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1. AGERPRESS 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 15:59 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-

asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14 

 

 
 

 

Marinela Țepuș (Nottara): Așteptăm avizul ISC, pentru a fi scoși de 

pe lista cu buline 

 

Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București 

- Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină", a afirmat managerul 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14


 

 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș.  

 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 

nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara. 



Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

de: Daniel Popescu  

  



2. Evenimentul Zilei  
din data de 13 Septembrie 2016 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu.html 

 

 
 

Teatrul Nottara, tot cu bulină pe sediu 
 

Actorii Teatrulu i l Nottara își 
doresc  
să reintre în normalitate. de altfel, se consideră „un simbol de normalitate” 

Actorii de la Teatrul Nottara s-au întors acasă de ceva vreme. Lucrează zi 

de zi, repetă, pregătesc Festivalul Internațional de Teatrul Fest(IN) pe Bulevard. 

Dar, ca un ghimpe în inima lor, stă bulina roșie pe sediul instituției. 

 

 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu.html


Imobilul din bulevardul Magheru a fost supus unei expertize tehnice 

minuțioase. Rezultatul: clădirea nu este cu grad de risc seismic I, ci II.   Asta 

înseamnă că trebuie declasificată, că la o adică, la unc utrmeur major ar 

suporta deteriorări, dar nu s-ar prăbuși, după cum susțin specialiștii. Numai că 

pentru această operațiune – mai întâi scoaterea de me lista clădirilor cu bulină 

- mai este nevoie de un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții 

(ISC) București – Ilfov. Avizul întârzie să vină, iar unii spectatori încă mai au 

rețineri să pășească în Teatrul Nottara.  

Potrivit managerului teatrului Marinela Țepuș  un risc seismic de grad 

II înseamnă că teatrul poate intra în reabilitare. „Și o vom face. Am spus 

tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. Să fiu bine înțeleasă. 

Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici să fim mai 

puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o formalitate, 

încât să ne putem continua activitate până la reabilitare”. 

Mai mult, a susținut, astăzi, în conferința de presă ținută în sediul 

teatrului că „acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor interese 

imobiliare. Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 

30% mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două 

expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex 

format din trei obiective, ele luându-se separat, iar complexul important 

numit Sală n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să 

vadă dacă e adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată”, a mai spus Marinela 

Țepuș. Dar a subliniat că dacă nu primesc un răspuns va da în judecată ISC.  

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire 

se pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. Și, ca să dovedească faptul că nu există 

niciun pericol, a declaratcă va veni la toate spectacolele teatrului.  „Este 

specator pe viață!” a spus Marinela Țepuș. 

 

de: Carmen Anghel 

 

  



3. România TV  
din data de 13 Septembrie 2016, ora 17:32 

http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-

bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-

dam-in-judecata-institutia_314181.html 

 

 
 

 

Managerul Nottara despre scoaterea bulinei roşii de pe clădire: În 

cazul unui răspuns negativ al ISC, dăm în judecată instituţia 

 

Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București 

- Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină roşie", a afirmat 

managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă, marţi. 

Ea a precizat că în cazul unui răspuns negativ din partea ISC, va da în judecată 

această instituţie.  

http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia_314181.html
http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia_314181.html
http://www.romaniatv.net/managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia_314181.html


 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș. 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 



nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara, 

conform Agerpres. 

Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

de: Ionela Marcu 

  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14


4.  Cronica Română 
din data de 13 Septembrie 2016 

http://cronicaromana.net/2016/09/13/managerul-teatrului-nottara-

someaza-isc/ 

 

 
 

 
MANAGERUL TEATRULUI NOTTARA SOMEAZĂ ISC! 

 

 

Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) 

București – Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu „bulină roşie”, a 

afirmat managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de 

http://cronicaromana.net/2016/09/13/managerul-teatrului-nottara-someaza-isc/
http://cronicaromana.net/2016/09/13/managerul-teatrului-nottara-someaza-isc/
http://cronicaromana.net/2016/09/13/managerul-teatrului-nottara-someaza-isc/
http://cronicaromana.net/wp-content/uploads/2016/09/nottara.jpg


presă, marţi. Ea a precizat că în cazul unui răspuns negativ din partea ISC, 

va da în judecată această instituţie.  

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

„Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (…) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât”, a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

„Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare”, a spus 

Țepuș. 

Ea a susținut că „acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare”. 

„Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (…) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e 

adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată”, a menționat managerul de la 

Nottara, conform Agerpres. 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14


Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

„Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există”, a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

Sursa: Cronica Română 

  



5. NEWS.RO 
din data de 13 Septembrie 2016 

http://www.news.ro/cultura-media/festivalul-festin-pe-bulevard-la-

teatrul-nottara-31-de-reprezentatii-in-13-zile-

1922411613182016091715566490 
 

 

 

 

Festivalul ”FestIn pe Bulevard”, la Teatrul Nottara: 31 de 

reprezentaţii în 13 zile 

 

 

 

Festivalul FestIN pe Bulevard (Foto: facebook.com) 

 

http://www.news.ro/cultura-media/festivalul-festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-31-de-reprezentatii-in-13-zile-1922411613182016091715566490
http://www.news.ro/cultura-media/festivalul-festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-31-de-reprezentatii-in-13-zile-1922411613182016091715566490
http://www.news.ro/cultura-media/festivalul-festin-pe-bulevard-la-teatrul-nottara-31-de-reprezentatii-in-13-zile-1922411613182016091715566490


Teatrul Nottara se redeschide pentru public cu Festivalul ”FestIn pe 

Bulevard”, ajuns la ediţia a patra, care se va desfăşura în perioada 10-22 

octombrie şi va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, a anunţat, marţi, 

Marinela Ţepuş, într-o conferinţă de presă. 

 

 

de: Aura Marinescu 

  



6. Ziare.ro 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 16:14 

http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/178978 

 

Marinela Țepuș (Nottara): Așteptăm avizul ISC, pentru a fi scoși de pe 

lista cu buline 

 
Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) 

București - Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină", a afirmat 

managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă.  

 

 

http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/178978


Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș.  

 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 

nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara. 

Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 



Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

Sursa: AGERPRESS 

  



7. RFI România 
din data de 14 Septembrie 2016 

http://www.rfi.ro/eveniment-89562-cerere-mare-pentru-biletele-

din-festin-pe-bulevard 

 

 
 

Cerere mare pentru biletele din FEST(IN) pe Bulevard 
 

 

 

 

Teatrul Nottara a organizat marţi, 13 septembrie o conferinţă de presă pe 

tema dublului eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a 

http://www.rfi.ro/eveniment-89562-cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard
http://www.rfi.ro/eveniment-89562-cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard


IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie şi 23-24 noiembrie 2016), care marchează şi întoarcerea oficială a 

instituţiei acasă, în sediul din Bulevardul Magheru, nr. 20. 

 

În cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, managerul instituţiei, a explicat de 

ce pe clădire mai există încă bulina roşie, deşi au trecut mai bine de două luni de 

când s-a finalizat expertiza care a dovedit că imobilul nu se încadrează la clasa I 

de risc seismic: din cauza birocraţiei. Mai exact, încă se aşteaptă un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București – Ilfov, care întârzie 

să vină. 

Prof. dr. ing. Paul Ioan, care a realizat expertiza, a dat încă o dată asigurări 

că este o clădire sigură şi a acceptat invitaţia jovială a Marinelei Ţepuş de a fi 

numit spectator pe viaţă, ca o garanţie suplimentară a încrederii pe care o are 

rezistenţa imobilului. 

S-a vorbit, de asemenea, despre cea de-a IV-a ediţie a Festivalui 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care marchează de fapt 

întoarcerea oficială acasă şi care va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în 

perioada 10-22 octombrie 2016. 

Deşi mai este (aproape) o lună până la începerea evenimentului, pentru 

două dintre spectacole nu mai sunt bilete disponibile. Este vorba despre Trei 

nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu şi Efecte colateralede 

Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. Acestea vor mai fi programate şi la 

începutul lunii octombrie, chiar înaine de începerea festivalului, pentru doritorii 

care nu au apucat să cumpere bilete. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

  



8. ZiareLive 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 16;03 

http://www.ziarelive.ro/stiri/marinela-tepus-nottara-asteptam-

avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline.html 

 

 
 

Marinela Țepuș (Nottara): Așteptăm avizul ISC, pentru a fi scoși de pe 

lista cu buline 

 
Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București 

- Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină", a afirmat managerul 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă.  

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline.html


 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș.  

 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 

nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara. 



Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

 

Sursa: AGERPRESS 

  



9. Revista presei 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 17:46 

http://www.revista-presei.com/stire-managerul-nottara-despre-

scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-

negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia-256824084.html 

 

 
 

Managerul Nottara despre scoaterea bulinei roşii de pe clădire: În 

cazul unui răspuns negativ al ISC, dăm în judecată instituţia 

 

Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București 

- Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină roşie", a afirmat 

managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă, marţi. 

Ea a precizat că în cazul unui răspuns negativ din partea ISC, va da în judecată 

această instituţie.  

http://www.revista-presei.com/stire-managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia-256824084.html
http://www.revista-presei.com/stire-managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia-256824084.html
http://www.revista-presei.com/stire-managerul-nottara-despre-scoaterea-bulinei-rosii-de-pe-cladire-in-cazul-unui-raspuns-negativ-al-isc-dam-in-judecata-institutia-256824084.html


 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș. 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 



nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara, 

conform Agerpres. 

Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

Sursa: RomâniaTV 

 

  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/09/13/marinela-tepus-nottara-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline-15-59-14


10. eȘtireaZilei 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 15;59 

http://www.estireazilei.ro/stire.aspx?id=59657838&titlu=Marinela

-Tepus-Nottara-Asteptam-avizul-ISC-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-

cu-buline 

 

 
 

Marinela Țepuș (Nottara): Așteptăm avizul ISC, pentru a fi scoși de pe 

lista cu buline 

 
Clădirea care găzduiește Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București 

- Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu "bulină", a afirmat managerul 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, într-o conferință de presă.  

 

http://www.estireazilei.ro/stire.aspx?id=59657838&titlu=Marinela-Tepus-Nottara-Asteptam-avizul-ISC-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline
http://www.estireazilei.ro/stire.aspx?id=59657838&titlu=Marinela-Tepus-Nottara-Asteptam-avizul-ISC-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline
http://www.estireazilei.ro/stire.aspx?id=59657838&titlu=Marinela-Tepus-Nottara-Asteptam-avizul-ISC-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline


 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare și modificare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

"Ceea ce înseamnă că în această clipă ieșim de sub incidența legii. (...) 

Numai că Inspectoratul de Stat în Construcții București — Ilfov ar trebui să dea 

un aviz astfel încât Primăria să ne scoată de pe lista cu buline. Atât", a precizat, 

marți, managerul Teatrului Nottara. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

"Și o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înțeleasă. Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare", a spus 

Țepuș.  

 

Ea a susținut că "acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare". 

"Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 30% 

mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două expertize. 

Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex format din trei 

obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit Sală n-a fost 

expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă dacă e adevărată, 

nici să vadă dacă nu e adevărată", a menționat managerul de la Nottara. 



Marinela Țepuș a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acționa această instituție în judecată. 

"Inspectoratul în Construcții, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni 

și jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Și am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să știm dacă vom 

fi clasificați sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

și cumpără mai puține bilete. Dacă-și permit pur și simplu să obstrucționeze 

activitatea unei instituții, înseamnă că suntem în România și normalitate nu 

există", a mai spus Țepuș. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire se 

pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. 

Începând din noiembrie 2015, Teatrul Nottara și-a suspendat toate 

spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia fiind luată în urma 

aplicării Legii nr. 282/2015, prin care este interzisă orice activitate în clădiri cu 

risc seismic mare. 

 

 

Sursa: AGERPRESS 

  



11. Radio România Cultural 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 15;59 

http://radioromaniacultural.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-

festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Cerere mare pentru biletele din FEST(IN) pe Bulevard 

 

 
 

  

Teatrul Nottara a organizat marţi, 13 septembrie o conferinţă de presă pe 

tema dublului eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a 

http://radioromaniacultural.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/
http://radioromaniacultural.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/
http://i2.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/09/Vlad-Zamfirescu.jpg?fit=1024,683


IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie şi 23-24 noiembrie 2016), care marchează şiîntoarcerea oficială a 

instituţiei acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

            În cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, managerul instituţiei, a explicat de 

ce pe clădire mai există încă bulina roşie, deşi au trecut mai bine de două luni de 

când s-a finalizat expertiza care a dovedit că imobilul nu se încadrează la clasa I 

de risc seismic: din cauza birocraţiei. Mai exact, încă se aşteaptă un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București – Ilfov, care întârzie 

să vină. 

Prof. dr. ing. Paul Ioan, care a realizat expertiza, a dat încă o dată asigurări 

că este o clădire sigură şi a acceptat invitaţia jovială a Marinelei Ţepuş de a fi 

numit spectator pe viaţă, ca o garanţie suplimentară a încrederii pe care o are 

rezistenţa imobilului. 

S-a vorbit, de asemenea, despre cea de-a IV-a ediţie a Festivalui 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care marchează de fapt 

întoarcerea oficială acasă şi care va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în 

perioada 10-22 octombrie 2016. Deşi mai este (aproape) o lună până la 

începerea evenimentului, pentru două dintre spectacole nu mai sunt bilete 

disponibile. Este vorba despre Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: 

Mihai Lungeanu şi Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Acestea vor mai fi programate şi la începutul lunii octombrie, chiar 

înaine de începerea festivalului, pentru doritorii care nu au apucat să cumpere 

bilete. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



12, Realitatea TV 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 17;20 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-

10-octombrie_1981416.html 

 

 
 

Teatrul Nottara se redeschide oficial pe 10 octombrie 

 

 

http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-10-octombrie_1981416.html
http://www.realitatea.net/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-10-octombrie_1981416.html


Teatrul Nottara se redeschide oficial pe Bulevardul Magheru, din 10 

octombrie, odată cu debutul festivalului FestIn pe Bulevard, a anunţat, 

marţi, Marinela Ţepuş, directorul instituţiei. Clădirea a fost reexpertizată 

tehnic şi se încadrează în clasa de risc seismic II, având şi aviz de 

funcţionare de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), a declarat 

directorul instituţiei pentru News.ro. 

 

Marinela Ţepuş a explicat că în aceste opt luni cât activitatea teatrului a 

fost întreruptă în sediul din Bulevardul Magheru, s-a realizat o igienizare, iar 

spaţiul a fost folosit pentru depozitare. 

”S-a igienizat şi în aceste opt luni cât am lipsit, acest spaţiu a fost folosit 

ca depozit. Am continuat ce nu am apucat să facem. Am achiziţionat scaune noi, 

care nu apucaseră să fie montate, pentru că a venit legea peste noi şi nu ne-au 

mai aprobat nimic. Ceea ce trebuie făcut este ca acestui imobil să i se facă şi 

nişte operaţii în profunzime, nu doar un lifting uşor, cum a primit acum”, a 

declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Actorii şi spectatorii sunt în siguranţă, pot veni la teatru, sunt asigurări 

date de manager. 

”Clădirea teatrului are expertiză tehnică făcută după normele europene în 

vigoare, fiind încadrată în clasa de risc seismic II. Înseamnă că în această clipă 

ieşim de sub incidenţa legii. Numai că a apărut un «zmeu», numit Inspectoratul 

de Stat în Construcţii, care ar trebui să dea un aviz astfel încât Primăria să ne 

scoată de pe lista cu bulină. Noi ştim că risc II înseamnă reabilitare. Şi o vom 

face. Suntem conştienţi. Această clădire nu are nimic la structură. Această 

expertiză nu ne ajută nici să fim mai şubrezi, nici mai puternici. Clădirea e 

aceeaşi. Singura problemă gravă este că acea bulină din 1996 a fost fals pusă din 

cauza unor interese imobiliare. Ştim cu toţii că se vindeau apartamente în aceste 

imobile cu 30% mai ieftin, aşa se face că în 1996 - 1997 s-au făcut două 

expertize (nici asta n-ar fi fost voie), pentru că aici e un complex format din trei 

obiective, iar complexul important numit Sală nu a fost expertizat”, au fost 

explicaţiile Marinelei Ţepuş.  

Expertiza tehnică a fost realizată potrivit Legii 282/2015, publicată în 

Monitorul Oficial în noiembrie 2015. 

 

 

 

Sursa: Realitatea.net 



13, ZiuaNews 

din data de 13 Septembrie 2016, ora 17;32 

http://ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-
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Teatrul Nottara se redeschide oficial pe 10 octombrie 

 

http://ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-10-octombrie-533133
http://ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-10-octombrie-533133


Teatrul Nottara se redeschide oficial pe Bulevardul Magheru, din 10 

octombrie, odată cu debutul festivalului FestIn pe Bulevard, a anunţat, 

marţi, Marinela Ţepuş, directorul instituţiei. Clădirea a fost reexpertizată 

tehnic şi se încadrează în clasa de risc seismic II, având şi aviz de 

funcţionare de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), a declarat 

directorul instituţiei pentru News.ro. 

 

Marinela Ţepuş a explicat că în aceste opt luni cât activitatea teatrului a 

fost întreruptă în sediul din Bulevardul Magheru, s-a realizat o igienizare, iar 

spaţiul a fost folosit pentru depozitare. 

”S-a igienizat şi în aceste opt luni cât am lipsit, acest spaţiu a fost folosit 

ca depozit. Am continuat ce nu am apucat să facem. Am achiziţionat scaune noi, 

care nu apucaseră să fie montate, pentru că a venit legea peste noi şi nu ne-au 

mai aprobat nimic. Ceea ce trebuie făcut este ca acestui imobil să i se facă şi 

nişte operaţii în profunzime, nu doar un lifting uşor, cum a primit acum”, a 

declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Actorii şi spectatorii sunt în siguranţă, pot veni la teatru, sunt asigurări 

date de manager. 

”Clădirea teatrului are expertiză tehnică făcută după normele europene în 

vigoare, fiind încadrată în clasa de risc seismic II. Înseamnă că în această clipă 

ieşim de sub incidenţa legii. Numai că a apărut un «zmeu», numit Inspectoratul 

de Stat în Construcţii, care ar trebui să dea un aviz astfel încât Primăria să ne 

scoată de pe lista cu bulină. Noi ştim că risc II înseamnă reabilitare. Şi o vom 

face. Suntem conştienţi. Această clădire nu are nimic la structură. Această 

expertiză nu ne ajută nici să fim mai şubrezi, nici mai puternici. Clădirea e 

aceeaşi. Singura problemă gravă este că acea bulină din 1996 a fost fals pusă din 

cauza unor interese imobiliare. Ştim cu toţii că se vindeau apartamente în aceste 

imobile cu 30% mai ieftin, aşa se face că în 1996 - 1997 s-au făcut două 

expertize (nici asta n-ar fi fost voie), pentru că aici e un complex format din trei 

obiective, iar complexul important numit Sală nu a fost expertizat”, au fost 

explicaţiile Marinelei Ţepuş.  

Expertiza tehnică a fost realizată potrivit Legii 282/2015, publicată în 

Monitorul Oficial în noiembrie 2015. 

 

 

 

Sursa: Realitatea.net 



14, DC NEWS 
din data de 13 Septembrie 2016, ora 16:02 

http://www.dcnews.ro/marinela-tepus-nottara-asteptam-raspuns-
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Marinela Ţepuş (Nottara): Aşteptăm răspuns. Vedem dacă îi dăm 

în judecată 

 

 

 
Clădirea care găzduieşte Teatrul Nottara are expertiză tehnică, dar este 

necesar un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) 

http://www.dcnews.ro/marinela-tepus-nottara-asteptam-raspuns-vedem-daca-ii-dam-in-judecata_515820.html
http://www.dcnews.ro/marinela-tepus-nottara-asteptam-raspuns-vedem-daca-ii-dam-in-judecata_515820.html


Bucureşti - Ilfov pentru a fi scoasă de pe lista clădirilor cu 'bulină', a 

afirmat managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 

 

Ea a explicat că această clădire are expertiză tehnică făcută după Legea nr. 

282/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 noiembrie 2015, de 

completare şi modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, conform căreia clasa 

de risc seismic nu este de gradul I, ci II. 

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II înseamnă că teatrul poate intra 

în reabilitare. 

'Şi o vom face. Am spus tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. 

Să fiu bine înţeleasă. Expertiza şi bulina nu ne ajută nici să fim mai şubrezi, nici 

să fim mai puternici. Clădirea e aceeaşi. Singura problemă care există e o 

formalitate, încât să ne putem continua activitate până la reabilitare', a spus 

Ţepuş. 

 

Posibilă acțiune în instanță 

Ea a susţinut că 'acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor 

interese imobiliare'. 'Ştim cu toţii că se vindeau apartamentele în asemenea 

imobile cu 30% mai ieftin. Aşa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut 

două expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex 

format din trei obiective, ele luându-se separat, iar complexul important numit 

Sală n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să vadă 

dacă e adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată', a menţionat managerul de la 

Nottara. 

Marinela Ţepuş a subliniat că, în cazul unui răspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va acţiona această instituţie în judecată. 

'Inspectoratul în Construcţii, acum, nu ne dă un răspuns. După două luni şi 

jumătate nu ne dă niciun răspuns. Noi nu putem să-i dăm în judecată fără un 

răspuns. Şi am spus: să scrie ce vor, dar să dea un răspuns, ca să ştim dacă vom 

fi clasificaţi sau dacă-i dăm în judecată. Noi suntem în legalitate. Repet, 

problema noastră este că oamenii mai au dubii văzând această bulină pe clădire 

şi cumpără mai puţine bilete. Dacă-şi permit pur şi simplu să obstrucţioneze 

activitatea unei instituţii, înseamnă că suntem în România şi normalitate nu 

există', a mai spus Ţepuş.  

 

 

de: Anca Murgoci 
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Teatrul Nottara se redeschide oficial pe 10 octombrie 

 

 

http://e-politic.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-se-redeschide-oficial-pe-10-octombrie-482043
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Teatrul Nottara se redeschide oficial pe Bulevardul Magheru, din 10 

octombrie, odată cu debutul festivalului FestIn pe Bulevard, a anunţat, 

marţi, Marinela Ţepuş, directorul instituţiei. Clădirea a fost reexpertizată 

tehnic şi se încadrează în clasa de risc seismic II, având şi aviz de 

funcţionare de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), a declarat 

directorul instituţiei pentru News.ro. 

 

Marinela Ţepuş a explicat că în aceste opt luni cât activitatea teatrului a 

fost întreruptă în sediul din Bulevardul Magheru, s-a realizat o igienizare, iar 

spaţiul a fost folosit pentru depozitare. 

”S-a igienizat şi în aceste opt luni cât am lipsit, acest spaţiu a fost folosit 

ca depozit. Am continuat ce nu am apucat să facem. Am achiziţionat scaune noi, 

care nu apucaseră să fie montate, pentru că a venit legea peste noi şi nu ne-au 

mai aprobat nimic. Ceea ce trebuie făcut este ca acestui imobil să i se facă şi 

nişte operaţii în profunzime, nu doar un lifting uşor, cum a primit acum”, a 

declarat Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara. 

Actorii şi spectatorii sunt în siguranţă, pot veni la teatru, sunt asigurări 

date de manager. 

”Clădirea teatrului are expertiză tehnică făcută după normele europene în 

vigoare, fiind încadrată în clasa de risc seismic II. Înseamnă că în această clipă 

ieşim de sub incidenţa legii. Numai că a apărut un «zmeu», numit Inspectoratul 

de Stat în Construcţii, care ar trebui să dea un aviz astfel încât Primăria să ne 

scoată de pe lista cu bulină. Noi ştim că risc II înseamnă reabilitare. Şi o vom 

face. Suntem conştienţi. Această clădire nu are nimic la structură. Această 

expertiză nu ne ajută nici să fim mai şubrezi, nici mai puternici. Clădirea e 

aceeaşi. Singura problemă gravă este că acea bulină din 1996 a fost fals pusă din 

cauza unor interese imobiliare. Ştim cu toţii că se vindeau apartamente în aceste 

imobile cu 30% mai ieftin, aşa se face că în 1996 - 1997 s-au făcut două 

expertize (nici asta n-ar fi fost voie), pentru că aici e un complex format din trei 

obiective, iar complexul important numit Sală nu a fost expertizat”, au fost 

explicaţiile Marinelei Ţepuş.  

Expertiza tehnică a fost realizată potrivit Legii 282/2015, publicată în 

Monitorul Oficial în noiembrie 2015. 

 

 

 

Sursa: Realitatea.net 
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sediu.html 

 

 

 

Teatrul Nottara, tot cu bulină pe sediu 
 

Actorii Teatrulu i l Nottara își 
doresc să reintre în normalitate. de altfel, se consideră „un simbol de normalitate”  

Actorii de la Teatrul Nottara s-au întors acasă de ceva vreme. Lucrează zi 

de zi, repetă, pregătesc Festivalul Internațional de Teatrul Fest(IN) pe Bulevard. 

Dar, ca un ghimpe în inima lor, stă bulina roșie pe sediul instituției. 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu.html


 

Imobilul din bulevardul Magheru a fost supus unei expertize tehnice 

minuțioase. Rezultatul: clădirea nu este cu grad de risc seismic I, ci II.   Asta 

înseamnă că trebuie declasificată, că la o adică, la unc utrmeur major ar 

suporta deteriorări, dar nu s-ar prăbuși, după cum susțin specialiștii. Numai că 

pentru această operațiune – mai întâi scoaterea de me lista clădirilor cu bulină 

- mai este nevoie de un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții 

(ISC) București – Ilfov. Avizul întârzie să vină, iar unii spectatori încă mai au 

rețineri să pășească în Teatrul Nottara.  

Potrivit managerului teatrului Marinela Țepuș  un risc seismic de grad II 

înseamnă că teatrul poate intra în reabilitare. „Și o vom face. Am spus 

tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. Să fiu bine înțeleasă. 

Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici să fim mai 

puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o formalitate, 

încât să ne putem continua activitate până la reabilitare”. 

Mai mult, a susținut, astăzi, în conferința de presă ținută în sediul 

teatrului că „acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor interese 

imobiliare. Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 

30% mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două 

expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex 

format din trei obiective, ele luându-se separat, iar complexul important 

numit Sală n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să 

vadă dacă e adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată”, a mai spus Marinela 

Țepuș. Dar a subliniat că dacă nu primesc un răspuns va da în judecată ISC. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire 

se pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. Și, ca să dovedească faptul că nu există 

niciun pericol, a declaratcă va veni la toate spectacolele teatrului.  „Este 

specator pe viață!” a spus Marinela Țepuș. 

 

 

Sursa: evz.ro 
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Teatrul Nottara, tot cu bulină pe sediu 
 

Actorii Teatrulu i 
 l Nottara își doresc să reintre în normalitate. de altfel, se consideră „un simbol de 
normalitate” 

Actorii de la Teatrul Nottara s-au întors acasă de ceva vreme. Lucrează zi 

de zi, repetă, pregătesc Festivalul Internațional de Teatrul Fest(IN) pe Bulevard. 

Dar, ca un ghimpe în inima lor, stă bulina roșie pe sediul instituției. 

http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu-256824046.html
http://stiri.astazi.ro/stire-teatrul-nottara-tot-cu-bulina-pe-sediu-256824046.html


 

 

Imobilul din bulevardul Magheru a fost supus unei expertize tehnice 

minuțioase. Rezultatul: clădirea nu este cu grad de risc seismic I, ci II.   Asta 

înseamnă că trebuie declasificată, că la o adică, la unc utrmeur major ar 

suporta deteriorări, dar nu s-ar prăbuși, după cum susțin specialiștii. Numai că 

pentru această operațiune – mai întâi scoaterea de me lista clădirilor cu bulină 

- mai este nevoie de un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții 

(ISC) București – Ilfov. Avizul întârzie să vină, iar unii spectatori încă mai au 

rețineri să pășească în Teatrul Nottara.  

Potrivit managerului teatrului Marinela Țepuș  un risc seismic de grad 

II înseamnă că teatrul poate intra în reabilitare. „Și o vom face. Am spus 

tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. Să fiu bine înțeleasă. 

Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici să fim mai 

puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o formalitate, 

încât să ne putem continua activitate până la reabilitare”. 

Mai mult, a susținut, astăzi, în conferința de presă ținută în sediul 

teatrului că „acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor interese 

imobiliare. Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 

30% mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două 

expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex 

format din trei obiective, ele luându-se separat, iar complexul important 

numit Sală n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să 

vadă dacă e adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată”, a mai spus Marinela 

Țepuș. Dar a subliniat că dacă nu primesc un răspuns va da în judecată ISC.  

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire 

se pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. Și, ca să dovedească faptul că nu există 

niciun pericol, a declaratcă va veni la toate spectacolele teatrului.  „Este 

specator pe viață!” a spus Marinela Țepuș. 

 

 

Sursa: evz.ro 
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Teatrul Nottara, tot cu bulină pe sediu 
 

Actorii Teatrulu i l Nottara își 
doresc să reintre în normalitate. de altfel, se consideră „un simbol de normalitate”  

Actorii de la Teatrul Nottara s-au întors acasă de ceva vreme. Lucrează zi 

de zi, repetă, pregătesc Festivalul Internațional de Teatrul Fest(IN) pe Bulevard. 

Dar, ca un ghimpe în inima lor, stă bulina roșie pe sediul instituției. 
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Imobilul din bulevardul Magheru a fost supus unei expertize tehnice 

minuțioase. Rezultatul: clădirea nu este cu grad de risc seismic I, ci II.   Asta 

înseamnă că trebuie declasificată, că la o adică, la unc utrmeur major ar 

suporta deteriorări, dar nu s-ar prăbuși, după cum susțin specialiștii. Numai că 

pentru această operațiune – mai întâi scoaterea de me lista clădirilor cu bulină 

- mai este nevoie de un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții 

(ISC) București – Ilfov. Avizul întârzie să vină, iar unii spectatori încă mai au 

rețineri să pășească în Teatrul Nottara.  

Potrivit managerului teatrului Marinela Țepuș  un risc seismic de grad 

II înseamnă că teatrul poate intra în reabilitare. „Și o vom face. Am spus 

tuturor. Această clădire n-are nimic la structură. Să fiu bine înțeleasă. 

Expertiza și bulina nu ne ajută nici să fim mai șubrezi, nici să fim mai 

puternici. Clădirea e aceeași. Singura problemă care există e o formalitate, 

încât să ne putem continua activitate până la reabilitare”. 

Mai mult, a susținut, astăzi, în conferința de presă ținută în sediul 

teatrului că „acea bulină din 1996 a fost fals pusă din cauza unor interese 

imobiliare. Știm cu toții că se vindeau apartamentele în asemenea imobile cu 

30% mai ieftin. Așa se face că în 1996, respectiv în 1997 s-au făcut două 

expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru că aici este este un complex 

format din trei obiective, ele luându-se separat, iar complexul important 

numit Sală n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a făcut nimic. Nici să 

vadă dacă e adevărată, nici să vadă dacă nu e adevărată”, a mai spus Marinela 

Țepuș. Dar a subliniat că dacă nu primesc un răspuns va da în judecată ISC. 

Prezent la conferința de presă, expertul Paul Ioan a arătat că în clădire 

se pot desfășura activitățile Teatrului Nottara, în cazul unui cutremur major, 

aceasta putând suferi doar avarii. Și, ca să dovedească faptul că nu există 

niciun pericol, a declaratcă va veni la toate spectacolele teatrului.  „Este 

specator pe viață!” a spus Marinela Țepuș. 

 

 

Sursa: evz.ro 
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http://observator.tv/social/teatrul-nottara-se-intoarce-in-sediul-din-

bulevardul-magheru-186037.html 

 

 

 

La exact 70 de ani de la inaugurarea sălii sale de spectacol, Teatrul 

Nottara se întoarce în sediul din Bulevardul Magheru, din care a plecat cu arme 

şi bagaje iarna trecută. 

 

 

Sursa: Observator TV 
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20, Bucureștii vechi și noi  
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http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/teatrul-nottara-se-

intoarce-acasa-cu-un-festival-si-o-conferinta/ 

 

 
 

Teatrul Nottara se întoarce acasă cu un festival şi o conferinţă! 

 

 
 

 

Teatrul Nottara organizează marţi, 13 septembrie, de la ora 13:00, la 

CafeNott(Teatrul Nottara, etajul I) o conferinţă de presă pe tema dublului 

eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a IV-a ediţie a 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa-cu-un-festival-si-o-conferinta/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/teatrul-nottara-se-intoarce-acasa-cu-un-festival-si-o-conferinta/


Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 octombrie şi 

23-24 noiembrie 2016), care marchează şi întoarcerea oficială a instituţiei 

acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

 

În cadrul conferinţei se va discuta despre ce e nou la Nottara, ce urmează 

după revenirea pe Bd. Magheru şi ce este special la această ediţie a festivalului. 

 

 

 

 

 

de Alexandru Dumitru Filimon 

  

http://www.festinpebulevard.ro/
http://new.nottara.ro/?sid=19


21, PRIMA TV  
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http://www.primatv.ro/stiri-focus/teatrul-nottara-se-intoarce.html 
 

 
 

Teatrul Nottara se intoarce 

 

 Teatrul Nottara îşi reaia activitatea în sediul de pe Bulevardul Magheru, 

după mai bine de 8 luni de la momentul în care şi-a pus lacătul pe uşă. Marea 

deschidere va avea loc pe 10 octombrie. O nouă expertiză a stabilit că imobilul 

se încadrează în clasa a doua de risc seismic, iar prin lucrările de consolidare ce 

vor avea loc, clădirea se va încadra în clasa a treia sau chiar a patra de risc. 

    

 

 

Sursa: Prima TV 

  

http://www.primatv.ro/stiri-focus/teatrul-nottara-se-intoarce.html


22, Ordinea Zilei  
din data de 15 Septembrie 2016, ora 10:45 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-asteptam-

avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline 

 

 
 

Marinela Tepus : Asteptam avizul ISC, pentru a fi scosi de pe 

lista cu buline 

 

http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline
http://www.ordineazilei.ro/life/teatru/p/marinela-tepus-asteptam-avizul-isc-pentru-a-fi-scosi-de-pe-lista-cu-buline


Managerul Teatrului Nottara, Marinela Tepus, a anuntat ca imobilul care 

gazduieste Teatrul Nottara are expertiza tehnica, dar este necesar un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) Bucuresti - Ilfov pentru a fi 

scoasa de pe lista cladirilor cu "bulina". 

Expertiza tehnica a fost facuta dupa Legea nr. 282/2015, publicata in Monitorul 

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

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

constructiilor existente, conform careia clasa de risc seismic nu este de gradul I, 

ci II. "Ceea ce inseamna ca in aceasta clipa iesim de sub incidenta legii. (...) 

Numai ca Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti - Ilfov ar trebui sa dea 

un aviz astfel incat Primaria sa ne scoata de pe lista cu buline. Atat", a precizat, 

marti, managerul Teatrului Nottara. 

  

Potrivit acesteia, un risc seismic de grad II inseamna ca teatrul poate intra 

in reabilitare. "Si o vom face. Am spus tuturor. Aceasta cladire n-are nimic la 

structura. Sa fiu bine inteleasa. Expertiza si bulina nu ne ajuta nici sa fim mai 

subrezi, nici sa fim mai puternici. Cladirea e aceeasi. Singura problema care 

exista e o formalitate, incat sa ne putem continua activitate pana la reabilitare", 

a spus Tepus. Ea a sustinut ca "acea bulina din 1996 a fost fals pusa din cauza 

unor interese imobiliare". "Stim cu totii ca se vindeau apartamentele in 

asemenea imobile cu 30% mai ieftin. Asa se face ca in 1996, respectiv in 1997 s-

au facut doua expertize. Nici asta n-ar fi fost voie, pentru ca aici este este un 

complex format din trei obiective, ele luandu-se separat, iar complexul 

important numit Sala n-a fost expertizat. (...) Nimeni, 20 de ani, n-a facut nimic. 

Nici sa vada daca e adevarata, nici sa vada daca nu e adevarata", a mentionat 

managerul de la Nottara, scrie AGERPRES. 

   

Marinela Tepus a subliniat ca, in cazul unui raspuns negativ din partea 

ISC, conducerea de la Nottara va actiona aceasta institutie in judecata. 

"Inspectoratul in Constructii, acum, nu ne da un raspuns. Dupa doua luni si 

jumatate nu ne da niciun raspuns. Noi nu putem sa-i dam in judecata fara un 

raspuns. Si am spus: sa scrie ce vor, dar sa dea un raspuns, ca sa stim daca vom 

fi clasificati sau daca-i dam in judecata. Noi suntem in legalitate. Repet, 

problema noastra este ca oamenii mai au dubii vazand aceasta bulina pe cladire 

si cumpara mai putine bilete. Daca-si permit pur si simplu sa obstructioneze 

activitatea unei institutii, inseamna ca suntem in Romania si normalitate nu 
exista", a mai spus Tepus. 

  

Prezent la conferinta de presa, expertul Paul Ioan a aratat ca in cladire se 

pot desfasura activitatile Teatrului Nottara, in cazul unui cutremur major, 

http://www.agerpres.ro/


aceasta putand suferi doar avarii. Incepand din noiembrie 2015, Teatrul Nottara 

si-a suspendat toate spectacolele de la sediul din bulevardul Magheru, decizia 

fiind luata in urma aplicarii Legii nr. 282/2015, prin care este interzisa orice 

activitate in cladiri cu risc seismic mare. 

 

 

 

Sursa: Ordinea Zilei 

  



23, Bucureștii vechi și noi  
din data de 14 Septembrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/cerere-mare-pentru-

biletele-din-festin-pe-bulevard/ 

 

 
 

Cerere mare pentru biletele din FEST(IN) pe Bulevard 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/09/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/


Teatrul Nottara a organizat marţi, 13 septembrie o conferinţă de presă pe 

tema dublului eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a 

IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie şi 23-24 noiembrie 2016), care marchează şi întoarcerea oficială a 

instituţiei acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

În cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, managerul instituţiei, a explicat de 

ce pe clădire mai există încă bulina roşie, deşi au trecut mai bine de două luni de 

când s-a finalizat expertiza care a dovedit că imobilul nu se încadrează la clasa I 

de risc seismic: din cauza birocraţiei. Mai exact, încă se aşteaptă un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București – Ilfov, care întârzie 

să vină. 

 

Prof. dr. ing. Paul Ioan, care a realizat expertiza, a dat încă o dată asigurări 

că este o clădire sigură şi a acceptat invitaţia jovială a Marinelei Ţepuş de a fi 

numit spectator pe viaţă, ca o garanţie suplimentară a încrederii pe care o are 

rezistenţa imobilului. 

S-a vorbit, de asemenea, despre cea de-a IV-a ediţie a Festivalui 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care marchează de fapt 

întoarcerea oficială acasă şi care va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în 

perioada 10-22 octombrie 2016. Deşi mai este (aproape) o lună până la 

începerea evenimentului, pentru două dintre spectacole nu mai sunt bilete 

disponibile. 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/09/prof-ing-dr-Paul-Ioan.jpg
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/09/Ada-Milea-Mihai-Maniutiu.jpg


Este vorba despre Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai 

Lungeanu şi Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu. 

Acestea vor mai fi programate şi la începutul lunii octombrie, chiar înaine de 

începerea festivalului, pentru doritorii care nu au apucat să cumpere bilete. 

 

 

de Alexandru Dumitru Filimon 

  



24, Teatrul Nottara  
din data de 17 Septembrie 2016 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=140 

 

 
 

Spectacole sold out la Festin pe Bulevard 

Cerere mare pentru biletele din FEST(IN) pe Bulevard 

 

          Teatrul Nottara a organizat marţi, 13 septembrie o conferinţă de presă pe 

tema dublului eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a 

IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie şi 23-24 noiembrie 2016), care marchează şi întoarcerea oficială a 

instituţiei acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

            În cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, managerul instituţiei, a explicat de 

ce pe clădire mai există încă bulina roşie, deşi au trecut mai bine de două luni de 

când s-a finalizat expertiza care a dovedit că imobilul nu se încadrează la clasa I 

de risc seismic: din cauza birocraţiei. Mai exact, încă se aşteaptă un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București – Ilfov, care întârzie 

să vină. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=140


            Prof. dr. ing. Paul Ioan, care a realizat expertiza, a dat încă o dată 

asigurări că este o clădire sigură şi a acceptat invitaţia jovială a Marinelei Ţepuş 

de a fi numit spectator pe viaţă, ca o garanţie suplimentară a încrederii pe care o 

are în rezistenţa imobilului. 

            S-a vorbit, de asemenea, despre cea de-a IV-a ediţie a Festivalui 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care marchează de fapt 

întoarcerea oficială acasă şi care va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în 

perioada 10-22 octombrie 2016. Deşi mai este (aproape) o lună până la 

începerea evenimentului, pentru două dintre spectacole nu mai sunt bilete 

disponibile. Este vorba despre Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: 

Mihai Lungeanu şi Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Acestea vor mai fi programate şi la începutul lunii octombrie, chiar 

înainte de începerea festivalului, pentru doritorii care nu au apucat să cumpere 

bilete. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

 
  



25, IQool 
din data de 14 Septembrie 2016 

https://www.iqool.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-

bulevard/ 

 

 
 

Cerere mare pentru biletele din FEST(IN) pe Bulevard 

Teatrul Nottara a organizat marţi, 13 septembrie o conferinţă de presă pe 

tema dublului eveniment cultural care va avea loc în luna octombrie: cea de-a 

IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 

octombrie şi 23-24 noiembrie 2016), care marchează şi întoarcerea oficială a 

instituţiei acasă, în sediul din Bd. Magheru 20. 

            În cadrul conferinţei, Marinela Ţepuş, managerul instituţiei, a explicat de 

ce pe clădire mai există încă bulina roşie, deşi au trecut mai bine de două luni de 

când s-a finalizat expertiza care a dovedit că imobilul nu se încadrează la clasa I 

de risc seismic: din cauza birocraţiei. Mai exact, încă se aşteaptă un aviz din 

partea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) București – Ilfov, care întârzie 

să vină. 

            Prof. dr. ing. Paul Ioan, care a realizat expertiza, a dat încă o dată 

asigurări că este o clădire sigură şi a acceptat invitaţia jovială a Marinelei Ţepuş 

de a fi numit spectator pe viaţă, ca o garanţie suplimentară a încrederii pe care o 

are rezistenţa imobilului. 

https://www.iqool.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/
https://www.iqool.ro/cerere-mare-pentru-biletele-din-festin-pe-bulevard/


            S-a vorbit, de asemenea, despre cea de-a IV-a ediţie a Festivalui 

Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care marchează de fapt 

întoarcerea oficială acasă şi care va cuprinde 31 de reprezentaţii în 13 zile, în 

perioada 10-22 octombrie 2016. Deşi mai este (aproape) o lună până la 

începerea evenimentului, pentru două dintre spectacole nu mai sunt bilete 

disponibile. Este vorba despre Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: 

Mihai Lungeanu şi Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 

Zamfirescu. Acestea vor mai fi programate şi la începutul lunii octombrie, chiar 

înaine de începerea festivalului, pentru doritorii care nu au apucat să cumpere 

bilete. 

 

 

de Bianca Gurzu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



26, Happy TV 

din data de 15 Septembrie 2016 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/teatrul-nottara-se-

intoarce-in-sediul-din-bulevardul-magheru-id137857.html 

 

 
 

Teatrul Nottara se întoarce în sediul din Bulevardul Magheru 

 

La exact 70 de ani de la inaugurarea sălii sale de spectacol, Teatrul Nottara se 

întoarce în sediul din Bulevardul Magheru, din care a plecat cu arme şi bagaje 

iarna trecută. 

 

 

 

Sursa: Observator TV 

http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/teatrul-nottara-se-intoarce-in-sediul-din-bulevardul-magheru-id137857.html
http://tvhappy.ro/video/antena-1/stiri/teatrul-nottara-se-intoarce-in-sediul-din-bulevardul-magheru-id137857.html

