fiica actorului emerit Nicolae Sireteanu, va fi 

depus la Teatrul Nottara, pe scena căruia a jucat încă din 1972.  

De Silvia Pascale 
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29.ZiuaNEWS 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.46 

http://www.ziuanews.ro/stiri/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-114862 

 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit 

 

Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Actriţa 

suferea de cancer, potrivit reprezentanţilor Teatrului Nottara. 

Anunţul a fost făcut de reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. Trupul 

neînsufleţit al Ruxandrei Sireteanu va fi depus în holul instituţiei în care lucra. 

http://www.ziuanews.ro/stiri/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-114862
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Ruxandra Sireteanu s-a născut în 20 decembrie 1943 la Craiova şi a fost fiica 

actorului Nicolae Sireteanu. La vârsta de 9 ani, a debutat pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti, cu rolul Maia din "Platon Krecet". 

Ruxandra Sireteanu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa 

profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu. 

 

Scris de: Consuela Stratulat  
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30.ȘtirileROL.ro 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.19 

http://stirile.rol.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-

911588.html 

 

 
 

Actrita RUXANDRA SIRETEANU a MURIT la varsta de 70 de ani 

Actriţa RUXANDRA SIRETEANU a murit la vârsta de 70 de ani, marţi 

dimineaţă, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din 

Bucureşti.  

 

http://stirile.rol.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-911588.html
http://stirile.rol.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-911588.html
http://stirile.rol.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-911588.html
http://stirile.rol.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-911588.html
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Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi.  

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic).  

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.  

Din 1972, RUXANDRA SIRETEANU a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti.  

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" 

(1992) şi "Păcală se întoarce" (2006). Totodată, RUXANDRA SIRETEANU a făcut 

dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat vocea sa pentru personaje din spectacole de 

teatru radiofonic.  

de Amelia Ivinovici 
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30.Telegraf 
din data de 19 februarie 2014,  

http://www.telegrafonline.ro/1392760800/articol/260255/sa_stins_actrita_ruxa

ndra_sireteanu_la_70_de_ani.html 
 

 

S-a stins actriţa Ruxandra Sireteanu, la 70 de ani 

 

 

Una dintre marile actriţe ale scenei româneşti, Ruxandra Sireteanu, care s-a afirmat 

şi cu rolurile avute în filme precum „Divorţ... din dragoste“ sau „Păcală se întoarce“, a 

http://www.telegrafonline.ro/1392760800/articol/260255/sa_stins_actrita_ruxandra_sireteanu_la_70_de_ani.html
http://www.telegrafonline.ro/1392760800/articol/260255/sa_stins_actrita_ruxandra_sireteanu_la_70_de_ani.html
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încetat din viaţă ieri dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Informaţia a fost confirmată de 

reprezentanţii Teatrului Nottara din Capitală, unde Ruxandra Sireteanu îşi desfăşura 

activitatea artistică de aproximativ 36 de ani. Artista suferea de cancer, fiind internată de 

două-trei zile la Spitalul „Sfânta Maria” din Bucureşti, unde fusese supusă unei intervenţii 

chirurgicale.  

Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei va fi depus la Teatrul Nottara, astăzi, între 

orele 14.00 şi 18.00, în Foaierul Mare, înmormântarea urmând să aibă loc la Cimitirul 

Bellu, la o dată ce va fi anunţată ulterior. 

Ruxandra Sireteanu a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti la vârsta de 

doar nouă ani, cu rolul Maia din „Platon Krecet“, în regia lui Alexandru Finţi. După 

absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la Institutul de Artă Teatrală 

şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1965. 

În perioada anilor 1965-1969, artista a fost angajată la Teatrul Naţional din Craiova, 

iar între 1971-1972 a jucat la Teatrul de Stat din Oradea. Din anul 1972, Ruxandra 

Sireteanu era angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti, unde, de-a lungul celor 36 de ani 

petrecuţi pe această scenă, a întruchipat o serie lungă de personaje.  

A DISPĂRUT „FULGERĂTOR, SURPRINZĂTOR ŞI GALOPANT" În paralel, 

actriţa a susţinut multe recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia şi Grecia. În 

1968, Ruxandra Sireteanu a primit o bursă de două luni la Paris, la „Maison des jeunes“, 

condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.  

Între anii 1992 şi 1995, a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

„Hyperion“ din Bucureşti, iar din 1996, a făcut dublaje la filmele de desene animate, în 

Studiourile „Ager Film“. De asemenea, în anii 1998 şi 1999, Ruxandra Sireteanu a făcut 

dublaj la serialul de televiziune „Suflet de femeie“. 

Vestea trecerii sale în nefiinţă a îndurerat întreaga breaslă artistică, precum şi 

publicul care a urmărit-o pe scenă, dar şi pe marele sau pe micul ecran, în roluri 

memorabile. Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat, la aflarea tristei veşti: „O dispariţie 

care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru ea este o eliberare, a scăpat de o mare 

durere&#  

Fost director al Teatrului Nottara, actorul Mircea Diaconu a spus că decesul actriţei 

a fost „fulgerător, surprinzător şi galopant“, iar instituţia de spectacole va fi alături de 

familia artistei în aceste momente, actorul considerând că Nottara a reprezentat o 

„prelungire a familiei actriţei“. 
 

By Graţiela GHEORGHE 
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31.Radio România Iași 
din data de 18 februarie 2014,  

http://portal.radioiasi.ro/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-

sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-a350841.html 
 

 
 

Mircea Diaconu, despre decesul actritei Ruxandra Sireteanu: Este o 

pierdere mare, nu doar profesional 

 

Actorul Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX ca decesul actritei 

Ruxandra Sireteanu, care a murit, marti dimineata, la varsta de 70 de ani, este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Fost director al Teatrului Nottara, Mircea Diaconu a declarat pentru MEDIAFAX ca 

decesul actritei Ruxandra Sireteanu a fost "fulgerator, surprinzator si galopant", iar 

institutia de spectacole va fi alaturi de familia srtistei in aceste momente, actorul 

considerand ca Nottara a reprezentat o "prelungire a familiei actritei". 

Actrita Ruxandra Sireteanu a murit la varsta de 70 de ani, marti dimineata, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentantii Teatrului Nottara din Bucuresti. 

Managerul Spitalului Sfanta Maria din Bucuresti a declarat pentru MEDIAFAX ca actrita 

era internata de 2-3 zile si fusese supusa unei interventii chirurgicale, insa, marti 

dimineata, aceasta a decedat. 
 

Sursa: MEDIAFAX 

http://portal.radioiasi.ro/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-a350841.html
http://portal.radioiasi.ro/mircea-diaconu-despre-decesul-actritei-ruxandra-sireteanu-este-o-pierdere-mare-nu-doar-profesional-a350841.html
http://www.mediafax.ro/
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32.ActiveNEWS 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.56 

http://activenews.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-

ani_1821272.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actrita

-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani 
 

 

Actrița Ruxandra Sireteanu a decedat la vârsta de 70 de ani 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit marţi dimineaţă, la ora 9:00, la Spitalul Sfânta 

Maria din Capitală, la vârsta de 70 de ani, Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei va fi 

depus la Teatrul Nottara, înmormântarea urmând să aibă loc la Cimitirul Bellu, la o dată ce 

va fi anunţată ulterior. 

Fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a moştenit talentul şi 

dragostea pentru această profesie, Ruxandra Sireteanu a debutat la zece ani, într-o piesă 

rusească, alături de Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu, după care a mers la 

Craiova pentru patru ani. Aici a fost Catarina din O femeie îndărătnică de Shakespeare, 

Dorina în Tartuffe de Molière, Şura din Egor Balîciov de Gorki. Nina Zarecinaia din 

Pescăruşul, în regia lui Alexandru Colpaci, a adus-o la Teatrul de Stat din Oradea. Din 

1972, a fost actriţă la Teatrul Nottara. 

http://activenews.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani_1821272.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani
http://activenews.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani_1821272.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani
http://activenews.ro/actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani_1821272.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=actrita-ruxandra-sireteanu-decedat-la-varsta-de-70-de-ani
http://activenews.ro/stiri-despre/ruxandra-sireteanu
http://activenews.ro/stiri-despre/spitalul-sfanta-maria
http://activenews.ro/stiri-despre/spitalul-sfanta-maria
http://activenews.ro/stiri-despre/teatrul-nottara
http://activenews.ro/stiri-despre/nottara
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Anul trecut, în luna martie, Ruxandra Sireteanu a fost aniversată cu prilejul a 40 de 

ani activitate, cu spectacolul “Nu vorbiţi cu actorii”, de Tom Dudzick, în regia Dianei 

Lupescu. 

Potrivit unui comunicat de atunci, regretata artistă a fost o persoană jovială, cu zâmbet 

fermecător şi ochi misterioşi și a avut următoarele roluri, printre multe altele: 

 Catarina – în Femeia îndărătnică de William Shakespeare, regia: Miron Niculescu; 

 Sura – în Egor Bulîciov şi alţii de Maxim Gorki, regia: Petre Sava Băleanu; 

 Nina Zarecinaia – în Pescăruşul de A.P. Cehov, regia: Alexandru Colpacci; 

 Nina – în Nu am încredere în bărbaţi de Anatolii Sofronov, regia: Dan Micu; 

 Agripina – în 5 Romane de Amor de Teodor Mazilu, regia: George Rafael; 

 Adela – în Sfântu Mitică Blajinu de Aurel Baranga, regia: Anca Ovanez Doroşenco; 

 Veta – în O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu, 1987; 

 Charlotta – în Livada de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinschi, 1988; 

 Lu Shiping – în Taifun de Tzao Yui, regia: Alexandru Dabija, 1988; 

 Elena Sergheevna – în Şantaj de Ludmila Ruzumovskaia, regia: Dominic 

Dembinschi, 1992; 

 Frosina – în Avarul de Molière, regia: Mircea Cornişteanu, 1994; 

 Doamna Pearce şi Doamna Higgins – în Misterele Londrei – musical dupa 

Pygmalion de G.B. Show, regia: Dominic Dembinschi, 1995; 

 Fiokla Ivanovna – în Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Gavril Pinte, 1998; 

 Nanny – în Nanny de James MacGuire, regia: Tom Ferriter, 1998; Judy – în 

Moştenirea lui Cadâr de E. Rotaru, regia: Tania Filip, 1999; 

 Chiriachiţa – în Titanic Vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu, 2002; 

 Eileen – în Billy Şchiopul de Martin McDonagh, regia: Vlad Massaci, 2007; 

 Nina Ivanovna Voroncova – în Un pensionar fatal (titlul original: Retro) de 

Aleksandr Galin, regia: Tudor Țepeneag, 2008; 

 Madam Roza – în Ai toată viața înainte de Romain Gary, regia: Alina Rece, 2009; 

 Eva Starsky – în Teatru la New York (titlul original: Nu vorbiţi cu actorii) de Tom 

Dudzick, regia: Diana Lupescu, 2011. 

Autorul: Petre Laurențiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://activenews.ro/author/petre-laurentiu
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33.Revista22 
din data de 18 februarie 2014,  
http://www.revista22.ro/articol-38164.html 
 

 
A murit actrița Ruxandra Sireteanu 

Actrița Ruxandra Sireteanu a murit marți dimineață, la Spitalul "Sfânta Maria" din 

Capitală, la vârsta de 70 de ani, a declarat directoarea Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, 

citata de Agerpres. 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistei va fi depus la Teatrul Nottara, înmormântarea 

urmând să aibă loc la Cimitirul Bellu, la o dată ce va fi anunțată ulterior, a adăugat Țepuș. 

Ruxandra Sireteanu este fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la 

care a moștenit talentul și dragostea pentru această meserie. A debutat la nouă ani, 

într-o piesă rusească, alături de George Calboreanu și Geo Barton. A absolvit Institutul de 

Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteșteanu și Sanda Manu. Din 

1972 a jucat la Teatrul Nottara. A fost profesoară la Universitatea Hyperion în perioadele 

1992-1995 și 2005-2011. 

Într-un mesaj aniversar, transmis anul trecut, reprezentanții Teatrului Nottara o 

descriau pe Ruxandra Sireteanu drept "extrem de tonică, de-o energie debordantă și 

molipsitoare". A făcut dublaje la desene animate și a dat identitate, prin vocea sa, 

multor personaje în spectacole de teatru radiofonic: peste trei sute de piese de teatru 

și alte câteva sute de povești, pentru emisiunea "Noapte bună copii". 

 

de D.G. 

 

http://www.revista22.ro/articol-38164.html
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34.NewsKeeper 
din data de 18 februarie 2014,  
https://newskeeper.ro/articol?id=90AD8AB963F0D9166800697EBE96E5F3&data=2014-

02-18 

 

 
 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu 

Echipa Teatrului Nottara regretă decesul actriţei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marţi dimineaţă, precizând că "energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate 

multor personaje în spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodată. 

"Echipa Teatrului Nottara, în care doamna Ruxi, cum îi spuneam cu drag, a jucat mai bine 

de 40 de ani, se înclină cu admiraţie în faţa talentului şi a distincţiei sale. Nu vom uita 

niciodată energia sa debordantă şi vocea prin care a dat identitate multor personaje în 

spectacole, în teatrul radiofonic şi în emisiuni pentru copii. Pierderea ei ne-a adus tristeţe 

în suflet. Condoleanţele noastre se îndreaptă către familie şi prieteni", se arată într-un 

comunicat. 

Actriţa Ileana Stana Ionescu a declarat că dispariţia artistei Ruxandra Sireteanu este 

"una care o nimiceşte". "O dispariţie care mă nimiceşte. (...) O mare durere, poate pentru 

ea este o eliberare, a scăpat de o mare durere", a spus aceasta. 

https://newskeeper.ro/articol?id=90AD8AB963F0D9166800697EBE96E5F3&data=2014-02-18
https://newskeeper.ro/articol?id=90AD8AB963F0D9166800697EBE96E5F3&data=2014-02-18


 89 

Actorul Mircea Diaconu a declarat că decesul actriţei Ruxandra Sireteanu este o 

"pierdere mare din multe puncte de vedere, nu doar profesional". 

Trupul neînsufleţit al actriţei Ruxandra Sireteanu va fi depus miercuri, între orele 

14.00 şi 17.30, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit, marţi dimineaţă, la vârsta de 70 de ani. Ea va fi 

înmormântată la cimitirul Bellu din Capitală, însă până în acest moment nu sunt cunoscute 

alte detalii, a declarat, pentru Mediafax, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Autor(i):RL ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newskeeper.ro/statistici/autor?nume=RL+ONLINE&sursa=RL&luna=201402
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35.b1.eveniment 
din data de 18 februarie 2014, ora 15.48 
http://www.b1.ro/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-incetat-din-via-a-la-varsta-de-

70-de-ani-76174.html 
 

 

Actrița Ruxandra Sireteanu a încetat din viață la vârsta de 70 de ani 

 

Actrița Ruxandra Sireteanu a încetat din viață, marți dimineață, la vârsta de 70 ani, 

au declarat rerpezentanții Teatrului Nottara din Capitală pentru Mediafax. 

Ruxandra Sireteanu a debutat la nouă ani, într-o piesă rusească, alături de 

Calboreanu și Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la 

clasa profesorilor Ion Finteșteanu și Sanda Manu. Din 1972, a jucat pe scena Teatrului 

„Nottara”. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu.  

A susținut multe recitaluri de poezie atât în România cât și în Suedia (Malmö și 

Göteborg) și Grecia (Atena și Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, 

la „Maison des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault și Tania Balachova. 

http://www.b1.ro/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-incetat-din-via-a-la-varsta-de-70-de-ani-76174.html
http://www.b1.ro/actri-a-ruxandra-sireteanu-a-incetat-din-via-a-la-varsta-de-70-de-ani-76174.html
http://mediafax.ro/
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A susținut multe recitaluri de poezie atât în România cât și în Suedia (Malmö și 

Göteborg) și Grecia (Atena și Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, 

la „Maison des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault și Tania Balachova. 

A susținut multe recitaluri de poezie atât în România cât și în Suedia (Malmö și 

Göteborg) și Grecia (Atena și Salonic). În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, 

la „Maison des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault și Tania Balachova. 

 Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi "Păcală se 

întoarce" (2006). 

 

Un articol de: B1.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b1.ro/autor/b1-ro.html
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36.știri.com.ro 
din data de 18 februarie 2014, ora 16.37 
http://www.stiri.com.ro/stire-63047/teatrul-romanesc-in-doliu-actrita-ruxandra-

sireteanu-a-murit.html#.UwdDhs64i_I 
 

 
 

Teatrul românesc, ÎN DOLIU. Actriţa Ruxandra Sireteanu A MURIT 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu, celebră, printre altele, pentru rolurile din filmele 

"Divorţ...din dragoste" sau "Păcală se întoarce", a murit, în această dimineaţă, la vârsta de 

70 de ani. 

Informaţia a fost confirmată pentru Libertatea.ro de reprezentanţii Teatrului Nottara, 

unde Ruxandra Sireteanu îşi desfăşura activitatea artistică în ultima perioadă. 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti, cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, în 1961, a intrat la I. A. T. C. „I. 

L. Caragiale”, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, lector Sanda Manu. În 1965, la 

examenul de absolvire, a jucat rolurile Tofana din „Patima Roşie” de Mihail Sorbul şi 

Fata, Iubita, Nevasta din „Omul care s-a transformat în câine” de O. Dragun, regia Andrei 

Şerban. 

http://www.stiri.com.ro/stire-63047/teatrul-romanesc-in-doliu-actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit.html#.UwdDhs64i_I
http://www.stiri.com.ro/stire-63047/teatrul-romanesc-in-doliu-actrita-ruxandra-sireteanu-a-murit.html#.UwdDhs64i_I


 93 

Între anii 1965–1969 a fost angajată la Teatrul Naţional din Craiova. Pe scena 

Naţionalului craiovean a interpretat: Catarina din „Femeia îndărătnică” de W. 

Shakespeare, regia Miron Niculescu; Dorina din „Tartuffe” de Molière, regia Miron 

Niculescu; Şura din „ Egor Bulîciov” de Maxim Gorki, regia Petre Sava Băleanu; Elena 

din „Suflete tari” de  Camil Petrescu, regia Geta Tomescu. 

Între 1971–1972 Ruxandra Sireteanu a fost angajată la Teatrul de Stat din Oradea, 

unde a jucat rolurile Nina Zarecinaia din „Pescăruşul” de Cehov (regia Alexandru 

Colpacci) şi Maria din „Omul care ...” de Horia Lovinescu. 

Din anul 1972, este angajată a Teatrului Nottara din Bucureşti. Timp de 36 de ani 

petrecuţi pe scena acestui teatru, actriţa Ruxandra Sireteanu a întruchipat o serie lungă de 

personaje. 

A susţinut multe recitaluri de poezie atât în România cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968, Ruxandra Sireteanu a primit o bursă de două luni la Paris, la "Maison 

des jeunes", condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

În perioada 1992–1995, a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti, iar din 1996 a făcu dublaje la filmele de desene animate, în 

Studiourile "AGER FILM". De asemenea, în anii 1998 şi 1999, Ruxandra Sireteanu a făcut 

dublaj la serialul de televiziune "Suflet de femeie." 

Autor:    Libertatea.ro 

Sursa:   www.libertatea.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/ruxandra-sireteanu-a-murit-482471.html
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37.Punct pe știri 
din data de 18 februarie 2014,  
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-

siriteanu/ 

 

 
 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu 

 

Echipa Teatrului Nottara regreta decesul actritei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marti dimineata, precizand ca "energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate 

multor personaje in spectacole, in teatrul radiofonic si in emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodata. "Echipa Teatrului Nottara, in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, 

a jucat mai bine de 40 de ani, se inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. 

Nu vom uita niciodata energia sa debordanta ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.punctulpestiri.ro/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu/
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu/
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38.ZiareAZ.ro 
din data de 18 februarie 2014,  
http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/romania-libera/actorii-romani-regreta-

moartea-ruxandrei-siriteanu.html 

 

 

Actorii români regretă moartea Ruxandrei Siriteanu 

 

Echipa Teatrului Nottara regreta decesul actritei Ruxandra Sireteanu, care a murit, 

marti dimineata, precizand ca "energia sa debordanta si vocea prin care a dat identitate 

multor personaje in spectacole, in teatrul radiofonic si in emisiuni pentru copii" nu vor fi 

uitate niciodata. "Echipa Teatrului Nottara, in care doamna Ruxi, cum ii spuneam cu drag, 

a jucat mai bine de 40 de ani, se inclina cu admiratie in fata talentului si a distinctiei sale. 

Nu vom uita niciodata energia sa debordanta ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/romania-libera/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu.html
http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/romania-libera/actorii-romani-regreta-moartea-ruxandrei-siriteanu.html
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39.WOWbiz 
din data de 18 februarie 2014, ora16.19 
http://www.wowbiz.ro/lumea-teatrului-este-in-doliu-a-murit-o-mare-

actrita_91299.html 

 

 
 

Lumea teatrului este in doliu! A murit o mare actrita 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. Potrivit 

reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. 

                 

http://www.wowbiz.ro/lumea-teatrului-este-in-doliu-a-murit-o-mare-actrita_91299.html
http://www.wowbiz.ro/lumea-teatrului-este-in-doliu-a-murit-o-mare-actrita_91299.html
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Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care 

va fi anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. 

A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât şi în Suedia (Malmö şi 

Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova. 

Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii 

Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992) şi "Păcală se 

întoarce" (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 

Autor: I.M.D.  
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40.Crișana 
din data de 18 februarie 2014, ora 22.30 
http://www.crisana.ro/stiri/monden-22/actrita-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-

ruxandra-sireteanu-s-a-stins--142773.html 

 

 
 

Actriţa a murit la vârsta de 70 de ani - Ruxandra Sireteanu s-a stins 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, ieri dimineaţă, au 

declarat reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Potrivit reprezentanţilor teatrului, actriţa suferea de cancer. Trupul neînsufleţit al 

actriţei urma să fie depus la Teatrul Nottara. Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, 

fiica actorului Nicolae Sireteanu, Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena 

Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia din "Platon Krecet", în regia lui Alexandru 

Finţi. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor Ion 

Finteşteanu şi Sanda Manu. A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în România, cât 

şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). În anul 1968 a primit o 

bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de Jean-Louis Barrault şi Tania 

Balachova. Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti. În 

perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. Printre filmele în care a jucat se numără "Divorţ... din dragoste" (1992), "Capul 

de răţoi" (1992), "Crucea de piatră" (1994), "Această lehamite" (1994), "Aştept provincia" 

(1995), "Terente - Regele bălţilor" (1995), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), 

http://www.crisana.ro/stiri/monden-22/actrita-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-ruxandra-sireteanu-s-a-stins--142773.html
http://www.crisana.ro/stiri/monden-22/actrita-a-murit-la-varsta-de-70-de-ani-ruxandra-sireteanu-s-a-stins--142773.html
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"Dulcea saună a morţii" (2003), "Păcală se întoarce" (2006). Totodată, Ruxandra Sireteanu 

a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat vocea sa pentru personaje din 

spectacole de teatru radiofonic, dar şi din lungmetraje animate, precum "Universitatea 

monştrilor" (2013), "Croods" (2013), "Turbo", "Ralph Strică-Tot" (2012), "Winnie de 

pluş" (2011), "Coraline" (2009). 
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41.Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 204, 18-24 februarie  
din data de 18 februarie 2014, ora 22.30 
http://yorick.ro/a-murit-ruxandra-sireteanu/ 

 

 
 

A murit Ruxandra Sireteanu, Ruxandra Sireteanu 

“Cred că actoria e o profesie care creează dependență și cere sacrificii, știm asta. 

Recunosc, am sacrificat lucruri importante din viața mea de dragul ei. A fost bine, a fost 

rău? Nu mă mai uit în urmă. Pentru mine, cel mai mult contează clipa. Cu vârsta, m-am 

străduit să mă înțelepțesc cât de cât, să înțeleg că există viață și după teatru. De aceea am și 

renunțat la profesorat. La un moment dat, fiecare zi, fiecare clipă, devine foarte 

importantă. Și, totuși, sunt prea mult lucruri care contează de făcut în viață. Iar pentru 

mine au contat întotdeauna prietenii, familia, bărbații pe care i-am iubit. Profesoratul 

însemna un consum afectiv, psihic, energetic enorm. Așa că mi-am zis să-mi văd de 

artisticăria mea, cât vor mai îngădui Dumnezeu și îngerul. Sunt foarte liniștită și 

împăcată”. Asta spunea Ruxandra Sireteanu, în luna martie a anului 2013, într-un interviu 

acordat revistei Yorick. 

Astăzi, la 70 de ani, Ruxandra Sireteanu a murit în Spitalul Sf. Maria din București, 

unde era internată de câteva zile și suferise o intervenție chirurgicală. În dimineața zilei de 

18 februarie 2014 s-a stins din viață. 

http://yorick.ro/a-murit-ruxandra-sireteanu/
http://yorick.ro/tag/a-murit-ruxandra-sireteanu/
http://yorick.ro/tag/ruxandra-sireteanu/
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Era actriță a Teatrului Nottara din București, deasupra căruia a și locuit, timp de 40 de ani. 

Mâine, Ruxandra Sireteanu va fi depusă la Teatrul Nottara, între orele 14.00 și 17.30. 

A debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolul Maia 

din “Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi. Ruxandra Sireanu a făcut și film, și 

televiziune, și, de asemenea, a fost și profesoară. 

Talentul, spunea ea, este condiția fără de care nu poți face teatru. „Cred în talent și 

în dorința permanentă de a rămâne foarte ancorat în teatru și artă.  Trebuie să vezi 

spectacole și filme, numai așa ajungi să poți discerne între ce e bine și ce e rău. Plus că așa 

furi, meseria se fură tot timpul. Dacă ajungi în sertărașul care se cheamă rutină și crezi că-

ți ajunge ce știi, ești pierdut.” 

http://yorick.ro/ruxandra-sireteanu-cel-mai-mult-conteaza-clipa/ 
 

Interviu, Special 

Nottara, Numărul 162, Ruxandra Sireteanu 

 

Ruxandra Sireteanu: „Cel mai mult contează clipa“ 

Joacă la Teatrul Nottara din București, deasupra căruia și locuiește, într-un 

apartament cochet, de 40 de ani. Dar în lumea Thaliei trăiește de mult mai multă vreme, 

din copilărie, căci a crescut printre actori. E o prezență luminoasă, resemnată în fața 

prețului pe care-l cere profesia atotdevoratoare. Vorbește cu plăcere despre oamenii 

importanți întâlniți pe un traseu parcurs repede, iute ca vântul și ca gândul.  

Din portofoliul ei fac parte roluri importante din repertoriul clasic, precum și 

partituri din dramaturgia contemporană. Ruxandra Sireanu a făcut și film, și 

televiziune și profesorat, la care a renunțat recent, hotărâtă să-și valorifice altfel timpul. 

Aseară colegii de la Teatrul Nottara au sărbătorit-o, după o reprezentație a 

spectacolului „Titanic Vals“, regizat de Dinu Cernescu. Dar actrița avea deja emoții cu 

câteva zile înainte de eveniment și cu aceste emoții a început dialogul nostru matinal. 

Matinal doar pentru una dintre părți, căci Ruxandra Sireteanu se trezește la 6.30 în 

fiecare dimineață. Cu toate acestea, cel mai mare defect personal e nehotărârea, spune. 

De ce nehotărâre? 

Pentru că mă lupt cu ea în fiecare zi. Are Marin Sorescu o poezie foarte frumoasă, în 

care vorbește despre cele două drumuri, unul la dreapta și unul la stânga, și despre cum a 

ales întotdeauna greșit. La mine nu e chiar așa. Clar e însă că ea vine din frica de a nu 

greși, față de mine, față de alții. Deși intuiția își are locul ei bine stabilit pentru mine, căci, 

sunt o intuitivă, am greșit de multe ori. 

http://yorick.ro/ruxandra-sireteanu-cel-mai-mult-conteaza-clipa/
http://yorick.ro/category/interviu/
http://yorick.ro/category/special/
http://yorick.ro/tag/nottara/
http://yorick.ro/tag/numarul-162/
http://yorick.ro/tag/ruxandra-sireteanu/
http://yorick.ro/ruxandra-sireteanu-cel-mai-mult-conteaza-clipa/
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40 de ani la Teatru Nottara, așadar. Au trecut repede, ușor? 

Așa, ca viața. Întorci capul peste umăr și te ia amețeala… Asta făceam însă și la 18 

ani. De atunci s-au întâmplat atât de multe. Dacă ne referim strict la teatru, văd întâlniri cu 

mari regizori și actori, cu roluri foarte frumoase. Mă consider o norocoasă, știu că nu 

oricine are privilegiul să joace rolurile pe care le-am jucat eu. Sigur că, într-un fel, nu poți 

să desparți viața de pe scenă de viața de zi cu zi. Să dau un exemplu. În 2010, repetam 

pentru un spectacol la Teatrul George Ciprian din Buzău și, în rol, personajul meu trebuia 

să vorbească cu soțul mort, care era într-un coșciug. Iar în timpul ăsta soțul meu chiar se 

stingea… Au fost câteva luni foarte, foarte grele. Dar până la urmă am făcut spectacolul! 

Am dus rolul la bun sfârșit, dar spectacolul a avut o viață scurtă. În fine, sunt întâmplări pe 

care le trăim, chiar și atunci când nu credem că putem face față. Firea mea zbuciumată, în 

permanentă trepidație, m-a ajutat adesea în momente grele pe plan personal. A fost bine că 

am lucrat. Și profesoratul a jucat un rol important. Ani întregi n-am făcut decât teatru: 

facultate, spectacole, repetiții. 

Dar ați crescut în teatru, poate e previzibil? La 10 ani erați pe scenă. 

La 10 ani jucam într-un spectacol la Teatrul Național un rol bun pentru vârsta mea. 

Și-l aveam partener pe George Calboreanu. Eu am copilărit alături de tatăl meu, actorul 

Nicolae Sireteanu, și de prietenii lui, pentru mulți din generația dvs. poate nume 

necunoscute, din păcate. Nici studenții mei nu prea știau de ei: George Calboreanu, Jules 

Cazaban, George Vraca. Acești oameni veneau la mine acasă. Emoțiile vin acum, când mă 

gândesc la el, dar atunci era ceva firesc. 

La 10 ani, când eram drăgălașă, am jucat acel rol de pionieră vreo doi ani, până când 

mi-au crescut sânii și a intrat în rolul meu din spectacolul acela de succes, după o piesă 

rusească, Sanda Toma! 

Cum se făcea teatru atunci? 

Într-un fel îl vezi cu ochi de copil, deși eu eram semiinițiată, căci prima dată 

călcasem într-un teatru la 2 ani, când mama mă dusese la un spectacol de-al tatălui meu. 

Cred că atunci m-am virusat, pentru că de atunci numai asta am vrut să fac. E un miraj 

teribil. Teatrul era atunci teritoriul decorurilor realiste. Când se deschidea o ușă spre o 

grădină sau spre o altă cameră, de exemplu, în spate era un decor care te ducea mai departe 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu2_249x377.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu2_249x377.jpg
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cu povestea. Actorii erau foarte bine pregătiți, se repetau luni bune pentru un spectacol. Eu 

mă număr printre cei care adoră repetițiile, ca destui colegi mai mici și mai mari, asta nu e 

nicio noutate. Copiii dornici de teatru aveau idoli. Între timp, m-am dezis de mine cumva. 

Nu mai cred că e bine să ai idoli. Poate e bine să rămâi la modele. 

Dar, dincolo miraj, dincolo de apartenența la o familie de artiști, se simțeau la copilul 

de atunci niște calități care-l puteau aduce pe scenă? 

Nu țin minte exact, bineînțeles. Dar mă învârteam numai printre actori, repet, și 

regizorul respectivului spectacol era Alexandru Finți. Am dat o probă și am luat castingul 

(râde)! Lucrurile au mers mai departe și m-am pregătit singură pentru examenul de 

admitere la Institut, mi-am făcut singură repertoriul. Tata, care se temea că e subiectiv și, 

când mă asculta, zâmbea și îi dădeau lacrimile, și-a invitat prietenii – Alexandru 

Șahighian, Jules Cazaban, George Vraca, Colea Răutu – să mă asculte.  Iar ei i-au spus „E 

cea mai mare creație a vieții tale!“. A fost fericit și mândru că are cui să predea ștafeta. N-

am apucat să jucăm amândoi într-un spectacol, tata a murit când eram studentă. Am jucat 

doar un rol mic într-un film de-al lui Andrei Blaier, care a inventat un rol pentru fata 

bronzată care eram în vara aceea, și i-am dat câteva replici lui tata. 

Cum era Nicolae Sireteanu? 

Cel mai minunat om, cel mai bun tată, pe care-l adoram, un om de o generozitate 

teribilă, care nu refuza pe nimeni care-i cerea ajutor moral, artistic, material etc. Ca actor, 

avea o prezență scenică teribilă, o voce foarte personală, cu roluri foarte mari. Pentru 

vremurile alea, când actorii încă mai rosteau pe incantație, avea un joc modern. Era de 

mare expresivitate, impunea și era iubit de colegi și de public. 

Eu am absolvit Institutul de Teatru în 1965, la clasa lui Ion Finteșteanu și Sanda 

Manu. Fiind, întâmplător, printre primii absolvenți din promoția respectivă, am avut 

privilegiul să aleg și m-am dus la Naționalul din Craiova, dacă tot mă născusem la 

Craiova, în anii când tata jucase acolo. Veni, vidi vici. Am ajuns colegă cu oameni care mă 

știau de când aveam câțiva anișori, iar primul rol a fost, la 21 de ani,  Catarina din 

„Îmblânzirea scorpiei“. Eu credeam însă că mi se cuvine! Atunci nu făceam decât teatru, 

nu aveam alte preocupări. Le spuneam și studenților cât de important e să joci teatru în 

provincie, dar se pare că am bătut la uși închise. Nu s-a dus nimeni. 

 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu4_400x225.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu4_400x225.jpg
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Apropo, cât v-ați regăsit în studenții de acum? 

Acum un an am renunțat la profesorat, de bună voie și nesilită de nimeni, din motive 

personale. În fine, mă ocup în continuare de pregărirea unor viitori studenți, lucru pe care-l 

fac de zeci de ani, din 1976. Prima reușită a fost Adi Carauleanu, actor foarte bun de la 

Naționalul din Iași. Profesoratul îți oferă șansa de a te întâlni cu roluri pe care nu ai cum să 

le joci pe scenă. Majoritatea studenților, nu toți, sunt copii buni. Dar puțini sunt pasionați 

cu adevărat. Iar pasiunea este o motivație teribil de puternică pentru această meserie. 

 Actor cu vocație fără pasiune nu există. Și spun și eu ce spune toată lumea: Muncă, 
muncă, muncă… Dar și noroc. Actorul e la discreția regizorului, deci are nevoie de noroc. 

Ce e indispensabil pentru un actor? 

Talentul. Cred în talent și în dorința permanentă de a rămâne foarte ancorat în teatru 

și artă.  Trebuie să vezi spectacole și filme, numai așa ajungi să poți discerne între ce e 

bine și ce e rău. Plus că așa furi, meseria se fură tot timpul. Dacă ajungi în sertărașul care 

se cheamă rutină și crezi că-ți ajunge ce știi, ești pierdut. 

Sunteți o actriță supusă? 

Da. Există mulți regizori tineri interesanți, cu unii am lucrat, iar lucrul cu ei e util și 

interesant. Dacă am încredere în regizor și în puterea mea de a face un anumit rol, sunt 

supusă. Dar mă frământ mult și asta mă costă teribil. Când eram tânără, n-avem temerile 

care mă împovărează acum. În timp, ele au devenit din ce în ce mai mari, și-au făcut loc 

insomniile, timpul în care mă răsfățam n-a mai fost timpul meu. Munca la un rol a început 

să mă copleșească, nu mi-am mai permis răsfățuri. Cred că actoria e o profesie care 

creează dependență și cere sacrificii, știm asta. Recunosc, am sacrificat lucruri importante 

din viața mea de dragul ei. A fost bine, a fost rău? Nu mă mai uit în urmă. Pentru mine, cel 

mai mult contează clipa. Cu vârsta, m-am străduit să mă înțelepțesc cât de cât, să înțeleg că 

există viață și după teatru. De aceea am și renunțat la profesorat. La un moment dat, fiecare 

zi, fiecare clipă, devine foarte importantă. Și, totuși, sunt prea mult lucruri care contează de 

făcut în viață. Iar pentru mine au contat întotdeauna prietenii, familia, bărbații pe care i-am 

iubit. Profesoratul însemna un consum afectiv, psihic, energetic enorm. Așa că mi-am zis 

să-mi văd de artisticăria mea, cât vor mai îngădui Dumnezeu și îngerul. Sunt foarte liniștită 

și împăcată. Vreau să călătoresc, să văd teatru care mă emoționează, actori englezi și ruși, 

care-mi plac foarte mult, spectacole cu o componentă vizuală puternică. Nu mă interesează 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu-3_400x267.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/03/sireteanu-3_400x267.jpg
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teatrul în care se întâmplă multe, dar care nu-mi transmite nimic. Merg la festivaluri și am 

văzut spectacole care mi-au stârnit pofte artistice, în care aș fi vrut să joc orice, dar și 

producții ale unor regizori importanți, care însă nu mi-au spus mare lucru. 

 

Postat de Dana Ionescu 
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42.Digi 24 HD 
din data de 18 februarie 2014, ora 22.30 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Ruxandra+Siretea

nu+a+murit+la+varsta+de+70+de+ani 

 

 

Actriţa Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani 

Ruxandra Sireteanu a murit la vârsta de 70 de ani, marţi dimineaţă, au 

declarat reprezentanţii Teatrului Nottara din Bucureşti. Potrivit acestora, actriţa 

suferea de cancer. 

Trupul neînsufleţit al actriţei urmează să fie depus la Teatrul Nottara, la o dată care va fi 

anunţată ulterior, au declarat reprezentanţii Teatrului Nottara, citați de Mediafax. 

Născută pe 20 decembrie 1943, la Craiova, fiica actorului Nicolae Sireteanu, 

Ruxandra Sireteanu a debutat la vârsta de 9 ani pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti, cu rolul Maia din „Platon Krecet”, în regia lui Alexandru Finţi. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorilor 

Ion Finteşteanu şi Sanda Manu.A susţinut numeroase recitaluri de poezie atât în 

România, cât şi în Suedia (Malmö şi Göteborg) şi Grecia (Atena şi Salonic). 

În anul 1968 a primit o bursă de două luni la Paris, la Maison des jeunes, condusă de 

Jean-Louis Barrault şi Tania Balachova.Din 1972, Ruxandra Sireteanu a jucat la Teatrul 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Ruxandra+Sireteanu+a+murit+la+varsta+de+70+de+ani
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Ruxandra+Sireteanu+a+murit+la+varsta+de+70+de+ani
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Nottara din Bucureşti.În perioada 1992 - 1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru 

a Universităţii Hyperion din Bucureşti. 

Printre filmele în care a jucat se numără „Divorţ... din dragoste” (1992) şi „Păcală 

se întoarce” (2006). 

Totodată, Ruxandra Sireteanu a făcut dublaje la desene animate şi şi-a împrumutat 

vocea sa pentru personaje din spectacole de teatru radiofonic. 

 


