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1. AGERPRES 
din data de 22 Iunie 2018, ora 18:40 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/06/22/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--132660 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 
Teatrul Nottara, cu un pas mai aproape de împlinirea unui vis! 
 
  Teatrul Nottara anunţă, cu bucurie, faptul că Primăria Municipiului 
Bucureşti, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea proiectelor de consolidare, reabilitare şi modernizare ale imobilului în 
care îşi desfăşoară activitatea de peste jumătate de secol. 
 
 
  Astfel, în şedinţa din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, care 
cuprinde şi cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 
 
 
Proiect de consolidare, reabilitare şi modernizare a corpului Magheru nr. 20 
 
Proiect consolidare, reabilitare şi modernizare a corpului Jules Michelet nr. 2-6. 
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Menţionăm că fiecare dintre acestea conţine etapele: 
 
  Elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii DALI 
pentru fiecare corp de clădire; 
 
  Elaborarea Documentaţiei Tehnice pentru Obţinerea Autorizaţiei de 
Construire DTAC pentru corpul Magheru nr. 20 pentru Consolidarea, Renovarea 
şi Modernizarea Zonei Foayerului şi a Spaţiilor Administrative situate la parter, 
etaj 1 şi 2 precum şi pentru corpul Jules Michelet nr .2 - 6 (unde se află cele două 
scene şi cabinele actorilor); 
 
 
  Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp de clădire; 
 
 
  Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
 
  Dorim să mulţumim, pe această cale, Primarului General al Capitalei, 
Doamna Gabriela Firea şi membrilor Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti pentru că au demonstrat încă o dată că sunt aproape de activitatea şi 
nevoile teatrelor bucureştene. 
 
  Teatrul Nottara reaminteşte că efectuarea acestor lucrări este imperios 
necesară, altfel fiind nevoit să îşi închidă din nou porţile în iunie 2019. Aşa s-a 
întâmplat pe 23 noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice 
desfăşurarea de activităti care presupun aglomerări de persoane în săli de 
spectacol sau de expoziţii, care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după 
mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituţia a 
fost obligată să îşi înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin 
şi Sala Horia Lovinescu. Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-şi onoreze 
profesia jucând aproape 100 de spectacole în peste 30 de spaţii din Bucureşti 
(Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Ţăndărică, Cercul 
Militar Naţional, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & 
More - Băneasa Shopping City etc.), din ţară (Arad, Braşov, Constanţa, Drobeta-
Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgovişte etc. ) şi din străinătate 
(Cracovia, Paris, Koln, Chişinău, Bruxelles, Vraţa, Kisvarda, Budapesta). 
Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
 
  În urma expertizei realizate de firma PROFESIONAL CONSTRUCT SRL, 
clădirea construită, în anul 1946, de către inginerul Liviu Ciulley pentru fiii săi, a 
fost reevaluată şi încadrată în clasa a II-a de risc seismic, iar Teatrul Nottara s-a 
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întors "acasă". Însă Raportul de expertiză (expert atestat MLPAT dr. ing. Paul 
IOAN) evidenţiază, în capitolul 11 - CONCLUZII, următoarele: 
 
 
  "Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile de consolidare din 
prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de la data elaborării 
acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 2004/21.06.2016." 
 
  Prin urmare, fără realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar trebui să-şi suspende din nou activitatea cu publicul de la sediu în 
21.06.2019. 
 
  "Mai mult decât atât, trebuie evidenţiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza şi cele de reabilitare şi modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat şi dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, aşa cum trebuie să fie 
toate instituţiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. 
 
  Vreau să mulţumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, 
Primăriei Capitalei şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, tuturor 
partenerilor media şi spectatorilor, care ne-au fost şi ne sunt alături! E bine să se 
ştie că, în ceea ce ne priveşte, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, 
mărinimie, fidelitate. E bine să se ştie că, măcar atunci când este vorba de cultură, 
sănătate, învăţământ, culorile politice şi concurenţa se pot topi, autorităţile şi 
mass-media răspunzând, împreună, cu profesionalism şi generozitate, unor nevoi 
stringente. Teatrul Nottara este îşi doreşte să rămână un simbol al acestui tip de 
normalitate!" (Marinela Ţepuş, teatrolog) 

 
 
Marinela ŢEPUŞ (Director) şi Echipa Teatrului Nottara 
 
 
 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara  
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2. Realitatea.net  
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:20 
https://www.realitatea.net/teatrul-nottara-si-a-aflat-soarta-ce-s-a-
decis_2153012.html 
 

 
 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 
 

   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
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La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din 
Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele 
două săli: Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More 
– Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 
 

 

Sursa: Realitatea.net  
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3. Antena 3  
din data de 25 Iunie 2018, ora 14:33 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-intra-in-
consolidare-475261.html 

 
 

Teatrul Nottara intră în consolidare 

 

 
La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, 

încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în 
care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 
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  Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

 
 
  Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

 
  Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; 
Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea și 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două 
scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
  Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de 
activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își 
înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia 
Lovinescu. 

 
  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). 
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  Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
În urma expertizei realizate,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză 
evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile 
de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de 
la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 
 
  Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019. 
 
  ”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei 
Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în 
ceea ce ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, 
fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, 
învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media 
răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș 
 
 

 
 

Sursa: antena3.ro 
 

 

 

 

 
 



 10 

4. Cultural BZI  
din data de 25 Iunie 2018 
https://cultural.bzi.ro/vesti-bune-despre-viitorul-teatrului-nottara-
69831 
 

 
 

Vesti bune despre viitorul Teatrului Nottara 
 
  Teatrul Nottara anunta, cu bucurie, faptul ca Primaria Municipiului 
Bucuresti, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare 
pentru realizarea proiectelor de consolidare, reabilitare si modernizare ale 
imobilului in care isi desfasoara activitatea de peste jumatate de secol, anunta 
intr-un comunicat remis de catre Marinela TEPUS (Director) si Echipa 
Teatrului Nottara. 

  Astfel, in sedinta din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018, care 
cuprinde si cheltuielile pentru elaborarea urmatoarelor proiecte: 

  Proiect de consolidare, reabilitare si modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 
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  Proiect consolidare, reabilitare si modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

  Mentionam ca fiecare dintre acestea contine etapele: 

• Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii DALI pentru 
fiecare corp de cladire; 

 
• Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr. 20 pentru Consolidarea , Renovarea si 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spatiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 si 2 precum si pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se afla cele doua 
scene si cabinele actorilor); 

 
• Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp de cladire; 

 
• Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de cladire. 

  Dorim sa multumim, pe aceasta cale, Primarului General al Capitalei, 
Doamna Gabriela Firea si membrilor Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti pentru ca au demonstrat inca o data ca sunt aproape de activitatea si 
nevoile teatrelor bucurestene. 

  Teatrul Nottara reaminteste ca efectuarea acestor lucrari este imperios 
necesara, altfel fiind nevoit sa isi inchida din nou portile in iunie 2019. Asa s-a 
intamplat pe 23 noiembrie 2015, dupa promulgarea Legii 282/2015, care interzice 
desfasurarea de activitati care presupun aglomerari de personae in sali de 
spectacol sau de expozitii, care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, dupa 
mai bine de 65 de ani de activitate in sediul din Bulevardul Magheru, institutia a 
fost obligata sa isi inceteze activitatea in cele doua sali: Sala George Constantin 
si Sala Horia Lovinescu. Vreme de 10 luni, trupa noastra a continuat sa-si onoreze 
profesia jucand aproape 100 de spectacole in peste 30 de spatii din Bucuresti 
(Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Tandarica, Cercul 
Militar National, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & 
More – Baneasa Shopping City etc.), din tara (Arad, Brasov, Constanta, Drobeta-
Turnu Severin, Ramnicu Valcea, Sibiu, Targoviste etc. ) si din strainatate 
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(Cracovia, Paris, Koln, Chisinau, Bruxelles, Vrata, Kisvarda, Budapesta). 
Turneele in strainatate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 

  In urma expertizei realizate de firma PROFESIONAL CONSTRUCT SRL, 
cladirea construita, in anul 1946, de catre inginerul Liviu Ciulley pentru fiii sai, a 
fost reevaluata si incadrata in clasa a II-a de risc seismic, iar Teatrul Nottara s-a 
intors "acasa". Insa Raportul de expertiza (expert atestat MLPAT dr. ing. Paul 
IOAN) evidentiaza, in capitolul 11 – CONCLUZII, urmatoarele: 

  "Proprietarii imobilului sunt obligati sa execute masurile de consolidare din 
prezenta Expertiza Tehnica in termen de maximum trei ani de la data elaborarii 
acesteia, predata si inregistrata la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 2004/21.06.2016." 
Prin urmare, fara realizarea lucrarilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar trebui sa-si suspende din nou activitatea cu publicul de la sediu in 
21.06.2019. 

  "Mai mult decat atat, trebuie evidentiat faptul ca, pe langa lucrarile de 
consolidare, se vor realiza si cele de reabilitare si modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. In felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat si dotat cu tehnica de scena de ultima ora, asa cum trebuie sa fie 
toate institutiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. 

  Vreau sa multumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, 
Primariei Capitalei si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, tuturor 
partenerilor media si spectatorilor, care ne-au fost si ne sunt alaturi! E bine sa se 
stie ca, in ceea ce ne priveste, am beneficiat intotdeauna de solidaritate, 
marinimie, fidelitate. E bine sa se stie ca, macar atunci cand este vorba de cultura, 
sanatate, invatamant, culorile politice si concurenta se pot topi, autoritatile si 
mass-media raspunzand, impreuna, cu profesionalism si generozitate, unor nevoi 
stringente. Teatrul Nottara este isi doreste sa ramana un simbol al acestui tip de 
normalitate!" a declarat Marinela Tepus. 

 

 

Sursa: Cultural BZI  
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5. Infoziare  
din data de 25 Iunie 2018 
http://www.infoziare.ro/stire/19182119/Teatrul+Nottara+intră+în+con
solidare 
 
 

 
 

Teatrul Nottara intră în consolidare 

 

 
La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, 

încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în 
care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 
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  Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

 
 
  Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

 
  Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; 
Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea și 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două 
scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
  Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de 
activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își 
înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia 
Lovinescu. 

 
  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
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Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). 

  Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
În urma expertizei realizate,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză 
evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile 
de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de 
la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 
 
  Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019. 
 
  ”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei 
Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în 
ceea ce ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, 
fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, 
învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media 
răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș 
 
 

 
 

Sursa: antena3.ro 
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6. Ziua News  
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:31 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/teatrul-nottara-i-a-aflat-soarta-
ce-s-a-decis-954349 
 

 
 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 
 

   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
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La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More 
– Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 
 

 

Sursa: Realitatea.net  
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7. Astăzi.ro 
din data de 25 Iunie 2018, ora 14:45 
https://www.astazi.ro/stiri/stire-teatrul-nottara-intra-in-consolidare-
257579254.html 

 
 

Teatrul Nottara intră în consolidare 

 

 
La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, 

încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în 
care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 
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  Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

 
 
  Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

 
  Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; 
Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea și 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două 
scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
  Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de 
activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își 
înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia 
Lovinescu. 

 
  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). 
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  Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
În urma expertizei realizate,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză 
evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile 
de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de 
la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 
 
  Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019. 
 
  ”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei 
Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în 
ceea ce ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, 
fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, 
învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media 
răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș 
 
 

 
 

Sursa: antena3.ro 
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8. Pescurt.ro  
din data de 25 Iunie 2018 
http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-intra-in-consolidare_25-
06-2018_13169523 
 

 
 

Teatrul Nottara intră în consolidare 

 

 
La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, 

încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în 
care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 
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  Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

 
 
  Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

 
  Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; 
Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea și 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două 
scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
  Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de 
activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își 
înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia 
Lovinescu. 

 
  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). 
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  Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
În urma expertizei realizate,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză 
evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile 
de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de 
la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 
 
  Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019. 
 
  ”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei 
Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în 
ceea ce ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, 
fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, 
învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media 
răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș 
 
 

 
 

Sursa: antena3.ro 
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9. Revista Presei  
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:30 
http://www.revista-presei.com/stire-teatrul-nottara-si-a-aflat-soarta-ce-
s-a-decis-257579353.html 
 

 
 
 
 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 
 

   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 



 25 

noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More 
– Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 

 

 

Sursa: Realitatea.net  
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10. e-politic.ro 
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:31 
http://www.e-politic.ro/revista-presei/teatrul-nottara-i-a-aflat-soarta-
ce-s-a-decis-903128 

 
 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 

 
   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
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de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul Bulandra, 
Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar Național, 
Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – Băneasa 
Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, 
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, Paris, Koln, 
Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în străinătate au fost 
organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 

 

 
Sursa: Realitatea.net  
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11. Portal-ro 
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:30 
http://portal-ro.com/post/teatrul-nottara-i/ 

 
 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 

 
   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
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La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More 
– Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 
 

 

Sursa: Realitatea.net  
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12. Press mania 
din data de 25 Iunie 2018, ora 14:33 
http://www.press-mania.ro/stiri/cultura/teatrul-nottara-intra-in-
consolidare-2661115.html 
 

 
 

Teatrul Nottara intră în consolidare 

 

 
La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, 

încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru 
realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în 
care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 
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  Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

 
 
  Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20; 

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

 
  Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; 
Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea și 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două 
scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 
 
  Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de 
activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își 
înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia 
Lovinescu. 

 
  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
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Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). 

  Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
În urma expertizei realizate,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză 
evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile 
de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de 
la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 
 
  Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019. 
 
  ”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei 
Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în 
ceea ce ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, 
fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, 
învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media 
răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș 
 
 

 
 

Sursa: antena3.ro 
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13. nmedia 
din data de 25 Iunie 2018, ora 15:20 
https://nmedia.ro/teatrul-nottara-si-a-aflat-soarta-ce-s-a-decis 
 

 

Teatrul Nottara și-a aflat soarta. Ce s-a decis 

  Iubitorii teatrului, și nu numai, au primit o veste excelentă: Teatrul 
Nottara, care a fost încadrat în clasa I de risc seismic în perioada 1997-2016, va 
fi consolidat, reabilitat și modernizat, potrivit unei decizii a Primăriei 
Municipiului București, comunicată către Realitatea TV. 
 
  Dacă lucrările nu vor fi efectuate, Teatrul Nottara își va închide din nou 
porțile, în iunie 2019, la fel cum s-a petrecut în noiembrie 2015, după promulgarea 
Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti care presupun aglomerări 
de persoane în săli de spectacol sau de expozitii cu grad seismic ridicat. 

 
   Potrivit comunicatului primit de Realitatea TV, "Teatrul Nottara 
reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, altfel fiind 
nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea 
de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de 
expozitii, care au un grad seismic ridicat.  
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La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. 
 
  Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând 
aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar 
Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More 
– Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR". 
 
  Acum doi ani, clădirea care găzduiește Teatrul Nottara a fost reevaluată și 
încadrată în clasa a II-a de risc seismic. 
 

 

Sursa: Realitatea.net  
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14. Teatrul Nottara 
din data de 23 Iunie 2018 
https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=305 

 
 
Vom fi cei mai siguri 

        din Bucureşti ! 

  

       

 

 

Teatrul Nottara anunță, cu bucurie, faptul că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare 
pentru realizarea  proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale 
imobilului în care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol. 

          

Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018,  care 
cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 
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• Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 
20;   

• Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 
2-6. 

  

Menționăm că fiecare dintre acestea conține etapele: 

• Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI 
pentru fiecare corp de clădire; 

• Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de 
Construire DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , 
Renovarea și Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative 
situate la parter, etaj 1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 
(unde se află cele două scene și cabinele actorilor); 

• Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp de clădire; 
• Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 

  

          Dorim să mulțumim, pe această cale, Primarului General al Capitalei, 
Doamna Gabriela Firea și membrilor Consiliului General al Municipiului 
București pentru că au demonstrat încă o dată că sunt aproape de activitatea 
și nevoile teatrelor bucureștene. 

         Teatrul Nottara reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios 
necesară, altfel fiind nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-
a întâmplat pe 23 noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care 
interzice desfășurarea de activităti ce presupun aglomerari de persoane în 
sali de spectacol sau de expozitii, care au un grad seismic ridicat. La acea 
vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul 
Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: 
Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu.   

Vreme de 10 luni, trupa noastră a continuat să-și onoreze profesia, 
jucând aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București 
(Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, 
Cercul Militar Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, 
Grand Cinema & More – Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, 
Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, 
Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, Paris, Koln, Chișinău, 
Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în străinătate au fost 
organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
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               În urma expertizei realizate de firma PROFESIONAL CONSTRUCT 
SRL,  clădirea construită în anul 1946,  de către  inginerul Liviu Ciulley, pentru 
copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc seismic, iar 
Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză (expert atestat 
MLPAT dr. ing. Paul IOAN) evidenţiază, în capitolul 11 – CONCLUZII, 
următoarele:   

”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile de consolidare din 
prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de la data elaborării 
acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 2004/21.06.2016.” 

Prin urmare, fără  realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, 
Teatrul Nottara ar trebui să-și suspende din nou activitatea cu publicul de la sediu 
în 21.06.2019. 

”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil 
construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie 
toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea.  

Vreau să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela 
Firea, Primăriei Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, 
tuturor partenerilor media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E 
bine să se știe că, în ceea ce ne privește, am beneficiat  întotdeauna de 
solidaritate, mărinimie, fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este 
vorba de cultură, sănătate, învățământ, culorile politice și concurența se pot 
topi, autoritățile și mass-media răspunzând, împreună, cu profesionalism și 
generozitate, unor nevoi stringente. Teatrul Nottara este își dorește să rămână 
un simbol al acestui tip de normalitate!” (Marinela Țepuș, teatrolog) 

  

Marinela ŢEPUŞ (Director) și  Echipa Teatrului Nottara 

Sursa: Teatrul Nottara 
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15. HotNews 
din data de 23 Iunie 2018, ora 02:30 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22525994-prim-ria-aloc-peste-1-
8-milioane-lei-pentru-proiectele-consolidare-dou-corpuri-ale-teatrului-
nottara.htm#self 
 

 
 

Primăria alocă peste 1,8 milioane de lei pentru proiectele de consolidare a 
două corpuri ale Teatrului Nottara 

 

 
Teatrul Nottara 

Foto: Poster 
 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Capitalei, 
a aprobat 1.870.000 de lei pentru realizarea proiectelor de consolidare, 
reabilitare şi modernizare a două corpuri în care îşi desfăşoară activitatea 
Teatrul Nottara. 



 39 

 
 
  În şedinţa din 14 iunie, consilierii generali au aprobat rectificarea bugetului 
propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, care cuprinde şi cheltuielile 
pentru elaborarea următoarelor proiectelor de consolidare, reabilitare şi 
modernizare pentru corpul Magheru nr. 20 şi Jules Michelet nr. 2-6, au transmis 
reprezentanţii teatrului.  
 
 
  Au fost aprobate cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii.  
 
 
  Pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(D.A.L.I.) pentru corpul Magheru nr. 20 a fost aprobată suma de 280.000 de lei, 
iar pentru elaborarea D.A.L.I. pentru corpul Jules Michelet nr. 2-6, suma de 
185.000 de lei. 
 
 
  Cât priveşte cheltuielile de expertiză, proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile, pentru proiectul de consolidare, renovare şi 
modernizare a corpului din Magheru nr.20 au fost aprobaţi 845.000 de lei, iar 
pentru cel care vizează corpul din strada Jules Michelet nr. 2-6, 560.000 de lei.   
 
  „Teatrul Nottara reaminteşte că efectuarea acestor lucrări este imperios 
necesară, altfel fiind nevoit să îşi închidă din nou porţile în iunie 2019. Aşa s-a 
întâmplat pe 23 noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice 
desfăşurarea de activităti care presupun aglomerari de personae în sali de 
spectacol sau de expozitii, care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după 
mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituţia a 
fost obligată să îşi înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin 
şi Sala Horia Lovinescu”, a transmis directoarea Marinela Ţepuş.  
 
  Timp de 10 luni, îmncepând cu noiembrie 2015, trupa teatrului a jucat 
aproximativ 100 de spectacole în peste 30 de spaţii din Bucureşti (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Ţăndărică, Cercul Militar 
Naţional, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Băneasa Shopping City), din ţară (Arad, Braşov, Constanţa, Drobeta-Turnu 
Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgovişte) şi din străinătate (Cracovia, Paris, 
Koln, Chişinău, Bruxelles, Vraţa, Kisvarda, Budapesta). Turneele în străinătate 
au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul Institutului Cultural Român. 
 
  În urma expertizei realizate de firma Profesional Construct S.R.L., clădirea 
construită în anul 1946 de inginerul Liviu Ciulley pentru fiii săi a fost reevaluată 
şi încadrată în clasa a II-a de risc seismic, iar Teatrul Nottara a revenit în spaţiu.   
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  Raportul de expertiză (expert atestat MLPAT dr. ing. Paul IOAN) 
evidenţiază: „Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile de 
consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de la 
data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016”. 
 
 
 

de: A.L 
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16. DC News 
din data de 23 Iunie 2018, ora 09:31 
https://www.dcnews.ro/ve-ti-bune-despre-viitorul-teatrului-
nottara_598272.html 
 

 
 

Vești bune despre viitorul Teatrului Nottara 

 
Teatrul Nottara anunță, cu bucurie, faptul că Primăria Municipiului 
București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare 
pentru realizarea proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale 
imobilului în care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol, anunță 
într-un comunicat remis de către Marinela ŢEPUŞ (Director) și Echipa 
Teatrului Nottara. 
 

Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat 
Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018, care cuprinde și 
cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte: 

Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 20; 
Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 2-6. 

Menționăm că fiecare dintre acestea conține etapele: 
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• Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare 
corp de clădire; 

 
• Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire DTAC 
pentru corpul Magheru nr. 20 pentru Consolidarea , Renovarea și Modernizarea Zonei 
Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 1 și 2 precum și pentru 
corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două scene și cabinele actorilor); 
• Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp de clădire; 
• Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire. 

  Dorim să mulțumim, pe această cale, Primarului General al Capitalei, Doamna 
Gabriela Firea și membrilor Consiliului General al Municipiului București pentru că au 
demonstrat încă o dată că sunt aproape de activitatea și nevoile teatrelor bucureștene. 

  Teatrul Nottara reamintește că efectuarea acestor lucrări este imperios necesară, 
altfel fiind nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 
noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de 
activităti care presupun aglomerari de personae în sali de spectacol sau de expozitii, care 
au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în 
sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele 
două săli: Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu. Vreme de 10 luni, trupa 
noastră a continuat să-și onoreze profesia jucând aproape 100 de spectacole în peste 30 
de spații din București (Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul 
Țăndărică, Cercul Militar Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand 
Cinema & More – Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, 
Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate 
(Cracovia, Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta). Turneele în 
străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 

  În urma expertizei realizate de firma PROFESIONAL CONSTRUCT SRL, 
clădirea construită, în anul 1946, de către inginerul Liviu Ciulley pentru fiii săi, a fost 
reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors 
"acasă". Însă Raportul de expertiză (expert atestat MLPAT dr. ing. Paul IOAN) 
evidenţiază, în capitolul 11 – CONCLUZII, următoarele: 

  "Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile de consolidare din 
prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de la data elaborării acesteia, 
predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 2004/21.06.2016." 
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Prin urmare, fără realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul Nottara ar 
trebui să-și suspende din nou activitatea cu publicul de la sediu în 21.06.2019. 

  "Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de 
consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil construit 
acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru modern, curat și 
dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie toate instituțiile culturale 
ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. 

  Vreau să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, 
Primăriei Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor 
media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în ceea ce 
ne privește, am beneficiat întotdeauna de solidaritate, mărinimie, fidelitate. E bine să se 
știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, învățământ, culorile politice și 
concurența se pot topi, autoritățile și mass-media răspunzând, împreună, cu 
profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. Teatrul Nottara este își dorește să 
rămână un simbol al acestui tip de normalitate!" a declarat Marinela Țepuș. 

 

 

de: Flaviu Predescu  
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17. News.ro 
din data de 23 Iunie 2018, ora 18:52 
https://www.news.ro/social/primaria-aloca-peste-1-8-milioane-de-lei-
pentru-proiectele-de-consolidare-a-doua-corpuri-ale-teatrului-nottara-
1922415222002018061818185890 
 

 
 

Primăria alocă peste 1,8 milioane de lei pentru proiectele de 
consolidare a două corpuri ale Teatrului Nottara 

 

 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Capitalei, a 
aprobat 1.870.000 de lei pentru realizarea proiectelor de consolidare, reabilitare 
şi modernizare a două corpuri în care îşi desfăşoară activitatea Teatrul Nottara. 

 

de: Patricia Marinescu  
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18. Turism BZI 
din data de 25 Iunie 2018 
https://turism.bzi.ro/un-cunoscut-teatru-din-bucuresti-intra-in-
consolidare-78122 

 
 

Un cunoscut teatru din Bucuresti intra in consolidare 
 
  La aproape 3 ani de cand a fost evacuat din sediul din Bulevardul 
Magheru, incadrat in clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anunta ca 
Primaria Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Capitalei, a 
aprobat sumele necesare pentru realizarea  proiectelor de consolidare, 
reabilitare si modernizare ale imobilului in care isi desfasoara activitatea de 
peste jumatate de secol. 

  Astfel, in sedinta din data de 14.06.2018, consilierii generali au 
aprobat Rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 
2018, care cuprinde si cheltuielile pentru elaborarea urmatoarelor proiecte: 

Proiect de consolidare, reabilitare si modernizare a corpului Magheru nr. 20; 

Proiect consolidare, reabilitare si modernizare a corpului Jules Michelet nr. 2-6. 
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  Fiecare dintre acestea contine etapele: Elaborarea Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii DALI pentru fiecare corp de cladire; 
Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire 
DTAC pentru corpul Magheru nr.  20  pentru Consolidarea , Renovarea si 
Modernizarea Zonei Foayerului si a Spatiilor Administrative situate la parter, etaj 
1 si 2 precum si pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se afla cele doua 
scene si cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp 
de cladire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de cladire. 

  Efectuarea lucrarilor era imperios necesara, altfel Teatrul Nottara ar fi fost 
nevoit sa isi inchida din nou portile in iunie 2019. Asa s-a intamplat pe 23 
noiembrie 2015, dupa promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfasurarea de 
activitati ce presupun aglomerari de persoane in sali de spectacol sau de expozitii, 
care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, dupa mai bine de 65 de ani de 
activitate in sediul din Bulevardul Magheru, institutia a fost obligata sa isi 
inceteze activitatea in cele doua sali: Sala George Constantin si Sala Horia 
Lovinescu. 

  Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat sa-si onoreze profesia, jucand 
aproape 100 de spectacole in peste 30 de spatii din Bucuresti (Teatrul 
Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Tandarica, Cercul Militar 
National, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – 
Baneasa Shopping City etc.), din tara (Arad, Brasov, Constanta, Drobeta-Turnu 
Severin, Ramnicu Valcea, Sibiu, Targoviste etc. ) si din strainatate (Cracovia, 
Paris, Koln, Chisinau, Bruxelles, Vrata, Kisvarda, Budapesta). 

  Turneele in strainatate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. 
In urma expertizei realizate,  cladirea construita in anul 1946,  de catre  inginerul 
Liviu Ciulley, pentru copiii sai, a fost reevaluata si incadrata in clasa a II-a de risc 
seismic, iar Teatrul Nottara s-a intors “acasa”. Insa Raportul de expertiza 
evidentiaza urmatoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligati sa execute masurile 
de consolidare din prezenta Expertiza Tehnica in termen de maximum trei ani de 
la data elaborarii acesteia, predata si inregistrata la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 
2004/21.06.2016.” 

  Prin urmare, fara  realizarea lucrarilor de consolidare care se impun, Teatrul 
Nottara ar fi trebuit sa-si suspende din nou activitatea cu publicul in iunie 2019. 

  ”Mai mult decat atat, trebuie evidentiat faptul ca, pe langa lucrarile de 
consolidare, se vor realiza si cele de reabilitare si modernizare ale unui imobil 
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construit acum 72 de ani. In felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru 
modern, curat si dotat cu tehnica de scena de ultima ora, asa cum trebuie sa fie 
toate institutiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau 
sa multumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primariei 
Capitalei si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, tuturor partenerilor 
media si spectatorilor, care ne-au fost si ne sunt alaturi! E bine sa se stie ca, in 
ceea ce ne priveste, am beneficiat intotdeauna de solidaritate, marinimie, 
fidelitate. E bine sa se stie ca, macar atunci cand este vorba de cultura, sanatate, 
invatamant, culorile politice si concurenta se pot topi, autoritatile si mass-media 
raspunzand, impreuna, cu profesionalism si generozitate, unor nevoi stringente. 
Teatrul Nottara este isi doreste sa ramana un simbol al acestui tip de normalitate!” 
a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Tepus. 

 

 

Sursa: Turism BZI 

 
 
 
 
 
 


