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1. Jurnalul.ro 
din data de 17 august 2014, ora 17.44 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/actorul-corneliu-dan-borcia-a-parasit-aceasta-

lume-675631.html 

 

 
 

Actorul Corneliu-Dan Borcia a părăsit această lume 

L-am cunoscut pe acest om minunat! Vestea tristă că a plecat pe alt tărâm m-a durut 

enorm. O aflasem duminică dimineaţă de pe o reţea de socializare, de la directorul 

Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Liviu Timuş care scria: “Corneliu-Dan Borcia ne-a 

lăsat mai singuri!”. 

 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/actorul-corneliu-dan-borcia-a-parasit-aceasta-lume-675631.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/actorul-corneliu-dan-borcia-a-parasit-aceasta-lume-675631.html
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Actorul avea 71 de ani. A murit într-o clinică din Iaşi, după ce a pierdut lupta cu o 

boală necruţătoare. Deşi s-a născut la Sibiu, a făcut liceul la Oradea şi a absolvit Institutul 

de Artă Teatrală şi Cinematografică la Bucureşti, el a trăit o viaţă la Piatra Neamţ. La 

Teatrul Tineretului venise în 1967 şi a rămas în oraşul de la poalele Ceahlăului, unde îşi va 

dormi şi somnul de veci. 

Chiar dacă a avut roluri şi pe alte scene, cele mai multe personaje le-a realizat la 

Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, pentru care el a luptat ca acesta să rămână printre 

teatrele de frunte din România, în anii în care l-a condus. Corneliu-Dan Borcia a fost 

directorul acestei instituţii în perioada 1995 – 2001 şi totodată directorul Festivalului de 

Teatru Piatra Neamţ: vremuri frumoase pentru trupă. În 2005 a fondat Teatrul independent 

“Pi Buni”. 

Peste 50 de roluri a jucat pe scena nemţeană, în spectacole precum “Tristan şi 

Isolda” de J. de Beer, regia Dinu Cernescu, “Noaptea încurcăturilor” de Oliver Goldsmith 

şi “Omul cel bun din Sâciuan” de Brecht, ambele în regia lui Andrei Şerban, “Woyzeck” 

de Buchner, regia Radu Penciulescu, “Harap Alb” după Ion Creangă, regia Zoe Anghel 

Stanca, “Peer Gynt” de Ibsen, regia Cătălina Buzoianu, “Inimă rece” de Eduard Covali, 

regia Sanda Manu, “Nevestele vesele din Windsor” de Shakespeare, regia Alexandru 

Tocilescu, “Trei surori” de Cehov, regia Emil Mandric, “O noapte furtunoasă”, “Dăale 

carnavalului” de Caragiale şi “Orfanul Zhao” de Ji Junxiang, regia Alexandru Dabija, 

“Proştii sub clar de lună” de T. Mazilu şi “Pescăruşul” de Cehov, regia Nicolae Scarlat, 

Troilus şi Cresida” de Shakespeare, regia Ştefan Iordănescu, “Antigona” de Sofocle, regia 

Mihai Mănuţiu, Santiago el Campeon” de Ştefan Caraman, regia Horaţiu Mihaiu sau 

“Avarul”  după Moliere, regia Cristi Juncu. 

 Ultimul spectacol în care l-am văzut a fost “Aniversarea” în regia lui Vlad Massaci, 

de la “Nottara”. 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actorului va fi depus luni, 18 august, la Teatrul 

Tineretului, iar înmormântarea va avea loc la 19 august, ora 13:00, la Cimitirul 

“Eternitatea” din Piatra Neamţ. 

 Dumnezeu să te odihnească în pace, Dan Borcia! 

 

 

Autor: Maria Sârbu 

 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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2. Gândul.info 
din data de 18 august 2014, ora 11.36 

http://www.gandul.info/stiri/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia-13105739 

 

 
 

A murit actorul Corneliu Dan Borcia 

Actorul Corneliu Dan Borcia, care a fost directorul Teatrului Tineretului Piatra-

Neamţ în perioada 1995 - 2001, a murit, duminică, la vârsta de 71 de ani, după o lungă 

suferinţă, acesta urmând să fie înmormântat marţi, la Cimitirul "Eternitatea" din Piatra 

Neamţ. 

 

http://www.gandul.info/stiri/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia-13105739
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Toţi cei care l-au admirat pe actorul Corneliu Dan Borcia îi pot aduce un ultim 

omagiu luni, începând cu ora 14.00, şi marţi, până la ora 12.00, la Teatrul Tineretului din 

Piatra-Neamţ, se arată pe site-ul instituţiei teatrale. 

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, de la ora 12.30, la Biserica "Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul", iar, în jurul orei 13.00, va avea loc înmormântarea, la 

Cimitirul "Eternitatea" din Piatra-Neamţ. 

Născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, Corneliu Dan Borcia a copilărit la Tecuci, unde 

tatăl său era şef de gară, a absolvit studiile liceale la Liceul "Emanuil Gojdu" din Oradea, 

apoi a urmat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) Bucureşti, promoţia 

1966.  

După o scurtă oprire la Teatrul din Turda, începând cu anul 1967 a fost actor al 

Teatrului Tineretului. A apărut în distribuţia unor mari spectacole precum: "Tristan şi 

Isolda" (1967), "Act veneţian" (1967), "Omul cel bun din Sîciuan" (1968), "Noaptea 

încurcăturilor" (1968), "Heidelbergul de altădată" (1969), "Harap-Alb" (1970), "Peer 

Gynt" (1972), "Nevestele vesele din Windsor" (1978), "Orfanul Zhao" (1995), "Santiago el 

Campeon" (2003), "Avarul" (2004). 

Corneliu Dan Borcia a fost descris de critică drept un actor puternic, cu grja 

detaliului. Acesta fost tentat şi de cinematografie, făcând parte din distribuţia filmelor 

"Fiul Munţilor", în regia lui Gheorghe Naghi, "Poliţa în alb", în regia lui Mircea Gandila, 

"Mai presus de orice", în regia lui Dan Piţa, şi "Dumbrava minunată", în regia lui 

Gheorghe Naghi. 

De asemenea, actorul a fost distins cu premiul pentru cel mai bun manager, acordat 

de Consiliul Britanic la gala UNITER 2000. 

În 2005, actorul a înfiinţat Teatrul π Buni, Piatra Neamţ, o companie de teatru 

alternativ independent, unde s-au montat în spaţii neconvenţionale spectacole precum 

"Junghiuri", de Bob Jude Ferante, "Chat", de Ştefan Caraman. 

După pensionare, a colaborat cu teatre din Bucureşti, în special cu Teatrul Nottara, 

în 2011 participând cu spectacolul "Aniversarea", în regia lui Vlad Massaci, la turneul 

acestei instituţii la Londra. 

 

de Dorina Calin 

 

http://www.gandul.info/autor/dorina-calin
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3. Mediafax.ro 
din data de 18 august 2014,  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-

varsta-de-71-de-ani-13105731 

 

 
 

Actorul Corneliu Dan Borcia a murit la vârsta de 71 de ani 

Actorul Corneliu Dan Borcia, care a fost directorul Teatrului Tineretului Piatra-

Neamţ în perioada 1995 - 2001, a murit, duminică, la vârsta de 71 de ani, după o lungă 

suferinţă, acesta urmând să fie înmormântat marţi, la Cimitirul "Eternitatea" din Piatra 

Neamţ. 

 
Actorul Corneliu Dan Borcia a murit la vârsta de 71 de ani 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-varsta-de-71-de-ani-13105731
http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-varsta-de-71-de-ani-13105731
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Toţi cei care l-au admirat pe actorul Corneliu Dan Borcia îi pot aduce un ultim 

omagiu luni, începând cu ora 14.00, şi marţi, până la ora 12.00, la Teatrul Tineretului din 

Piatra-Neamţ, se arată pe site-ul instituţiei teatrale. 

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, de la ora 12.30, la Biserica "Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul", iar, în jurul orei 13.00, va avea loc înmormântarea, la 

Cimitirul "Eternitatea" din Piatra-Neamţ. 

Născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, Corneliu Dan Borcia a copilărit la Tecuci, unde 

tatăl său era şef de gară, a absolvit studiile liceale la Liceul "Emanuil Gojdu" din Oradea, 

apoi a urmat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) Bucureşti, promoţia 

1966. 

După o scurtă oprire la Teatrul din Turda, începând cu anul 1967 a fost actor al 

Teatrului Tineretului. A apărut în distribuţia unor mari spectacole precum: "Tristan şi 

Isolda" (1967), "Act veneţian" (1967), "Omul cel bun din Sîciuan" (1968), "Noaptea 

încurcăturilor" (1968), "Heidelbergul de altădată" (1969), "Harap-Alb" (1970), "Peer 

Gynt" (1972), "Nevestele vesele din Windsor" (1978), "Orfanul Zhao" (1995), "Santiago el 

Campeon" (2003), "Avarul" (2004). 

Corneliu Dan Borcia a fost descris de critică drept un actor puternic, cu grja 

detaliului. Acesta fost tentat şi de cinematografie, făcând parte din distribuţia filmelor 

"Fiul Munţilor", în regia lui Gheorghe Naghi, "Poliţa în alb", în regia lui Mircea Gandila, 

"Mai presus de orice", în regia lui Dan Piţa, şi "Dumbrava minunată", în regia lui 

Gheorghe Naghi. 

De asemenea, actorul a fost distins cu premiul pentru cel mai bun manager, acordat 

de Consiliul Britanic la gala UNITER 2000. 

În 2005, actorul a înfiinţat Teatrul π Buni, Piatra Neamţ, o companie de teatru 

alternativ independent, unde s-au montat în spaţii neconvenţionale spectacole precum 

"Junghiuri", de Bob Jude Ferante, "Chat", de Ştefan Caraman. 

După pensionare, a colaborat cu teatre din Bucureşti, în special cu Teatrul Nottara, 

în 2011 participând cu spectacolul "Aniversarea", în regia lui Vlad Massaci, la turneul 

acestei instituţii la Londra. 

 

de Dorina Calin 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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4. Adevărul.ro 
din data de 17 august 2014, ora 19.34 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia-

1_53f0d76d0d133766a85a39ba/index.html 

 

 
 
Corneliu Dan Borcia a murit. Directorul Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ avea 71 de 

ani 

 

 
 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia-1_53f0d76d0d133766a85a39ba/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia-1_53f0d76d0d133766a85a39ba/index.html
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Corneliu Dan Borcia a murit la vârsta de 71 de ani. Echipa Teatrului Tineretului din 

Piatra-Neamt îşi exprimă regretul şi este părtaşă la doliul pentru trecerea la cele veşnice a 

actorului, director al acestei instituţii între anii 1995-2001.  

Corneliu Dan Borcia a murit duminica, pe 17 august, după o lungă suferinţă. 

Publicul isi poate lua rămas bun de la marele actor în zilele de 18 august (începînd cu ora 

14.00) şi 19 august (până la ora 12.00), la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. 

Înmormântarea va avea loc în ziua de 19 august: în jurul orei 12.30 va fi făcută slujba de 

înmormântare la Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ (ctitoria ştefaniană), iar în 

jurul orei 13.00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul „Eternitatea“ din Piatra Neamţ. 

Născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, a copilărit la Tecuci, unde tatăl său era şef de 

gară, Corneliu Dan Borcia a absolvit studiile liceale la Liceul „Emanuil Gojdu“ din 

Oradea, apoi a urmat IATC Bucureşti, promoţia 1966, clasa prof. George Carabin şi conf. 

George Rafael.  

După o scurtă oprire la Teatrul din Turda, începând cu anul 1967 va fi actor al 

Teatrului Tineretului, devenind un nume consonant cu o lungă perioadă din istoria acestei 

instituţii, contribuind major la prestigiul acesteia prin talentul său. A fost distribuit in mari 

spectacole precum: „Tristan şi Isolda“ (1967), „Act veneţian“ (1967), „Omul cel bun din 

Sîciuan“ (1968), „Noaptea încurcăturilor“ (1968), „Heidelbergul de altădată“ (1969), 

„Harap-Alb“ (1970), „Peer Gynt“ (1972), „Nevestele vesele din Windsor“ (1978), 

„Orfanul Zhao“ (1995), „Santiago el Campeon“ (2003), „Avarul“ (2004).  

A fost omologat de către critică drept un actor puternic, cu grja detaliului. A fost 

tentat şi de cinematografie, făcând parte din distribuţia filmelor: „Fiul Munţilor“, regia 
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Gheorghe Naghi, „Poliţa în alb“, regia Mircea Gandila, „Mai presus de orice“, regia Dan 

Piţa, „Dumbrava minunată“, regia Gheorghe Naghi. A fost distins cu Premiul pentru cel 

mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic în cadrul Galei UNITER 2000.  

În 2005, actorul a înfiinţat Teatrul π Buni, Piatra Neamţ, companie de teatru 

alternativ independent, în cadrul căruia s-au montat în spaţii neconvenţionale spectacole 

precum „Junghiuri“ de Bob Jude Ferante, „Chat“ de Ştefan Caraman.  

După pensionare, a colaborat cu teatre din Bucureşti, în special cu Teatrul 

„Nottara“, în 2011 participând cu spectacolul „Aniversarea“ (regia Vlad Massaci) la 

turneul acestui teatru de la Londra. 

 

 
 

 

 

de Simona Chiţan  
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5. Yorick.ro 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 230, 2-8 septembrie  
din data de 18 august 2014,  

http://yorick.ro/a-murit-corneliu-dan-borcia/ 

 

 
 

A murit Corneliu-Dan Borcia 

 

 

Corneliu-Dan Borcia, unul dintre cei mai importanti actori din trupa de la Piatra 

Neamț, a murit în noaptea de 16 spre 17 august, la vârsta de 71 de ani. Sicriul cu trupul 

http://yorick.ro/a-murit-corneliu-dan-borcia/
http://yorick.ro/a-murit-corneliu-dan-borcia/
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neînsufleţit al actorului va fi depus astăzi, luni, 18 august, la Teatrul Tineretului din Piatra 

Neamț, începând cu ora 14.00, iar înmormântarea va avea loc mâine, 19 august, ora 13.00, 

la Cimitirul „Eternitatea” din Piatra Neamţ. Actorul a murit într-o clinică din Iaşi. 

S-a născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, a urmat liceul la Oradea şi a absolvit 

Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la Bucureşti, promoția 1966. Din 1967, a 

devenit actor al Teatrului din Piatra Neamț, unde a rămas până la sfârșit. În perioada 1995 

– 2001, Corneliu-Dan Borcia a fost directorul acestei instituţii şi totodată directorul 

Festivalului de Teatru Piatra Neamţ. În 2005 a fondat Teatrul independent „Pi Buni”. 

Pe scena de la Piatra Neamț a jucat peste 50 de roluri în spectacole precum „Omul 

cel bun din Sâciuan” de Brecht, în regia lui Andrei Şerban „Tristan şi Isolda” de J. de 

Beer, regia Dinu Cernescu, „Woyzeck” de G. Buchner, regia Radu Penciulescu, „Peer 

Gynt” de Ibsen, regia Cătălina Buzoianu, „Nevestele vesele din Windsor” de Shakespeare, 

regia Alexandru Tocilescu, „Orfanul Zhao” de Ji Junxiang, regia Alexandru Dabija, 

„Antigona” de Sofocle, regia Mihai Mănuţiu. 

 

 

 
Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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6. România Liberă  
din data de 18 august 2014,  
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/monden/a-murit-actorul-corneliu-

dan-borcia--346652 

 

 
 

A murit actorul Corneliu Dan Borcia 

 

Actorul Corneliu Dan Borcia, care a fost directorul Teatrului Tineretului Piatra-

Neamţ în perioada 1995 - 2001, a murit, duminică, la vârsta de 71 de ani, după o lungă 

suferinţă, informează Mediafax. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/monden/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia--346652
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/monden/a-murit-actorul-corneliu-dan-borcia--346652
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Toţi cei care l-au admirat pe actorul Corneliu Dan Borcia îi pot aduce un ultim 

omagiu luni, începând cu ora 14.00, şi marţi, până la ora 12.00, la Teatrul Tineretului din 

Piatra-Neamţ. 

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, de la ora 12.30, la Biserica "Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul", iar, în jurul orei 13.00, va avea loc înmormântarea, la 

Cimitirul "Eternitatea" din Piatra-Neamţ. 

Născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, Corneliu Dan Borcia a copilărit la Tecuci, unde 

tatăl său era şef de gară, a absolvit studiile liceale la Liceul "Emanuil Gojdu" din Oradea, 

apoi a urmat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) Bucureşti, promoţia 

1966. 

După o scurtă oprire la Teatrul din Turda, începând cu anul 1967 a fost actor al 

Teatrului Tineretului. A apărut în distribuţia unor mari spectacole precum: "Tristan şi 

Isolda" (1967), "Act veneţian" (1967), "Omul cel bun din Sîciuan" (1968), "Noaptea 

încurcăturilor" (1968), "Heidelbergul de altădată" (1969), "Harap-Alb" (1970), "Peer 

Gynt" (1972), "Nevestele vesele din Windsor" (1978), "Orfanul Zhao" (1995), "Santiago el 

Campeon" (2003), "Avarul" (2004). 

Corneliu Dan Borcia a fost descris de critică drept un actor puternic, cu grja 

detaliului. Acesta fost tentat şi de cinematografie, făcând parte din distribuţia filmelor 

"Fiul Munţilor", în regia lui Gheorghe Naghi, "Poliţa în alb", în regia lui Mircea Gandila, 

"Mai presus de orice", în regia lui Dan Piţa, şi "Dumbrava minunată", în regia lui 

Gheorghe Naghi. 

De asemenea, actorul a fost distins cu premiul pentru cel mai bun manager, acordat 

de Consiliul Britanic la gala UNITER 2000. 

În 2005, actorul a înfiinţat Teatrul π Buni, Piatra Neamţ, o companie de teatru 

alternativ independent, unde s-au montat în spaţii neconvenţionale spectacole precum 

"Junghiuri", de Bob Jude Ferante, "Chat", de Ştefan Caraman. 

După pensionare, a colaborat cu teatre din Bucureşti, în special cu Teatrul Nottara, 

în 2011 participând cu spectacolul "Aniversarea", în regia lui Vlad Massaci, la turneul 

acestei instituţii la Londra. 

 

 

 

de Andra Dumitru  

http://www.romanialibera.ro/autor/andra-dumitru-869
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7. Ziar Piatra Neamț.ro 
din data de 17 august 2014,  
http://www.ziarpiatraneamt.ro/s-stins-actorul-corneliu-dan-borcia 

 

 
 

S-a stins actorul Corneliu Dan Borcia 

 

 
Corneliu Dan Borcia (30.03.1943, Sibiu – 16.08.2014 Piatra-Neamț) 

http://www.ziarpiatraneamt.ro/s-stins-actorul-corneliu-dan-borcia
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Actorul Corneliu Dan Borcia s-a stins în urma unei îndelungate suferinţe, în 

noaptea de 16 spre 17 august. Condoleanţe familiei şi celor care l-au cunoscut! 

Absolvent al IATC Bucureşti, promoţia 1966; clasa prof. George Carabin şi conf. 

George Rafael, Corneliu Dan Borcia a debutat în piesa Heidelbergul de altădată, de M. 

Foster, în rolul Karl Heins. 

A interpretat roluri din toată gama artei teatrale în peste 50 de piese: Tristan – 

Tristan şi Isolda de J. de Beer, regia Dinu Cernescu; Nicola – Act veneţian de C. Petrescu, 

regia Gabriel Negri; Soţul – Micul infern de Mircea Ştefănescu, regia Gabriel Negri; 

Hasting – Noaptea încurcăturilor de Oliver Goldsmith, regia Andrei Şerban; Soţul – Omul 

cel bun din Sâciuan de B. Brecht, regia Andrei Şerban; Mihai Prodan – Al patrulea 

anotimp de Horia Lovinescu, regia D. D. Nelenu; Ham – Arca bunei speranţe de I. D. 

Sârbu, regia Călin Florian; Subofiţerul – Woyzeck de G. Buchner, regia Radu 

Penciulescu; Povestitorul – Harap Alb, după Ion Creangă, regia Zoe Anghel Stanca; 

Anghel Dorian – Ştafeta nevăzută de Paul Everac, regia Emil Mandric; Tatăl – Peer Gynt 

de H. Ibsen, regia Cătălina Buzoianu; Schlurker – Inimă rece de Eduard Covali, regia 

Sanda Manu; El – Dragostea noastră de Silvia Andreescu şi Teodor Manescu, regia Moni 

Ghelerter; Unchiul Brian – Zigger Zagger de Peter Terson, regia Cornel Todea; 

Colonelul N. C. Chipman – Dosarul Andersonville de Saul Levitt, regia Emil Mandric; 

Samanov – Vara trecută la Ciulimsk de A. Vampilov, regia Emil Mandric; Lisimach – 

Muntele de D. R. Popescu, regia Emil Mandric; Shallow – Nevestele vesele din Windsor 

de W.Shekespeare, regia Alexandru Tocilescu; Prozorov – Trei surori de A.P.Cehov, 

regia Emil Mandric; Chiriac – O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale, regia Alexandru 

Dabija; Pampon – D`ale carnavalului de I. L. Caragiale, regia Alexandru Dabija; Emilian 

– Proştii sub clar de lună de T. Mazilu, regia Nicolae Scarlat; Antanas Satas – Zât, 

moarte, zât de Saulius Saltenis, regia Irena Buciene; Boris Alexeevici – Pescăruşul de A. 

P. Cehov, regia Nicolae Scarlat; Castris – Patima roşie de Mihail Sârbu, regia Nicolae 

Scarlat; Iordache – Aceşti nebuni făţarnici de T. Mazilu, regia Nicolae Scarlat; Hector – 

Troilus şi Cresida de W. Shakespeare, regia Ştefan Iordănescu; Judecătorul Beags – 

Domnul Swift de Grigorin Gorin, regia Andreea Vulpe, Zaharia Trahanache – O 

scrisoare pierdută de I. L. Caragiale, regia Nicolae Scarlat; Principele Himalaj – Opereta 

de Witold Gombrowicz, regia Cristian Pepino; Lanx – Oraşul îngerilor de Sam Shepard, 

regia Nicolae Scarlat; Comisarul Betozzo – Moartea accidentală a unui rebel, de Dario 

Fo, regia Nicolae Scarlat, Alonso, căpitanul – Cartea lui Prospero, după W. Shakespeare, 

regia Sergiu Anghel; Lunardo – Bădăranii de Carlo Goldoni, regia Louise Dănceanu; 

Regele Peter – Leonce şi Lena, de G. Buchner, regia Nicolae Scarlat; Înţeleptul Gong 

Suchu – Orfanul Zhao de Ji Junxiang, regia Alexandru Dabija; Tiresias – Antigona de 

Sofocle, regia Mihai Mănuţiu; Ofiţerul – Împăratul muştelor după William Golding, regia 

Ada Lupu; Iorgu Langada – Votaţi…Escu, după T. Muşatescu, regia Felicia Dalu; 

Homutov – Fason de înger, după A. Vampilov, regia Cezar Ghioca; Santiago – Santiago 

el Campeon, de Ştefan Caraman, regia Horaţiu Mihaiu; Tatăl (Harpagon) – Avarul, după 

Moliere, regia Cristi Juncu; William Peachum – Opera Calicilor de Vaclav Havel, regia 

http://www.ziarpiatraneamt.ro/comuna-horia/
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Mihai Lungeanu; Dan – Chat, de Ştefan Caraman, regia Dan Vasile, la Teatrul π Buni 

Piatra-Neamţ; Regele Franţei – Totul e bine când se sfârşeşte cu bine, de W. Shakespeare, 

regia Ştefan Iordănescu; Reb Gamliel – Întâmplări dintr-un oraş cu proşti de Moshe 

Gherşenzon, regia Dan Tudor; Selsdon – Linişte ! Se repetă… de Michael Frayn, regia 

Sorin Militaru. 

 Actor polivalent din 1966, 1995-2001 director al Teatrului Tineretului și în 2001 

director al Festivalului de Teatru Piatra-Neamţ. 

 A participat la numeroase festivaluri interne și internaționale. În anul 2000, i se 

conferă Premiul pentru cel mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic în cadrul Galei 

UNITER. 

 Pios omagiu ! 

 

Sergiu Găbureac, apud teatrultineretuluint.ro 

http://www.ziarpiatraneamt.ro/teatrul-tineretului-piatra-neamt/
http://www.teatrultineretuluint.ro/Actori/dan_borcia.html
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8. Monitorul 
din data de 18 august 2014,  
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140818&pagina=1&articol=392

59 

 

 

Corneliu-Dan Borcia, ultima reprezentatie 

• fostul director al Teatrului Tineretului a încetat din viată în noaptea de sîmbătă 

spre duminică • actorul avea 71 de ani si suferea de o boală necrutătoare • „...visez ca, 

din rîndurile tinerilor mei colegi de acum, să poată apărea alti actori, regizori si 

scenografi de talia celor cu care am crescut“, sînt cuvintele lui Corneliu-Dan Borcia 

postate pe site-ul TT-ului pietrean •  

 

Actorul Corneliu-Dan Borcea a murit în noaptea de sîmbătă spre duminică, 16 spre 

17 august, în vîrstă de 71 de ani, după ce boala necrutătoare de care suferea nu si-a găsit 

leac în cele cîteva spitale în care a fost internat. În încercarea de a-l salva, fiica lui, Catrinel 

Cojocaru, a făcut un apel umanitar pentru donarea de sînge AB (4), Rh pozitiv. Corneliu-

Dan Borcia a jucat la Teatrul Tineretului Piatra Neamt de la repartitia primită după 

terminarea studiilor pînă la pensionare. A fost director al acestei importante institutii de 

cultură în perioada septembrie 1995 - august 2001. A fost cîstigător al premiului pentru cel 

mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic, în cadrul Galei UNITER 2000. După 

pensionare, a fondat Teatrul Pi Buni.  

 

http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140818&pagina=1&articol=39259
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140818&pagina=1&articol=39259
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Corneliu-Dan Borcia s-a născut la Sibiu, la data de 30 

martie 1943.  

A absolvit Institutul de Artă Teatrală si 

Cinematografică - IATC Bucuresti, promotia 1966, în clasa 

prof. George Carabin si conf. George Rafael. Pentru licentă a 

avut rolul cavalerului în piesa Ondine, de J.Giraudoux. A 

debutat în rolul Karl Heins din Heidelbergul de altădată de 

M. Foster, în regia lui Gabriel Negri. În timpul facultătii a 

mai jucat rolurile doctorul Buchanan din Vară si fum de 

T.Williams; Stefan Valeriu din Jocul de-a vacanta, de 

M.Sebastian; Dumitru Haralamb din Mielul turbat de 

A.Baranga. Printre cele peste 50 de roluri pe care l-a jucat în 

piese de teatru se numără Tristan în Tristan si Isolda, povestitorul din Harap-Alb, 

Trahanache din O scrisoare pierdută, Chiriac, Pampon, Hector, Regele Frantei. A jucat, de 

asemenea, în filmele Dumbrava minunată, Mai presus de orice, Polita în alb, Fiul muntilor.  

Pe pagina de internet a Teatrului Tineretului, la rubrica directori, Corneliu-Dan 

Borcia a notat următoarele: „După extraordinara bucurie de a fi jucat, pe scena Teatrului 

Tineretului alături de colegi precum Horatiu Mălăele sau Maia Morgenstern, după 

privilegiul de a fi lucrat cu regizori precum Andrei Serban, după satisfactia de a fi «trăit» 

în decorurile imaginate de Mihai Mădescu, nu-mi mai rămîne decît să visez…Să visez că 

retrăiesc acele spectacole. Si, mai ales, să visez că reusesc, învătînd din reusitele si 

nereusitele predecesorilor mei, să creez cele mai bune conditii pentru ca, din rîndurile 

tinerilor mei colegi de acum, să poată apărea alti actori, regizori si scenografi de talia celor 

cu care am crescut. Dar, cum visul mai ia si forma cosmarului, mai «visez», uneori, si o 

tranzitie devenită traditie. Si atunci mă încăpătînez să văd în Bogdan Talasman un nou 

Horatiu Mălăele, în Ioana Flora o nouă Maia Morgenstern, în Vlad Massaci un nou Andrei 

Serban. Să fie oare un vis? Sînt artisti prin venirea cărora teatrul si-a refăcut nu numai 

tineretea - 80 % dintre actorii nostri sunt foarte tineri - ci si potentialul prospectiv, gustul 

pentru riscul estetic, curajul de a căuta drumuri noi. Sînt, acestea, premisele unui teatru viu 

si necesar, un teatru pe care publicul nemtean, format de-a lungul a 40 de ani de bucurii si 

tristeti, îl merită cu prisosintă“. 

 

 

 
de Simona TĂRNĂ 

http://www.monitorulneamt.ro/cautare/?q=Simona%20T%C4%82RN%C4%82&sinautor=1
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9. Monitorul de Neamț 
din data de 20 august 2014,  
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140820&pagina=1&articol=392

76 

 

 

Maestrul Borcia si-a „strîns“ amicii pentru ultimul său drum 

• Corneliu-Dan Borcia, fostul director al Teatrului Tineretului, a fost ieri 

înmormîntat • ultima noapte si-a petrecut-o în incinta institutiei de cultură, 

înconjurat de către multi dintre fostii colegi • 

 

Ieri a fost o zi grea pentru familie, actorii nemteni si nu numai: l-au condus pe 

ultimul drum pe cel care a fost Corneliu-Dan Borcia, părinte, fost sef al Teatrului 

Tineretului Piatra Neamt si un bun coleg.  

Trupul neînsufletit a fost dus la Biserica Sfîntul Ioan Domnesc, în jurul orei 10.30, 

după o noapte în care sicriul a fost depus în holul Teatrului Tineretului. Familia si prietenii 

au avut convingerea că a fost locul cel mai potrivit în care cei dornici si-au putut lua rămas 

bun de la Corneliu-Dan Borcia. Decizia s-a dovedit una potrivită pentru că actorii au avut 

astfel ocazia de a-l încojura pe unul dintre modelele lor, iar oamenii au putut depune flori 

si coroane în tihnă. Ieri, pe la prînz, la Biserica de la Turnul lui Stefan, acolo unde sicriul a 

fost dus pentru serviciul religios, cei care l-au cunoscut pe Corneliu-Dan Borcia, dar si cei 

care doar au auzit de el, au venit să îsi îi rămas bun înainte de ultimul drum.  

http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140820&pagina=1&articol=39276
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20140820&pagina=1&articol=39276
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Actorii n-au mai jucat, ci chiar au simtit tristetea momentului si pentru cîteva minute 

au renuntat la roluri. Au renuntat la aplauzele cu care sînt obisnuiti si le-au oferit 

„maestrului“, asa cum i-au spus regretatului Borcia multi dintre cei prezenti. Au aplaudat 

în ultimele clipe petrecute de fostul director al Teatrului pietrean pe acest pămînt. Aplauze 

sincere, garnisite cu lacrimi, pentru că lumea actoricească a mai pierdut un nume. Asa cum 

era firesc, printre cei care l-au condus pe Corneliu-Dan Borcia pe ultimul drum s-au 

numărat si autorităti locale si judetene - Emilia Arcan, vicepresedinte al CJ; Aurelia 

Simionică - viceprimar al municipiului Piatra Neamt, consilieri locali si judeteni, medici, 

profesori. La doar cîtiva metri de căpătîi, cei care au dorit au putut consemna cîteva rînduri 

într-o „carte de onoare“. Mesajele au curs pe cîteva zeci de pagini. Rînduri scrise apăsat, 

cu mare emotie, de către prieteni, colegi, simple cunostinte. Erau mesaje de rămas bun, dar 

cele mai multe erau de multumire, venite din partea unor actori tineri, care l-au avut pe 

Corneliu-Dan Borcia drept model, din partea spectatorilor care l-au urmărit jucînd, ori din 

partea actualilor oameni ai scenei pietrene. Actorul Corneliu-Dan Borcea a murit în 

noaptea de 16 spre 17 august, la vîrsta de 71 de ani, după ce boala necrutătoare de care 

suferea nu si-a găsit leac în cele cîteva spitale în care a fost internat. A jucat la Teatrul 

Tineretului de la repartitia primită după terminarea studiilor si pînă la pensionare. A fost 

director al acestei importante institutii de cultură în perioada septembrie 1995 - august 

2001. A cîstigat premiul pentru cel mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic, în 

cadrul Galei UNITER 2000. După pensionare, a fondat Teatrul Pi Buni. Corneliu-Dan 

Borcia s-a născut la Sibiu, la 30 martie 1943. 

 

 
de Simona TĂRNĂ 

http://www.monitorulneamt.ro/cautare/?q=Simona%20T%C4%82RN%C4%82&sinautor=1
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10. Click 
din data de 17 august 2014, ora 16.35 
http://www.click.ro/news/national/doliu-lumea-teatrului-actorul-dan-corneliu-

borcia-murit 

 

 
 

Doliu în lumea teatrului! Actorul Dan Corneliu Borcia a murit 

 

Dan Corneliu Borcia 

Actorul Dan Corneliu Borcia a murit, duminică dimineaţă, la vârsta de 71 de ani, 

după o lungă suferinţă cauzată de o boală incurabilă, conform Agerpres.  

http://www.click.ro/news/national/doliu-lumea-teatrului-actorul-dan-corneliu-borcia-murit
http://www.click.ro/news/national/doliu-lumea-teatrului-actorul-dan-corneliu-borcia-murit
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Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamţ. dar a avut colaborări cu mai multe teatre din Bucureşti, între care 'Bulandra', 

'Nottara' şi Teatrul 'Mic'. De asemenea, Dan Corneliu Borcia este fondatorul Teatrului 'Pi 

Buni'. 

Dan Corneliu Borcia a suferit în urmă cu două săptămâni o intervenţie chirurgicală 

fiind din acel moment internat la secţia de terapie intensivă a Spitalului din Roman, după 

care a fost transferat la o clinică din Iaşi. Familia şi prietenii actorului au demarat o 

campanie de donare de sânge din grupa AB, care să-i salveze viaţa acestuia. 

Duminică dimineaţă, actorul a pierdut lupta cu boala şi a încetat din viaţă. 
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11. Ziarul Metropolis 
din data de 18 august 2014, ora 16.35 
http://www.ziarulmetropolis.ro/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-varsta-

de-71-de-ani/ 

 

 
 

Actorul Corneliu Dan Borcia a murit la vârsta de 71 de ani 

 

Actorul Corneliu Dan Borcia, care a fost directorul Teatrului Tineretului Piatra-

Neamţ în perioada 1995 – 2001, a murit, duminică, la vârsta de 71 de ani, după o lungă 

suferinţă, acesta urmând să fie înmormântat marţi, la Cimitirul “Eternitatea” din Piatra 

Neamţ. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-varsta-de-71-de-ani/
http://www.ziarulmetropolis.ro/actorul-corneliu-dan-borcia-a-murit-la-varsta-de-71-de-ani/
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Toţi cei care l-au admirat pe actorul Corneliu Dan Borcia îi pot aduce un ultim 

omagiu luni, începând cu ora 14.00, şi marţi, până la ora 12.00, la Teatrul Tineretului 

din Piatra-Neamţ, se arată pe site-ul instituţiei teatrale. 

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, de la ora 12.30, la Biserica “Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul”, iar, în jurul orei 13.00, va avea loc înmormântarea, la 

Cimitirul “Eternitatea” din Piatra-Neamţ. 

Corneliu Dan Borcia – scurtă biografie 

Născut la Sibiu, pe 30 martie 1943, Corneliu Dan Borcia a copilărit la Tecuci, unde 

tatăl său era şef de gară, a absolvit studiile liceale la Liceul “Emanuil Gojdu” din Oradea, 

apoi a urmat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) Bucureşti, promoţia 

1966. 

După o scurtă oprire la Teatrul din Turda, începând cu anul 1967 a fost actor al 

Teatrului Tineretului. A apărut în distribuţia unor mari spectacole precum: “Tristan şi 

Isolda” (1967), “Act veneţian” (1967), “Omul cel bun din Sîciuan” (1968), “Noaptea 

încurcăturilor” (1968), “Heidelbergul de altădată” (1969), “Harap-Alb” (1970), “Peer 

Gynt” (1972), “Nevestele vesele din Windsor” (1978), “Orfanul Zhao” (1995), “Santiago 

el Campeon” (2003), “Avarul” (2004). 

 

Corneliu Dan Borcia 

Corneliu Dan Borcia a fost descris de critică drept un actor puternic, cu grja 

detaliului. Acesta fost tentat şi de cinematografie, făcând parte din distribuţia filmelor 

“Fiul Munţilor”, în regia lui Gheorghe Naghi, “Poliţa în alb”, în regia lui Mircea Gandila, 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2014/08/dan-borcia.jpg
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“Mai presus de orice”, în regia lui Dan Piţa, şi “Dumbrava minunată”, în regia lui 

Gheorghe Naghi. 

De asemenea, Corneliu Dan Borcia a fost distins cu premiul pentru cel mai bun 

manager, acordat de Consiliul Britanic la gala UNITER 2000. 

În 2005, actorul a înfiinţat Teatrul π Buni, Piatra Neamţ, o companie de teatru 

alternativ independent, unde s-au montat în spaţii neconvenţionale spectacole precum 

“Junghiuri”, de Bob Jude Ferante, “Chat”, de Ştefan Caraman. 

După pensionare, a colaborat cu teatre din Bucureşti, în special cu Teatrul Nottara, 

în 2011 participând cu spectacolul “Aniversarea”, în regia lui Vlad Massaci, la turneul 

acestei instituţii la Londra. 

 

Un articol de Petre Ivan 

http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=petre-ivan


 26 

12. Dacă aș fi blogger 
din data de 17 august 2014, ora 23.54 
http://kaosmoon.blogspot.ro/2014/08/a-murit-corneliu-dan-borcia.html 

 

 
 

A murit Corneliu-Dan Borcia 

 

Datorita lui am ajuns cu o piesa la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt. A jucat in 

doua spectacole scrise de mine : Santiago el Campeon si Chat. A stralucit in amandoua. 

Avea o pofta nebuna sa joace. Si nu avea nevoie de vreun efort ca sa fie domn. Cand iti 

devenea prieten, ramanea statornic. Am vorbit rar in ultimii ani, probabil din vina mea. 

 

Tinea la mine, stiu asta. Avea incredere in scrisul meu, stiu si asta. A tras de mine sa 

scriu Chat II si Chat III. N-am reusit.  

 

Iarta-ma nea Dane. 

 

 

 

Publicat de Stefan   

http://kaosmoon.blogspot.ro/2014/08/a-murit-corneliu-dan-borcia.html
http://www.blogger.com/profile/10273317886608429778


 27 

13. România TV 
din data de 17 august 2014, ora 15.37 
http://www.romaniatv.net/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-

viata_164974.html 

 

 
 

Actorul Dan Corneliu Borcia a încetat din viaţă 

Actorul Dan Corneliu Borcia a murit, duminică dimineaţă, la vârsta de 71 de ani, 

după o lungă suferinţă cauzată de o boală incurabilă, transmite Agerpres. 

 

Dan Corneliu Borcia 

Foto: ziarulceahlaul.ro 

http://www.romaniatv.net/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-viata_164974.html
http://www.romaniatv.net/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-viata_164974.html
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Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamţ. dar a avut colaborări cu mai multe teatre din Bucureşti, între care 'Bulandra', 

'Nottara' şi Teatrul 'Mic'. De asemenea, Dan Corneliu Borcia este fondatorul Teatrului 'Pi 

Buni'.  

Dan Corneliu Borcia a suferit în urmă cu două săptămâni o intervenţie chirurgicală 

fiind din acel moment internat la secţia de terapie intensivă a Spitalului din Roman, după 

care a fost transferat la o clinică din Iaşi. Familia şi prietenii actorului au demarat o 

campanie de donare de sânge din grupa AB, care să-i salveze viaţa acestuia. 

Duminică dimineaţă, actorul a pierdut lupta cu boala şi a încetat din viaţă. 

Sursa: romaniatv.net  

http://www.romaniatv.net/
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14. Agerpres 
din data de 17 august 2014, ora 14.55 
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/08/17/neamt-a-incetat-din-viata-actorul-

dan-corneliu-borcia-14-55-54 

 

 
 

Neamț: A încetat din viață actorul Dan Corneliu Borcia 

Actorul Dan Corneliu Borcia a murit, duminică dimineață, la vârsta de 71 de ani, 

după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă. 

 
Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamț. dar a avut colaborări cu mai multe teatre din București, între care 'Bulandra', 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/08/17/neamt-a-incetat-din-viata-actorul-dan-corneliu-borcia-14-55-54
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/08/17/neamt-a-incetat-din-viata-actorul-dan-corneliu-borcia-14-55-54
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'Nottara' și Teatrul 'Mic'. De asemenea, Dan Corneliu Borcia este fondatorul Teatrului 'Pi 

Buni'. 

Dan Corneliu Borcia a suferit în urmă cu două săptămâni o intervenție chirurgicală 

fiind din acel moment internat la secția de terapie intensivă a Spitalului din Roman, după 

care a fost transferat la o clinică din Iași. Familia și prietenii actorului au demarat o 

campanie de donare de sânge din grupa AB, care să-i salveze viața acestuia.  

Duminică dimineață, actorul a pierdut lupta cu boala și a încetat din viață.  

AGERPRES / (AS — autor: Gabriel Apetrii, editor: Marius Frățilă) 
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15. Radio România Iași 
din data de 18 august 2014,  
http://portal.radioiasi.ro/corneliu-dan-borcia-ultima-reprezentatie-a468431.html 

 

 
 

Corneliu-Dan Borcia, ultima reprezentatie 

Fostul director al Teatrului Tineretului a incetat din viata in noaptea de 

simbata spre duminica • actorul avea 71 de ani si suferea de o boala necrutatoare • 

„...visez ca, din rindurile tinerilor mei colegi de acum, sa poata aparea alti actori, 

regizori si scenografi de talia celor cu care am crescut“, sint cuvintele lui Corneliu-

Dan Borcia postate pe site-ul TT-ului pietrean •  

Actorul Corneliu-Dan Borcea a murit in noaptea de simbata spre duminica, 16 spre 

17 august, in virsta de 71 de ani, dupa ce boala necrutatoare de care suferea nu si-a gasit 

leac in cele citeva spitale in care a fost internat. In incercarea de a-l salva, fiica lui, Catrinel 

Cojocaru, a facut un apel umanitar pentru donarea de singe AB (4), Rh pozitiv. Corneliu-

Dan Borcia a jucat la Teatrul Tineretului Piatra Neamt de la repartitia primita dupa 

terminarea studiilor pina la pensionare. A fost director al acestei importante institutii de 

cultura in perioada septembrie 1995 - august 2001. A fost cistigator al premiului pentru cel 

mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic, in cadrul Galei UNITER 2000. Dupa 

pensionare, a fondat Teatrul Pi Buni. Corneliu-Dan Borcia s-a nascut la Sibiu, la data de 

30 martie 1943. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica - IATC 

Bucuresti, promotia 1966, in clasa prof. George Carabin si conf. George Rafael. Pentru 

http://portal.radioiasi.ro/corneliu-dan-borcia-ultima-reprezentatie-a468431.html
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licenta a avut rolul cavalerului in piesa Ondine, de J.Giraudoux. A debutat in rolul Karl 

Heins din Heidelbergul de altadata de M. Foster, in regia lui Gabriel Negri. In timpul 

facultatii a mai jucat rolurile doctorul Buchanan din Vara si fum de T.Williams; Stefan 

Valeriu din Jocul de-a vacanta, de M.Sebastian; Dumitru Haralamb din Mielul turbat de 

A.Baranga. Printre cele peste 50 de roluri pe care l-a jucat in piese de teatru se numara 

Tristan in Tristan si Isolda, povestitorul din Harap-Alb, Trahanache din O scrisoare 

pierduta, Chiriac, Pampon, Hector, Regele Frantei. A jucat, de asemenea, in filmele 

Dumbrava minunata, Mai presus de orice, Polita in alb, Fiul muntilor.  

Pe pagina de internet a Teatrului Tineretului, la rubrica directori, Corneliu-Dan 

Borcia a notat urmatoarele: „Dupa extraordinara bucurie de a fi jucat, pe scena Teatrului 

Tineretului alaturi de colegi precum Horatiu Malaele sau Maia Morgenstern, dupa 

privilegiul de a fi lucrat cu regizori precum Andrei Serban, dupa satisfactia de a fi «trait» 

in decorurile imaginate de Mihai Madescu, nu-mi mai ramine decit sa visez…Sa visez ca 

retraiesc acele spectacole. Si, mai ales, sa visez ca reusesc, invatind din reusitele si 

nereusitele predecesorilor mei, sa creez cele mai bune conditii pentru ca, din rindurile 

tinerilor mei colegi de acum, sa poata aparea alti actori, regizori si scenografi de talia celor 

cu care am crescut. Dar, cum visul mai ia si forma cosmarului, mai «visez», uneori, si o 

tranzitie devenita traditie. Si atunci ma incapatinez sa vad in Bogdan Talasman un nou 

Horatiu Malaele, in Ioana Flora o noua Maia Morgenstern, in Vlad Massaci un nou Andrei 

Serban. Sa fie oare un vis? Sint artisti prin venirea carora teatrul si-a refacut nu numai 

tineretea - 80 % dintre actorii nostri sunt foarte tineri - ci si potentialul prospectiv, gustul 

pentru riscul estetic, curajul de a cauta drumuri noi. Sint, acestea, premisele unui teatru viu 

si necesar, un teatru pe care publicul nemtean, format de-a lungul a 40 de ani de bucurii si 

tristeti, il merita cu prisosinta“.  

 

 

Sursa: Monitorul de Neamt 

http://www.monitorulneamt.ro/
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16. Antena 3 
din data de 17 august 2014, ora 21.05 
http://www.antena3.ro/romania/a-murit-actorul-dan-corneliu-borcia-

263834.html 

 

 
 

A murit actorul Dan Corneliu Borcia 

 
Actorul Dan Corneliu Borcia a murit azi la vârsta de 71 de ani, după o suferinţă 

îndelungată, provocată de o boală incurabilă.  

Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamt, dar a avut colaborări cu mai multe teatre din Bucureşti, printre care 

"Bulandra", "Nottara" şi Teatrul "Mic".  

Artisul a fost şi fondator al Teatrului "Pi Buni". 

 
de D.D.   

http://www.antena3.ro/romania/a-murit-actorul-dan-corneliu-borcia-263834.html
http://www.antena3.ro/romania/a-murit-actorul-dan-corneliu-borcia-263834.html
http://www.antena3.ro/autor/d-d-.html
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17. Ziare.com 
din data de 17 august 2014, ora 15.53 
http://www.ziare.com/stiri/deces/a-murit-actorul-dan-corneliu-borcia-1316914 

 

 
 

A murit actorul Dan Corneliu Borcia 

 

Actorul Dan Corneliu Borcia a murit, duminica dimineata, la varsta de 71 de 

ani, dupa o lunga suferinta cauzata de o boala incurabila. 

 
Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamt, dar a avut colaborari cu mai multe teatre din Bucuresti, intre care 

"Bulandra", "Nottara" si Teatrul "Mic". De asemenea, Dan Corneliu Borcia este fondatorul 

Teatrului "Pi Buni". 

http://www.ziare.com/stiri/deces/a-murit-actorul-dan-corneliu-borcia-1316914
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Dan Corneliu Borcia a suferit in urma cu doua saptamani o interventie chirurgicala 

fiind din acel moment internat la sectia de terapie intensiva a Spitalului din Roman, dupa 

care a fost transferat la o clinica din Iasi. Familia si prietenii actorului au demarat o 

campanie de donare de sange din grupa AB, care sa-i salveze viata acestuia. 

Duminica dimineata, actorul a pierdut lupta cu boala si a incetat din viata. 

 

Sursa: AGERPRES 

 

http://www.ziare.com/stiri/interventie/
http://www.agerpres.ro/
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18. DCNews 
din data de 17 august 2014, ora 16.21 
http://www.dcnews.ro/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-via-

a_451348.html 

 

 
 

Actorul Dan Corneliu Borcia a încetat din viață 

 

Teatrul Tineretului din Piatra Neamț este în doliu. Actorul Dan Corneliu 

Borcia a murit, duminică dimineață, la vârsta de 71 de ani, după o lungă suferință. 

Dan Corneliu Borcia a fost timp de patru decenii actor la Teatrul Tineretului din 

Piatra Neamț. dar a avut colaborări cu mai multe teatre din București, între care 'Bulandra', 

http://www.dcnews.ro/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-via-a_451348.html
http://www.dcnews.ro/actorul-dan-corneliu-borcia-a-incetat-din-via-a_451348.html
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'Nottara' și Teatrul 'Mic'. De asemenea, Dan Corneliu Borcia este fondatorul Teatrului 'Pi 

Buni'. 

Dan Corneliu Borcia a suferit în urmă cu două săptămâni o intervenție chirurgicală 

fiind din acel moment internat la secția de terapie intensivă a Spitalului din Roman, după 

care a fost transferat la o clinică din Iași. Familia și prietenii actorului au demarat o 

campanie de donare de sânge din grupa AB, care să-i salveze viața acestuia. 

Duminică dimineață, actorul a pierdut lupta cu boala și a încetat din viață, 

informează Agerpres. 

 

De Crişan Andreescu  

 

http://www.dcnews.ro/autori/crisan-andreescu.html

