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RAPORTUL  DE ACTIVITATE AL TEATRULUI  C.I. NOTTARA  PENTRU ANUL 2017 
 

– SINOPSIS –  

 
 
Pentru Teatrul Nottara, anul 2017 a fost marcat de entuziasmul întoarcerii acasă, pe 

bd Magheru, dar și de efortul de a recupera spectatorii pierduți cu un an în urmă. Ca urmare, 
am încercat pe toate căile să așezăm temeinic în conștiința publicului faptul că producțiile 
teatrului se joacă din nou în cele două săli proprii. În acest scop, am recurs la o promovare 
agresivă prin toate canalele avute la îndemână. A fost încă un an provocator, în care am 
reușit să demonstrăm că nimic nu ne poate împiedica să existăm, și că instituția noastră a 
devenit un brand apreciat de publicul bucureștean. Dublarea veniturilor și numărul de 
spectatori care ne-au trecut pragul stau mărturie efortului depus de echipa instituției 
noastre pentru a face cunoscută activitatea intensă depusă pentru realizarea unor 
producții scenice de succes și a unor evenimente conexe de impact pentru public.  

 
Cele mai importante programe și proiecte ale anului 2017 au fost: 

 
➢ Programul Stagiunea curentă  

 
 În 2017 au existat 25 de titluri în programul Stagiunea curentă, la care s-au adăugat 
premierele, după cum urmează: 

 
Sala Horia Lovinescu: 

1. Opt femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykow (comedie polițistă); 
2. Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa (comedie de bulevard); 
3. D-ale carnavalului  de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga (comedie clasică din 

dramaturgia română). 
 

Sala George Constantin: 
1. Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu (problematică 

de actualitate). Spectacolul este rezultatul ediției a VIII-a (2016) a programului 
Spectacolul începe cu o lectură. 

2. Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici (dramă 
puternică, montată într-un stil foarte modern); 

3. Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini (comedie burlescă); 
4. Să-i îmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: Dan Lăcătuşu (dramă de idei, 

coproducţie cu Teatrul de Artă, Bucureşti); 
5. Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj, regia: Alexandru Jitea (parodie). 

 

Premierele Iubirea la oameni, Burlaci și burlăcițe și Opt femei sunt rezultatul 
Laboratorului de Teatru DENS, atelier experimental, unic în România, condus de Oleg 
Loevski, profesor, critic şi producător de teatru din Rusia. 
 

➢ Programul 100 de ani împreună – Marele Centenar 
  
 În afara premierelor menționate, Teatrul Nottara a participat la selecția de proiecte 
pentru Centenarul Marii Uniri, inițiată de Primăria Municipiului. Spectacolele care fac parte 
din acest program sunt: 

− Treptele Unirii, recital după un scenariu realizat de Emil Boroghină, regia: Alexandru 
Mâzgăreanu (coproducţie cu Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova); 

− Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu, scenariul și regia: 
Constantin Fugaşin (realizat cu sprijinul Teatrissimo); 

− Vlaicu Vodă, după Alexandru Davila, regia: Alexandru Mâzgăreanu  

− Despot Vodă, după Vasile Alecsandri, regia: Alexandru Mâzgăreanu  
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− Trilogia Moldovei, după Barbu Ştefănescu Delavrancea, regia: Alexandru 
Mâzgăreanu  

Spectacolele istorice au fost realizate în coproducţie cu Teatrul Nottara şi cu Asociaţia 
Opera Prima. Realizat cu sprijinul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică 
I.L. Caragiale. 
 

➢ Programul FEST(IN) pe Bulevard, ediția a V-a, 7 - 18 octombrie 2017 
 

Realizarea unui festival internațional de teatru este un program asumat prin proiectul 
de management prezentat la concursul de proiecte pentru ocuparea funcției de manager 
(director) din 2013, considerând că este necesar pentru atragerea altor segmente de public 
decât cel fidel teatrului de pe bulevard.  

Participanţii la Festival: Teatrul Nottara, Teatrul Odeon (București), Asociația 
Europeană Franța-România 1989. Mnemosyne, Centrul de Creație și Cercetare Ion 
Sava, în cadrul programului 9G la TNB, Teatrul Tony Bulandra (Târgoviște), Teatrul de 
Comedie (București), Teatrul Național Radu Stanca (Sibiu), Teatrul Dramatic și de Păpuși 
(Vraţa-Bulgaria, Teatrul de Revistă Ginta latină (Chișinău-Republica Moldova), Teatrul 
Național Mihai Eminescu (Timișoara), Teatrul German de Stat (Timișoara), Teatrul Maghiar 
de Stat (Cluj-Napoca), Teatrul Țăndărică (București), Teatrul Eugène Ionesco (Chișinău, 
Republica Moldova), Teatrul ACT (București), Teatrul Arie (Târgu Mureș), Teatrul Excelsior 
(București), Teatrul Toma Caragiu (Ploiești), Teatrul Clasic Ioan Slavici (Arad), Teatrul Maria 
Filotti  (Brăila), Teatrul Andrei Mureșanu (Sfântu Gheorghe), Teatrul Național Satiricus 
I.L.Caragiale (Chișinău, Republica Moldova), Compania Grupo de Teatro (Buenos Aires-
Argentina), Compania Donghwa Tree Theatre (Seul-Coreea de Sud), Compania Theatre 
Strahl (Berlin-Germania), Teatrul Național Marin Sorescu (Craiova), Compania Kazaliste 
Mala scena (Zagreb-Croația), Teatrul de Stat Constanţa. 

Bugetul festivalului a fost asigurat de Primăria Municipiului Bucureşti  și Consiliul 
General al Capitalei, cu sprijinul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale și al UNITER. 

Programul celei de a cincea ediţii a Festivalului a fost alcătuit, conform tradiţiei 
noastre, în jurul unor nuclee tematice, evidenţiate în cele cinci secţiuni principale:  
a) Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia au fost 
prezentate spectatorilor, producții pentru și despre tineri. Majoritatea reprezentațiilor au fost 
urmate de discuții ale echipei de creatori cu publicul, moderate de oameni de teatru, 
psihologi, profesori; 
b) Text sau pretext – secțiunea a cuprins spectacole prin intermediul cărora am încercat să 
facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori, în realizarea unei producții 
scenice. Astfel, au fost prezentate câte două variante de spectacol, realizate pe baza 
aceluiaşi  text și un spectacol cu două variante de distribuție. După spectacolele din acest 
segment au avut loc discuții cu publicul moderate de personalități culturale. 
c) Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care a adus pe scena Festivalului 
spectacole de mare succes. Juriul a fost alcătuit, ca în fiecare an, din rândul publicului; 
d) Premiere în Fest(in) – a cuprins cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
e) Invitați speciali – secțiunea a inclus producții de bună calitate ale teatrelor partenere, 
menite să  completeze, prin temele abordate, problematicile Festivalului. 
 Din anul 2015, în structura Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard 
a fost inclus Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură. Evenimentul a ajuns la ediţia a IX-a şi s-a desfăşurat pe scena Sălii Horia 
Lovinescu, în zilele de 22 şi 23 noiembrie 2017. Evenimentul este organizat de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor din România în parteneriat cu Teatrul Nottara. 

Deși pe parcursul lunii octombrie 2017 în București au avut loc, pentru prima dată, 
șase mari festivaluri (care au primit subvenție de la PMB și CGMB), FEST(in) pe Bulevard 
s-a bucurat de o mare vizibilitate, aducând un plus de imagine teatrului de pe bulevardul 
Magheru. Cele 267 de link-uri, aparițiile televizate (artiști, manager, membri ai juriului), 
interviurile transmise la radio au făcut din această manifestare un reper cultural. 



6 

 

➢ Programul Nottara ’70 – mai tânăr ca niciodată (14-21 mai) 
 
Aniversarea a 70 de ani de existență a Teatrului Nottara a fost marcată prin 

organizarea unui amplu eveniment intitulat Nottara ’70 – mai tânăr ca niciodată. Manifestarea 
a cuprins reprezentații ale câtorva spectacole din repertoriu, evenimente stradale (o expoziție 
cu afișe din arhiva teatrului, spectacolul de muzică și dans Antonimul venețian), un 
spectacol-lectură după Karamazovii de F. Dostoievski. Cu acest prilej au fost lansate 
Monografia Teatrului Nottara și albumul de fotografie de teatru Obiectiv/ Subiectiv. 

 
➢ Programul Laborator 

 
În cadrul acestui program am avut  cea de-a doua ediție a  Laboratorului de Teatru 

DENS (16-24 august 2017). Este vorba de un proiect inițiat de Oleg Loevski, critic de teatru, 
profesor şi producător de teatru din Rusia,  care oferă posibilitatea punerii în scenă a trei 
spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţie improvizate. 

Pentru ediţia din 2017, au fost invitaţi regizori ruşi cu vârstele între 30 – 40 de ani 
(Vladimir Smirnov, Roman Feodori, Aleksei Logacev), recunoscuți la nivel național, de mai 
multe ori nominalizati și premiați cu Masca de Aur (echivalentul Premiilor UNITER la nivelul 
întregii Rusii). Aceștia au lucrat pe trei texte din dramaturgia clasică română, de Mihail 
Sebastian (Steaua fără nume), Camil Petrescu (Mitică Popescu)  şi Aurel Baranga (Opinia 
publică). 

 
➢ Programul Festivalul NOTT DEPENDENT 

 
Reprezintă o premieră în peisajul cultural bucureștean, fiindcă  reunește, pentru 

prima dată pe scena unui teatru de stat, forţele creatoare ce s-au afirmat în mediul 
independent. Scopul manifestării este de a crește vizibilitatea producțiilor de calitate, 
realizate în spații alternative, și de a impulsiona dialogul dintre cele două medii de producţie 
teatrală, cel de stat şi cel independent, în folosul publicului bucureştean. 

Au participat următoarele teatre independente: Teatrul ACT, Asociaţia Culturală 
„Teatrul Catharsis”, Teatrul de Artă, unteatru, Wonder Theatre - Grand Cinema & More, 
Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay Performing Arts, Godot Café-Teatru, Teatrul 
Coquette. 

 
➢ Programul  NOTTARA PLAY  

 
Teatrul Nottara a propus o punte motivatoare pentru elevi și oferind anumite facilități 

pentru profesori: spectacole-lectură după texte literare din programa școlară, adresate 
elevilor și cu participarea lor directă, fie în echipa artistică, fie în cea tehnică. Distribuțiile sunt 
mixte: actori profesioniști și elevi. A fost realizat spectacolul De veghe în lanul de secară de 
J.D.Salinger,  scenariu de Alexandru Mâzgăreanu, regia: Ion Mircioagă (parteneriat cu 
Colegiul Național George Coșbuc) 
 
EVOLUȚIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 
 
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 

perioadei raportate 

Denumirea indicatorilor Realizat  2016 
Buget aprobat 

2017 
Realizat  

2017 

Venituri proprii 496.264 1.000.000 1.041.080 

Sume recuperate 24.535 0           0 

Subvenții 11.138.089 14.770.000 14.079.708 

TOTAL  VENITURI 11.658.888 15.770.000 15.120.788 
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Cheltuieli de personal 4.392.327 6.963.000 6.916.142 

Cheltuieli materiale, din care: 6.767.922 8.068.000 7.637.493 

  - Cheltuieli pentru proiecte culturale 4.500.123 5.900.000 5.736.368 

Cheltuieli de capital 498.639 739.000 567.153 

TOTAL CHELTUIELI 11.658.888 15.770.000 15.120.788 

 
În  perioada 2015-2017, veniturile operaționale au avut următoarea evoluție: 
 

 
 

NUL 

2015 2016 2017 

Venituri proprii 707.150 496.264 1.041.080 

Dinamică venituri proprii 100% 70,2% 147,2% 

Subvenții 10.057.450
009 

11.138.089 14.079.708 

Dinamică subvenții 100% 110% 140% 

Total venituri + Subvenții 10.764.600 11.658.888 15.120.788 

Pondere venituri proprii/venituri totale 6,6% 4,3% 6,9% 

Venituri proprii/subvenții 7% 4,4% 7,4% 

 
Cifrele financiare indică faptul că în anul 2017 veniturile proprii au crescut cu 

47,2% față de 2015, și cu 109,8 % față de 2016, în timp ce creșterea alocației bugetare 
a fost cu  40% mai mare decât în 2015. 

Evoluția indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de 
performanță ale instituției: 

Nr.crt. Indicatori de performanță 2016 2017 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 
cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari 

11.160.249/32.298 

=  345,54 

14.553.635/51.552 

=  282,31 

2. Fonduri nerambursabile atrase 8.000 70.000 

3. Număr de activități educaționale 17 - Nottara play, 

spectacole-
lectură, discuții cu 
publicul, colocvii, 

CIADO, in 
memoriam 

32 - Nottara play, 

spectacole-lectură, 
discuții cu publicul, 
colocvii (conferința: 
Liviu Ciulley și Liviu 
Ciulei, Campania de 

informare asupra 
bolii parkinson, 

CIADO, in 
memoriam) 

4 Număr de apariții media (fără comunicate de 
presă) 

1254 (din care 
192  pt Fest(in) pe 

Bulevard), în 
contextul în care, 
în 2015, au fost 

doar 593 de 
apariții în presă   

1038 (din care 267  
pt Fest(in)  

Vezi raport marketing  

 

(Anexa nr. 1) 

5 Număr de beneficiari neplătitori (cuprinde: 
invitați, pensionari cu legitimații de cultură, 
persoane cu certificat de dizabilități, public 
evenimente stradale, public evenimente 
conexe: spectacole-lectură, dezbateri, colocvii,   
jocuri și concursuri etc.) 

16.924  22.714 
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6 Număr de beneficiari plătitori (cuprinde: bilete 
vândute și nr. de beneficiari cu plată pe facturi – 
în turnee sau/și spectacole cedate unor firme, 
instituții, spectacole găzduite etc.) 

15.374 28.838 

 Număr total beneficiari  32.298 51.552 

7 Număr de reprezentații + Număr de 
evenimente conexe (spectacole-lectură, 
expoziții, colocvii, lansări de carte, evenimente 
stradale)/  frecvanța medie zilnică de 
spectacole, din care 

210  

(din care 39 în 

Fest(in) pe 
Bulevard)  

328  

(din care 54 în 

FEST(in) pe 
Bulevard)  

7.1 Număr de premiere 7 7 + 5 (în cadrul 

Centenarului 2018 – 
spectacole mici 
mobile, special 
realizate pentru 

turnee și prezentare 
în școli) 

7.2 Număr de refaceri 2 3 

7.3 Număr de coproducții 2 5 (cu Teatrul de Artă; 

cele din Centenar: cu 
Teatrul Național 

Marin Sorescu, cu 
Asociația Opera 

Prima) 

7.4 Număr de participări la festivaluri, gale, 
concursuri, etc.  

9 (dintre care 2 în 

străinătate: 
Kisvarda, Vrața) 

14 (dintre care 3 în 

străinătate:, Bălți – 
Repblica Moldova, 
Vrața – Bulgaria, 

Ekaterinburg - Rusia) 

7.5 Număr de reprezentații în regim de protocol 18 

(5 în parcuri; 3 
spectacole-

lectură; 3 în cadrul 
Laboratorului de 
Teatru DENS; 2 

cu caracter social 
educativ; 3 la 

Palatul Cotroceni, 
1 la Club A;  1 

eveniment stradal) 

26 

(spectacole 
educative,  

evenimente stradale, 
spectacole- lectură, 
spectacole în cadrul 

Laboratorului de 
Teatru DENS, 

colocvii, cafenele 
artistice, spectacol 

de Crăciun) 

 *la sediu  181  

(față de 324 în 
2014) 

239 + 26 (ultimele, 

în FEST(in), 
spectacole de 
protocol, spect 

educative, 
spectacole în alte 

festivaluri, 
prezentate în 

București, dar în alte 
spații decât la sediul 

teatrului) 
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 *în turnee  29  

 

19  

(cuprinde și 
participările la 

festivaluri în țară și 
străinătate) 

8. Număr de proiecte / acțiuni culturale 19 programe cu 

134 de proiecte și 

acțiuni 

17 programe cu 

138 de proiecte și 

acțiuni 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 477.897 960.760 

10 Venituri din cofinanțări (MCIN și UNITER) 8.000 70.000 

11 Venituri proprii din alte activități 10.367 10.320 

12 Indice de ocupare a sălii la sediu (%) Fiind într-un 
turneu de 7 luni, 
în București și în 

țară, este 
neconcludent 

76% - Sala Horia 

Lovinescu 

78% - Sala George 

Constantin 

   
Cifrele de mai sus confirmă faptul că efortul Teatrului Nottara de a reintra în 

normalitate după un an bulversant (2016) a dat roade. Toți indicatorii de performanță 
au crescut simțitor, așezându-ne lângă celelalte instituții bucureștene de gen, care au 
o activitate intensă și satisfacții pe măsură.  

Singura neîmplinire rămâne indicele de ocupare a sălilor de spectacol la sediu, indice 
care ar putea fi mai mare. Nivelul său actual se datorează mai multor factori:  

• confuzia publicului care nu a înțeles (ori a înțeles mai greu) faptul că imobilul nu mai 
are bulină de gr. I risc seismic; 

• activitatea intensă a tuturor teatrelor bucureștene (majoritatea afându-se pe un 
perimetru de cel mult 4 km) conduce, inevitabil, la disiparea spectatorilor; 

• evenimentele stradale (festivaluri, evenimente puctuale: concerte, teatru în parcuri, 
târguri etc.) au un grad de atracție ridicat și pentru că sunt gratuite; 

• șase festivaluri cu finanțare de la PMB și CGMB au avut loc doar în luna octombrie 
2017 
Din păcate, Direcția Cultură, Sport, Turism, abilitată să centralizeze aceste 

evenimente și să ne ofere consultanță, nu a avut în vedere faptul că toate teatrele 
producătoare ”se bat” pe același public, care nu are cum să cuprindă peste 100 de 
reprezentații în festivaluri, la care se adaugă o seamă de evenimente conexe: spectacole-
lectură, colocvii, lansări de carte, evenimente stradale, expoziții, precum și cca 100 - 150 de 
spectacole din repertoriul lor curent. Corectarea acestei situații se poate realiza doar printr-o 
comunicare reală a Domnului Traian Petrescu, Directorul DCST, cu toți managerii teatrelor 
bucureștene.  
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A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ    
ACTIVITATEA 

 
1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 
comunități 
 

Capitala este, de departe, cea mai importantă piață culturală a țării, atât din punct de 
vedere al cererii, cât și sub aspectul ofertei de produse culturale. Fără îndoială, această piață 
este stimulată de anumite caracteristici specifice publicului bucureștean, cum ar fi cele de 
natură demografică (volumul și structura populației), economică (gradul de ocupare al forței 
de muncă, veniturile și nivelul de trai), cultural-educativă (nivel de studii, nevoi și aspirații 
culturale), etnică (numeroase minorități etnice și religioase) ș.a. În egală măsură, ea este 
susținută de numărul mare al instituțiilor publice centrale și locale, firmelor private, 
organizațiilor ne-guvernamentale ş.a., care activează în acest spațiu larg. Oferta culturală pe 
care acestea o susțin este valoroasă și are un caracter permanent, indiferent de natura 
instituțiilor respective. 

Spre exemplificare, Primăria Generală a Capitalei și Consiliul General al Municipiului 
București păstorește 14 dintre cele mai mari și cunoscute instituții publice de spectacol: 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, 
Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul Mic, Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul 
Masca, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Circ & Variete 
Globus, Opera Comică pentru Copii. Acestora li se adaugă Teatrul Stela Popescu, Teatrul 
Dramaturgilor Români, de curand înființate și care câștigă notorietate de la o zi la alta. Mai 
trebuie menționate: Teatrelli, cu o mică sală de spectacole cu iz de cafenea, care prezintă 
spectacole de divertisment (în cadrul CREART, subordonat PMB), Teatrul Principal (cu sediu 
la Sala Dalles, cu un statut incert, cu dublă finanțare, de stat și privată, așa cum reiese din 
informațiile de pe site) și ARCUB (tot în subordinea PMB), care, pe lângă evenimentele de 
stradă și cele speciale din afara instituției (târguri, expoziții, concerte, revelioane etc.) are și 
programe/proiecte constante de teatru. Pe lângă acestea, în București, funcționează câteva 
instituții de spectacol subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale: Teatrul Național 
I.L. Caragiale din  București, Opera Națională, Teatrul Național de Operetă Ion Dacian (care 
au redevenit de sine stătătoare, după o fuziune forțată și deloc benefică), Filarmonica 
George Enescu etc., precum și câteva mici trupe independente. Cele mai importante teatre 
particulare sunt unteatru, ACT, Teatrul de Artă. Nu trebuie neglijat însă nici ceea ce se 
întâmplă în locuri precum Café Godot, Teatrul Elisabeta, Teatrul de pe Lipscani, Green 
Hours, La Scena, Teatrul Coquette, Centrul de Teatru Educațional Replika etc. 

Toate aceste instituții de spectacol și teatre particulare formează un „conglomerat” 
cultural diversificat și atrăgător. La o privire superficială, am putea crede că teatrele 
bucureștene nu sunt concurente. Fiecare dintre ele se bucură de un public relativ fidel, 
această fidelizare având mai multe componente: poziționarea în perimetrul orașului, oferta 
repertorială specifică, actorii, uneori regizorii, care și ei pot fi mai apropiați de anumite teatre. 
La o privire mai atentă, vom constata că teatrele bucureștene „joacă” pe o scenă 
concurențială, la care sunt nevoite să se adapteze. O dată, se poate vorbi de  
concurență în ceea ce privește resursele financiare repartizate din bugetul (limitat) al 
administrației locale. Ca urmare, apar diferențe apreciabile între bugetele alocate de 
Primăria Generală diferitelor instituții de spectacol (cu mențiunea că, în ultimii ani, toate 
teatrele din subordinea PMB și CGMB au avut bugete rezonabile). Pe de altă parte, există o 
concurență pentru atragerea publicului. Având în vedere faptul că produsele teatrale, ca 
orice alt produs, se adresează unei piețe limitate (publicul plătitor și invitați), fiecare teatru 
încearcă să atragă un număr cât mai mare de spectatori. În acest context, Teatrul Nottara – 
care în decursul ultimilor 27 de ani și-a profilat oferta pe comedie (spectacole jucate mai ales 
la Sala Horia Lovinescu), pentru a atrage publicul iubitor al acestei specii – are cel puțin 
două teatre concurente prin specificul repertoriului: Teatrul de Comedie și Teatrul Metropolis, 
la care, de curând, s-au mai adăugat Teatrul Stela Popescu, Teatrul Principal și Teatrelli. În 
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plus, fiind vorba de un gen agreat de publicul larg, mai toate teatrele au comedii în repertoriu. 
Însă Teatrul Nottara are pe afiș și alte genuri de spectacole, ceea ce îl plasează într-o poziție 
concurențială și cu alte teatre din capitală.  

Dincolo de competiția normală cu celelalte instituții de spectacol, Teatrul Nottara a 
participat activ la viața culturală bucureșteană, alături de celelalte instituții culturale 
subordonate PMB și CGMB (și nu numai), implicându-se în realizarea unor importante 
manifestări de gen. Cu unele dintre acestea a avut colaborări de lungă durată sau punctuale. 
De pildă, Teatrul Țăndărică și Teatrul Odeon au fost, de la început, parteneri, găzduind 
(și/sau participând cu) spectacole și alte evenimente în cadrul Festivalului Internațional de 
Teatru – Fest(in) pe Bulevard, manifestare special inițiată pentru a eficientiza colaborarea cu 
celelalte instituții culturale subordonate PMB și CGMB și nu numai. Așa se face că în cadrul 
celei de-a V-a ediții, care a avut loc în perioada 7 – 18 octombrie 2017, au participat cu 
spectacole Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul  Ţăndărică, Teatrul 
Excelsior, Centrul de Creație și Cercetare Ion Sava, în cadrul programului 9G la TNB, Teatrul 
ACT, Teatrul de Artă, Teatrul de Foc, Librăria Cărturești-Verona, Institutul Balassi. 

După cum se știe, prin promulgarea Legii nr. 282 din 18/2015 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcțiilor existente, care interzice desfășurarea de activități publice în clădiri 
cu risc seismic de gradul I, începând cu data de 23 noiembrie 2015 Teatrul Nottara a fost 
nevoit să-și suspende spectacolele din cele două săli aflate la sediul din Bd. Magheru. 
Această situație s-a prelungit până în septembrie 2016. După întoarcerea la sediu, Teatrul 
Nottara a avut de luptat cu confuzia provocată publicului ca urmare a unui nedorit 
”turneu” de 10 luni prin București și prin țară. Așadar, 2017 a fost un an în care ne-am 
concentrat pe o promovare masivă a activității noastre la sediu, însă asta nu ne-a 
împiedicat să participăm la orice inițiativă culturală venită din partea unor parteneri 
sau a PMB (activități cu pronunțată tentă socială și/sau educativă, precum spectacole-
lectură în licee, reprezentații cedate pentru cauze nobile, participare la festivaluri 
organizate de alte teatre sau de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin UNITER, 
cum este Festivalul Național de Teatru etc.). 
  



12 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 

 

1.(S) PUNCTE TARI 

• Poziționarea pe Bulevardul Magheru, 
una dintre cele mai circulate artere 
bucureștene  

• Nottara se află în top-ul teatrelor 
bucureștene în ceea ce privește 
notorietatea și preferințele publicului 

• O trupă omogenă, cu multe vedete din 
generația de mijloc: Andi Vasluianu, 
Adrian Văncică, Vlad Zamfirescu, 
Alexandru Jitea, Ion Grosu, Dan 
Bordeianu, Ada Navrot, Cerasela 
Iosifescu, Luminița Erga, Ioana Calotă; 

• Întreaga trupă este cooptată în 
distribuții, conferind acesteia spirit de 
echipă;  

• Existența a două săli diferite în aceeași 
clădire; 

• Bună colaborare cu ordonatorii de 
credite, respectiv PMB și CGMB, și un 
buget rezonabil pentru proiectele 
culturale;  

• Realizarea unui festival care a adus un 
plus de imagine teatrului și noi categorii 
de public; 

• Mărirea salariilor în domeniul cultural 
conferă mai multă stabilitate în cadrul 
echipei tehnice de scenă; 

2. (W) PUNCTE SLABE 

• Lipsa unei calificări înalte a personalului 
tehnic de scenă (dispar profesiile specifice: 
luminiști, sunetiști, peruchieri, butafori, 
machiori); 

• Infrastructură veche, din ce în ce mai puțin 
funcțională (țevi care se fisurează mereu, 
producând inundații, ziduri umede la subsol, 
care nu pot fi remediate fără o reparație 
capitală etc.); 

• Absența unui depozit corespunzător și situat 
în oraș, care să adăpostească decorurile și 
recuzita mare; 

• Parcările obținute prin generozitatea PMB și 
CGMB, în preajma teatrului, necesare atât 
pentru mașinile din dotare, cât și pentru cei 
care ne vizitează, sunt practic neutilizabile, 
fiind permanent ocupate de neaveniți; 

• Toalete strâmte și care nu pot  fi aerisite 
corespunzător;   

• Inexistența unor specialiști în marketing 
cultural 

  

3. (O) OPORTUNITĂŢI 

• Interesul din ce în ce mai mare al unor 
creatori valoroși (regizori, scenografi, 
coregrafi, compozitori, actori) pentru a 
colabora cu Teatrul Nottara 

• Preocuparea unor importanți finanțatori 
(bănci, agenți economici etc.) de a 
deveni parteneri în cadrul Festivalului (și 
nu numai). Din păcate, o proastă lege a 
sponsorizării conduce la o colaborare 
greoaie, adesea imposibilă, făcându-ne 
să acceptăm doar sponsorizările în 
produse sau premiile; 

• Interesul tinerilor pentru unele programe 
dedicate acestora și pentru spectacolele 
experimentale de la Sala George 
Constantin; 

• Rămânerea imobilului în custodia PMB, 
însemnând implicit rămânerea sediului 
Teatrului Nottara, după încheierea 
Procesului de retrocedare (a durat 8 ani), 
conduce la grăbirea procesului de 
consolidare a imobilului, fără alte 
complicații decât cele legate de 
proprietarii de la etajele superioare. 

 

4. (T) AMENINŢĂRI 

• Apariția unor oferte din partea altor operatori 
culturali (proliferarea evenimentelor care 
pervertesc gustul publicului); 

• Prezența mult mai vizibilă a concurenței 
(televiziune, diverse forme de agrement, 
spectacole gratuite de stradă etc.); 

• Dispariția numelor mari din trupă (foarte puține 
vedete naționale: Catrinel Dumitrescu, 
Alexandru Repan, Ion Haiduc, Constantin 
Cotimanis); 

• Preocuparea actorilor și pentru alte tipuri de 
colaborări (televiziune, reclame, dublări ale 
vocilor la unele filme de animație, film, 
colaborări cu alte teatre de stat și/sau 
particulare), având drept consecință 
programarea greoaie a  spectacolelor și 
vânzarea biletelor cu doar trei săptămâni înainte 
de reprezentație; 

• Oferta „prea generoasă” a unor teatre 
bucureștene privind onorariile colaboratorilor 
(regizori, scenografi, compozitori, coregrafi, 
actori) pot conduce spre realizarea unui număr 
mai mic de premiere pe stagiune, cu banii care 
sunt destinați pentru proiecte culturale; 

• Confuzia creată de închiderea teatrului pentru 
public (vreme de 10 luni), persistă și după un an 
de la reluarea activității la sediu 

 
În urma analizei SWOT se desprind câteva concluzii/soluții pentru optimizarea 

activității teatrului, care pot constitui premisele unui management performant.  
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• Apar probleme în ceea ce privește motivarea personalului. Chiar dacă s-au mărit 
substanțial salariile, nu există stimulentele pentru performanță (premii, prime, nu mai 
există posibilitatea de a plăti ore suplimentare). 

• După mărirea salariilor cu 50% pentru angajații cu specialitate teatrală, s-a creat o 
stabilitate în ceea ce privește personalul tehnic de scenă, însă nu i-a ”fidelizat” pe 
actorii-vedetă, care sunt, în continuare, colaboratori ai mai multor teatre de stat și/sau 
particulare, televiziuni, radiouri etc. Aceasta conduce la o programare greoaie tocmai 
a producțiilor de mare impact la public. De asemenea, salariile fie și mărite, nu sunt 
destul de motivante pentru a atrage specialiști de marketing cultural (care oricum sunt 
puțini). 

• Am resimțit scăderea puterii de cumpărare a publicului și avem în continuare mari 
dificultăți în atragerea unor resurse financiare din zona sectorului privat.  

• Există, totuși, câteva elemente importante care îl pot motiva pe  directorul Teatrului 
Nottara: o relație constructivă cu administrația locală, o trupă talentată și entuziastă, 
cu multe vedete ale generației de mijloc, un buget rezonabil pentru programele și 
proiectele culturale, precum și o atmosferă de lucru ce se apropie de normalitate, 
dorința exprimată a unor creatori prestigioși de a colabora cu teatrul de pe bulevard, 
poziționarea teatrului pe unul dintre cele mai populate bulevarde al Capitalei.  

 
3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

Anul 2017 a fost unul în care ne-am concentrat activitatea pe readucerea 
spectatorilor în cele două săli de spectacol de la sediul de pe Bd. Magheru 20. 

O mediatizare excesivă a imobilului (încadrat abuziv, acum 20 de ani, la gradul de 
risc seismic I), dublată de simpatia bucureștenilor pentru o trupă scoasă, pe nedrept, dintr-un 
sediu istoric, și obligată să joace pe te miri unde pe parcursul anului 2016, ne-au încurajat în 
lupta pentru întoarcerea acasă, dar a și produs enormă confuzie în rândul publicului.  

Într-o piață concurențială – inclusiv una a produselor culturale, teatrale etc. – 
contează foarte mult modul în care fiecare jucător se poziționează, își construiește o 
identitate proprie, distinctă în raport cu ceilalți competitori, care trebuie să se reflecte într-o 
ofertă specifică pentru public. O instituție culturală care reușește să-și definească o identitate 
inconfundabilă, să o comunice public cu ajutorul unor metode eficiente de marketing și, mai 
ales, să o susțină printr-o ofertă de calitate, are șanse să devină ceea ce se cheamă un 
”brand”, adică o marcă recunoscută și apreciată de public. Avem la îndemână multe cazuri 
de ”brand”-uri culturale consacrate, nu numai pe plan mondial, dar și în România. 

Am plecat de la premisa că elaborarea unei strategii realiste pentru Teatrul Nottara 
(poziționare pe piață, identitate proprie, ofertă de spectacole, activități de marketing, 
comunicare și promovare etc.) nu poate fi fundamentată decât pe informații oferite de studii 
specializate. În acest scop, am apelat la o firmă consacrată de cercetare a pieței (IMAS), 
care a realizat o serie de studii cantitative și calitative la sfârșitul anului 2012 și la sfârșitul 
anului 2015 (ultimul a fost, din păcate, întrerupt, ca urmare a suspendării spectacolelor la 
sediu, fiind nevoiți să renunțăm la sondajul dedicat publicului nostru). IMAS ne-a oferit și 
consultanță pentru realizarea, în 2013, a unui Plan de acțiune pentru Teatrul Nottara, 
precum și a unui chestionar (Juriul spectatorului), pe care continuăm să-l oferim 
spectatorilor la intrarea în sălile de spectacol. Răspunsurile acestora sunt centralizate și 
analizate periodic de IMAS, rezultatele fiind extrem de interesante și constituind un ghid util 
pentru măsurile pe care le-am luat/ le luăm  în vederea îmbunătățirii activității manageriale și 
administrative. 

Întreaga activitate de comunicare și promovare a fost regândită, pornind de la 
setul de recomandări elaborat de IMAS, în urma analizei datelor de cercetare.  

Activitățile de promovare sunt acțiuni planificate, al căror obiectiv principal este acela 
de a mări audiența teatrului și, uneori, de a consolida sau modifica imaginea acestuia. Ele 
vizează anumite grupuri țintă. În ultimii ani, acestea au fost: 

• Publicul actual și cel potențial al teatrului. În ceea ce privește publicul potențial, 
marea noastră provocare a fost încercarea de a atrage și fideliza categoria de public 
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“ocazional” (iar dintre aceștia, îndeosebi spectatorii care merg la teatru la sfârșit de 
săptămână). Pentru aceasta am recurs la formule noi de promovare (mai agresive, pe 
Internet), dar am și creat programe și proiecte noi; 

• Publicul tânăr (pentru că am remarcat, în urma studiului efectuat de IMAS, că publicul 
teatrului nostru este ușor îmbătrânit față de al celorlalte teatre bucureștene); 

• Profesioniștii domeniului (oameni de teatru: critici, directori de instituții culturale, 
regizori, actori, secretari literari etc.); 

• Mass-media (în special publicațiile culturale, dar nu numai); 

• Finanțatori, sponsori și parteneri. 
 
Pe baza recomandărilor oferite de firma de cercetare, activitățile de promovare ale 

teatrului au fost structurate astfel:  
1) Acțiuni permanente de promovare 
2) Evenimente promoționale 

 
După revenirea acasă, în 2017, a trebuit să apelăm la toate mijloacele și platformele 

de comunicare, pentru a reintra în contact cu publicul și a ne face cunoscută activitatea la 
vechiul sediu. Am folosit platformele de comunicare consacrate, la care am adăugat și altele 
noi, cu scopul de a promova atât imaginea teatrului, cât și proiectele/producțiile sale.  

 
1) Acțiuni permanente de promovare  

a) Promovarea la sediul teatrului: vitrine, agenția de bilete, foaiere; 
b) Promovarea prin intermediul mass-media clasică (off-line): presa scrisă, radio, 

televiziune; 
c) Promovarea prin intermediul new media (on-line): site-uri, publicații specializate on-

line; 
d) Promovarea exterioară (outdoor): RATB, spații destinate afișajului (oferite de PMB și 

CGMB și/sau prin atragerea unor parteneri): stații RATB, afișaj pe panourile din 
Centrul Vechi și de pe Bd. Magheru, pe magazinul Cocor etc.; 

e) Parteneriate 
 

a) Promovarea la sediul teatrului a fost o activitate susținută și eficientă, având în vedere 
faptul că imobilul teatrului se află pe Bulevardul Magheru, una dintre arterele cu traficul cel 
mai intens din capitală. Am utilizat afișe, fluturași, bannere, sinopsisuri ale spectacolelor 
plasate la agenția de bilete, distribuirea de Caiete ale Teatrului Nottara și de programe 
ale producțiilor noi. 
 

b) Promovarea în mass-media clasică reprezintă una dintre cele mai importante forme de 
publicitate la care apelăm, având în vedere impactul acestui mijloc de comunicare în 
masă. În anul 2017, fluxul diferitelor știri, comunicate, interviuri despre activitatea teatrului, 
difuzate pe canalele media, a păstrat nivelul ridicat din 2016, în această perioadă 
încercând, prin toate mijloacele, să anunțăm reluarea activității la sediu după o absență 
de zece luni. În perioada evaluată, au fost difuzate: programul repertorial, comunicate de 
presă (de regulă, 1-2 pe săptămână, iar în timpul festivalului câte 1-2, zilnic), spoturi audio 
și video de promovare, articole/emisiuni de întâmpinare sau de informare. Toate 
evenimentele importante (premiere, festival, spectacole-lectură, expoziții etc.) au făcut 
subiectul mai multor știri și reportaje, pe baza planurilor de media întocmite în prealabil. 
Acestea au fost difuzate prin: 
 
➢ Agenții de presă: AGERPRES, Mediafax;  
➢ Cotidiene: Evenimentul zilei, Jurnalul Național, România liberă, Cotidianul;  
➢ Revistele culturale și de specialitate consacrate: Yorik.ro,  Dilema Veche, 

Observator Cultural, Ateneu, Ziarul Metropolis,  B-critic.ro, Raftul cu idei, 
Literatura de azi; Reviste specializate pe oferte de timp liber: Șapte Seri, VIP, Zile 
și nopți, Femeia, Harper’s Bazar, Hot News, Bigcitylife.ro, The Epoch Times, 
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Elle – Ringier Romania,  Unica – Ringier Romania, Forbes, OOPS Media, 
Spectacular, Euromedia, Phoenix Media, DCNews, Bucureștii vechi și noi, 
ArtOut, Umblat.ro, News.ro,  

➢ Radiouri: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România 
București fm, Radio Romantic, Radio ZU, RFI România, Europa fm, Radio 
România3net Florian Pittiș, Radio Trinitas, Radio Guerrilla  

➢ Televiziuni: TVR, TVR 2, Antena 1, Antena 3, Realitatea TV, Digi 24, Național TV, 
România TV, Canal D, Blitz TV , 

➢ Altele: Cocor Media Channel, Holograma 3D 
 
Pe ansamblu, teatrul a avut  o promovare cu totul deosebită în 2017, 

bucurându-se de un remarcabil capital de simpatie din partea mass-media. 
Vezi dosarele de presă anexate (Anexa nr. 3 - DVD) 

 
➢ Promovarea în new media (on-line) a constituit una dintre prioritățile noastre. Având 

în vedere faptul că peste 80% din publicul bucureștean de teatru este prezent în 
mediul on-line, iar dintre aceștia aproximativ 50% accesează site-urile de socializare, 
am folosit intens acest mediu de comunicare. Fiecare eveniment (premieră, festival, 
lansarea unor publicații proprii etc.) a fost anunțat în mediile on-line, pe rețeaua de 
socializare Facebook, pe blogul teatrului sau prin mesaje e-mail, transmise 
persoanelor care au acceptat să figureze în baza noastră de date. Conform strategiei 
adoptate, compartimentul de marketing a avut ca sarcină, și în 2017, realizarea unei 
campanii intense de comunicare în mediul on-line. Desfășurarea festivalului, în luna 
octombrie, ne-a prilejuit o prezență masivă în acest mediu. 

➢ În acest moment site-ul teatrului este perfect funcțional (structura, design, conținut). 
De asemenea, a fost creat un nou site pentru festival și un buton de acces către un 
domeniu ce va fi dedicat arhivei teatrului, transmiterii unor înregistrări video ale unor 
spectacole și a unor clipuri de promovare a premierelor, precum și educației 
spectatorilor pe baza unor articole despre culisele teatrului, despre profesiile de 
specialitate etc. În 2017, a crescut substanțial vânzarea biletelor pe site-ul propriu, 
fără costuri suplimentare.  

➢ Rețele de socializare: prezența Teatrului Nottara în acest mediu de comunicare a 
devenit semnificativă, conducând la următoarea statistică pe facebook: 

• Postări pe Facebook: 863 texte; 

• Impact: 1.500.309 (conform statisticilor Facebook); 

• Vizualizări video-social media: aprox. 88.000 
➢ Site-uri specializate în promovarea serviciilor culturale (sau de altă natură): yorick.ro, 

Ziarul Metropolis.ro, B-critic,HotNews.ro, nonguvernamental.ro, TheEpochTimes 
România, Sensotv.ro, Bigcitylife.ro, comunicatedeafaceri.ro, DCNews, news.ro,  

➢ Poșta electronică, pe care o folosim cu regularitate pentru a comunica programul 
spectacolelor către diverse instituții și firme (publicul potențial). Punerea în vânzare a 
biletelor se face pe 3 săptămâni. Când am preluat conducerea instituției, 
programarea se făcea doar cu zece zile înainte de punerea în vânzare. Era necesară 
o reevaluare a acestui sistem, în contextul în care sunt organizate din ce în ce mai 
multe evenimente culturale și de divertisment în Capitală. Lucru, de altfel, lăudabil!  

➢ Publicații on-line: un buletin de știri săptămânal trimis tuturor prietenilor teatrului. 
 

c) Promovarea exterioară (indoor și outdoor) este desfășurată în diverse locuri din oraș: 
firme, bănci, instituții, școli, licee, facultăți, centre comerciale  și în alte locuri publice, 
folosind materiale publicitare specifice (afișe, fluturași, bannere). Acest tip de promovare, 
prin care facem ca informația să ajungă la publicul potențial, este foarte eficientă, la 
rândul ei. Din păcate, spațiile din Capitală destinate afișajului teatral sunt încă insuficiente 
(deși, în vremea din urmă, ni s-au facilitat tot mai multe posibilități de promovare: RATB, 
spectacole de protocol pentru diverse categorii defavorizate: pensionari, persoane cu 
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dizabilități, reprezentații pentru diverse asociații cu preocupări destinate oamenilor cu 
nevoi speciale: lupta antidrog.  
Aș dori să menționez faptul că afișajul se face haotic: (pseudo)impresarii lipesc afișe 
peste tot, fără să țină seama de nici o strategie. Este practic imposibil să te lupți cu ei.  
 

d) Parteneriate media 
Am avut contracte de parteneriat cu: Grupul Intact –media (Antena 1, Antena 3, 
Jurnalul Național, Radio ZU), Societatea Română de Radiodifuziune, RFI România, 
cotidianele România liberă, Evenimentul zilei, Cotidianul revistele: Observator 
Cultural, Ateneu   televiziunIle: TVR, sensotv.ro, publicațiile on-line: yorick.ro, B-critic, 
dcnews, Ziarul Metropolis.ro, HotNews.ro, Bigcitylife.ro, comunicatedeafaceri.ro, 
Elle – Ringier Romania,  Unica – Ringier Romania, , Forbes, Bucureștii vechi și noi, 
ArtOut, Umblat.ro, News.ro,  
 
Alte parteneriate  

Contract de parteneriat cu Cărturești-Verona, Institutul Balassi 
 

e) Publicațiile Teatrului Nottara:  

• În cadrul evenimentului aniversar, Nottara 70 – mai tânăr ca niciodată, s-a editat o 
foaie a manifestării; 

• În timpul celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe 
Bulevard  (7-18 octombrie 2017), a fost publicat Ziarul Festivalului; 

• Au fost realizate Caietele Teatrului Nottara, dedicate producțiilor din cadrul 
Programului Regizori mari pe Bulevard; 

• A fost lansată Monografia Teatrului Nottara, cu ocazia celor 70 de ani de activitate 
neîntreruptă. 

 
2) Evenimente promoționale 

Evenimentele sunt activități punctuale, cu durată determinată, având ca obiective 
informarea unor categorii de public-țintă cu privire la anumite proiecte, subiecte etc. 
importante pentru teatru și, implicit promovarea acestora. În 2017 am avut în vedere 
organizarea următoarelor categorii de evenimente: 
 

a) Premierele teatrului 
Fiecare premieră este considerată un eveniment și este promovat ca atare 

(comunicat de presă care anunță data primei reprezentații, precum și un comunicat care 
anunță premiera pentru presă și invitații speciali). Înainte de premierele din cadrul 
Programului Regizori mari pe Bulevard se organizează o conferință de presă (uneori cu 
participarea unui regizor prestigios, a unui autor invitat din străinătate etc.). Ocazional, în 
cadrul conferinței oferim și un fragment dintr-o repetiție (astfel de întâlniri s-au dovedit a fi 
extrem de atrăgătoare pentru jurnaliști).  

Afișele, banner-ele, fluturașii și caietele-program sunt materialele publicitare care 
însoțesc, în mod obișnuit, orice eveniment teatral. De asemenea, în afara clipului publicitar 
difuzat pe posturile de radio partenere, încercăm să aranjăm cât mai multe interviuri pentru 
actorii și realizatorii producției promovate.  
 

b) Vedeta de lângă tine este un eveniment dedicat aniversării unor actori consacrați. 
În cadrul manifestării, fiecare vedetă a teatrului nostru care împlinește o vârstă respectabilă 
și rotundă (60, 65, 70... de ani sau 40, 50, 55 de ani de activitate teatrală) este aniversată cu 
ocazia unui spectacol reprezentativ în care e distribuit. Sunt invitați oameni de teatru, prieteni 
ai actorului/actriței aniversat/e, se cântă La mulți ani și, la final, toți spectatorii sunt invitați la 
un pahar cu vin în foaier. La sfârșitul reprezentației, cineva din conducerea teatrului, sau o 
personalitate culturală agreată de sărbătorit, rostește un laudatio. Portretul vedetei 
aniversate se transmite presei înainte de eveniment și se postează pe Facebook. Actorilor 
aniversați li se organizează și câte o petrecere-surpriză, petrecere la care sunt invitați 
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jurnaliști, personalități culturale, oameni de teatru, reprezentanți ai autorității locale, prieteni, 
colegi. Este o modalitate prin care ne respectăm și ne promovăm valorile.  
 

c) De Sărbători, la Nottara  
Cel mai adesea, sub această titulatură sunt organizate mai multe evenimente, 

promovate împreună, pentru că se petrec vreme de 2-3 zile consecutiv. Asemenea 
premierelor, se promovează cu fluturași, afișe, comunicate, conferințe de presă, prin site-ul 
teatrului și prin rețeaua de socializare.  
 

d) Evenimente organizate cu ocazia lansării unor programe noi  
Programul Laboratorul de Teatru DENS a fost promovat printr-o conferință de  presă, 

în cadrul căreia am prezentat regulamentul, participanții, modalitatea de funcționare, prin 
interviuri antamate cu inițiatorii, prin regulamentul de funcționare prezentat pe Facebook. În 
2017, a mai fost organizat și un colocviu, avându-i ca invitați pe coordonatorul proiectului, 
profesorul și producătorul rus de teatru Oleg Loevski, criticul de teatru Pavel Andreevici 
Rudnev și pe cei trei regizori participanți: Roman Feodori, Alexei Logacev, Vladimir 
Smirnov.   
 

e) Evenimente consacrate Festivalului Internațional de Teatru - FEST(in) pe 
Bulevard  
Au fost trimise comunicate care anunțau organizarea celei de-a V-a ediții a 

festivalului. Pentru prezentarea evenimentului am organizat două conferințe de presă, la 
interval de două luni. Am realizat fluturași cu programul manifestării, pe care i-am difuzat prin 
agenția de bilete, dar și prin diverse instituții, firme, librării etc. Am organizat două spectacole 
stradale (unul itinerant, altul în fața teatrului), în cadrul cărora am distribuit fluturași. Studenți-
voluntari au distribuit fluturași cu programul festivalului în licee, facultăți, bănci, firme, 
instituții. Am plasat bannere în spațiile disponibile din preajma teatrului și am lansat campanii 
de promovare intensă în mass-media. De asemenea, au fost plasați fluturași la agențiile de 
bilete ale teatrelor bucureștene partenere.  
 

f) Alte evenimente/ alte modalități de promovare 
Am organizat și evenimente special dedicate presei: dezbateri, întâlniri informale, 

discuții cu publicul după reprezentație etc. 
Începând cu anul 2014, secretariatul literar a ales trei actori, aflați la apogeul 

carierei, care sunt desemnați Ambasadori ai  Teatrului Nottara și promovează 
imaginea instituției, evenimentele și festivalul pe tot parcursul anului.  

 
 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

• Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari (Juriul 
spectatorilor. Vezi Anexa nr. 4) 

• Testarea publicului: 
Începând cu anul 2013, în Teatrul Nottara funcționează un sistem care ne oferă un 
feed-back permanent din partea publicului, pentru fiecare spectacol (Juriul 
Spectatorilor). Urmărirea rezultatelor acestui tip de sondaj ne ajută să aflăm opiniile 
spectatorilor noștri în legătură cu producțiile și evenimentele oferite, în legătură cu 
artiștii și colaboratorii noștri, precum și așteptările pe care le au de la noi. De 
asemenea, aflăm și mulțumirea/nemulțumirea lor în legătură cu unele lucruri de tip 
administrativ: confortul sălilor de spectacol, acustică, tehnică de scenă etc. 

• Realizarea unor jocuri și concursuri pe rețelele de socializare  
Rezultatele directe ale activității Teatrului Nottara sunt reflectate de gradul de 

interes manifestat de către public. Acesta este monitorizat de către noi, în primul rând 
prin urmărirea vânzării biletelor (monitorizarea cantitativă). 

Monitorizarea permanentă a numărului de spectatori și a gradului de acoperire 
a sălilor (pentru fiecare spectacol în parte, conform Anexei nr. 2) cuprinde însă și 
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invitații sau spectatorii prezenți în cadrul unor reprezentații de protocol, sau/și a 
spectacolelor susținute în spații neconvenționale, a spectacolelor cu tentă socială 
și/sau educativă. Numai așa putem avea un feed-back real în ceea ce privește 
interesul publicului pentru fiecare producție în parte, și pentru teatrul nostru în 
general. Acest lucru ne permite să reglăm continuu politica de marketing și strategia 
repertorială.   

Plecând de la specificul teatrului (care constă, între altele, în localizarea sa pe 
o arteră a capitalei cu trafic intens de persoane și autovehicule), și în urma unor  
analize pe baza datelor de cercetare, am dezvoltat o strategie de planificare a 
spectacolelor, astfel concepută încât să putem satisface obiceiurile de 
vizionare și preferințele diferitelor categorii de spectatori, dar și să maximizăm 
veniturile realizate prin vânzările de bilete.  

În zilele lucrătoare sunt programate spectacole care vizează publicul fidel, 
cel care dorește să vadă o anume reprezentație sau anume actori la Nottara. 
Spectatorii din această categorie (în general persoane mai în vârstă sau mai puțin 
active) urmăresc programul teatrului, de regulă se pliază pe oferta noastră și vin la 
teatru atunci când programăm spectacolele/actorii care îi interesează. Pe lângă 
această categorie, există publicul de sfârșit de săptămână (persoane foarte 
ocupate, care nu pot merge la teatru în zilele de lucru) și publicul ocazional (cei care 
vin mai rar la teatru, dar care pot fi ”ademeniți” de un spectacol atractiv sau de actorii 
de pe afișul nostru). De aceea, repertoriul din zilele de sfârșit de săptămână se 
axează pe comedii de mare succes la marele public, în care joacă vedetele teatrului, 
care pot atrage spectatorul ocazional și/ sau poate deturna spectatorul de sfârșit de 
săptămâna de la alte teatre spre teatrul nostru. Această politică de marketing are ca 
scop satisfacerea nevoilor publicului nostru curent, dar și atragerea și fidelizarea unui 
număr cât mai mare de spectatori. 
 
Din păcate, această strategie a fost mult îngreunată în 2017, pentru că a trebuit să ne 

luptăm cu confuzia spectatorilor care nu mai știau dacă teatrul are sau nu bulină roșie, dacă 
ne-am reluat sau nu activitatea cu publicul la sediu. A trebuit să organizăm foarte multe jocuri 
și concursuri prin intermediul mass-media și pe rețelele de socializare, oferind invitații la 
teatru. Am organizat, de asemenea, reprezentații de protocol, am oferit gratuit un număr 
mare de locuri, rugându-i pe spectatori să mediatizeze evenimentele pe rețelele lor de 
socializare, astfel încât să poată afla toată lumea că ne-am întors acasă, pe Bd. Magheru 20.   

O altă politică pentru atragerea unor noi categorii de public o constituie încheierea 
unor contracte de colaborare pe proiect cu actori cunoscuți, angajați ai altor teatre 
bucureștene. În felul acesta, fanii unor actori/actrițe sunt stimulați să vină la teatrul nostru 
pentru a-i vedea în alte producții decât cele ale teatrului unde joacă de obicei. 

 
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției 

• Publicul actual şi cel potenţial 

• Profesioniştii domeniului (oameni de teatru: critici, directori, regizori, actori, 
compozitori, scenografi etc.) 

• Mass-Media (in special publicaţiile culturale) 

• Finanţatori, sponsori şi parteneri 
În afara preocupării permanente de a ne menține publicul deja fidelizat, facem eforturi 

pentru atragerea unor categorii noi de spectatori. Este unul din motivele  pentru care am 
considerat necesară permanenta conectare la public. Pe baza strategiei oferite de specialiștii 
IMAS, am continuat eforturile pentru atragerea și fidelizarea categoriei de spectatori 
ocazionali (persoane care vin la teatru cu o frecvență scăzută). 

De asemenea, având în vedere că datele sociologice au evidențiat faptul că publicul 
nostru este (ceva) mai îmbătrânit decât al celorlalte teatre bucureștene, motiv pentru care, în 
ultimii ani, am acordat o atenție deosebită segmentului cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 
de ani, adică acelor spectatori care preferă spectacole moderne, cu problematici 
actuale, cu un limbaj poate mai puțin ortodox, dar mai familiar acestei categorii de 
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public. Pentru atragerea tinerilor, am schimbat, în timp, structura repertoriului, montând 
spectacole cu dedicație (Burlaci și burlăcițe, Mărimea contează, Somnambulism). 

În același scop, am menținut parteneriatul cu UNATC I.L. Caragiale și am colaborat 
cu studenți-voluntari ( Fest(in) pe Bulevard). De asemenea, secțiunea competitivă a ediție a 
V-a a festivalului a avut ca temă: criza pubertății, criza adolescenței.  

Tot pentru un anumit segment al publicului, cel de nișă, dar și pentru cei mai fideli 
spectatori ai Teatrului Nottara, am organizat câteva zile speciale, în cadrul programului De 
Sărbători cu Nottara. Este un program inaugurat în urmă cu 10 ani şi care cuprinde 
evenimente dedicate personalului angajat al teatrului, copiilor şi invitaţilor acestora, 
oamenilor de teatru şi jurnaliştilor apropiaţi de instituţia noastră, precum şi celor mai fideli 
spectatori, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. În a doua parte a lunii decembrie 2017, au avut 
loc mai multe evenimente: Nicu Alifantis&Fragile Band (concert de Crăciun), un spectacol 
prezentat în parteneriat cu Uniunea Armenilor, un spectacol pentru copiii angajaților 
teatrului, un colocviu, Liviu Ciulei și Liviu Ciulley, dedicat personalității marelui inginer 
constructor și antreprenor Liviu Ciulley la 70 de ani de la dispariție (moderatori: 
prof.univ.dr.ing. Nicolae Noica și Marinela Țepuș, teatrolog), eveniment urmat de spectacolul 
Somnambulism, o expoziție cu fotografii ale unor imobile vechi din capitală: Bucureștiul 
meu, iarna (artist fotograf Dana Ștefănescu). 

Însă cel mai important eveniment realizat pentru atragerea unor noi categorii de 
public este Festivalul Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard. Este știut faptul că, 
în București, există spectatori care urmăresc cu consecvență festivalurile culturale (teatrale, 
de dans sau muzicale), precum și spectacolele venite din țară și din străinătate, care se 
joacă o dată sau de două ori, dar care au statutul de evenimente unice și de prestigiu. Pentru 
asemenea categorie de public am organizat festivalul, dar și pentru că o astfel de 
manifestare atrage un plus de imagine și de venituri. Însă despre acesta vom vorbi în 
capitolele următoare. 

Începând cu 2013, am pus la punct un sistem de monitorizare și evaluare a acțiunilor 
de promovare inițiate de teatrul nostru: 

- Monitorizarea numărului de bilete vândute; 
- Monitorizarea numărului de spectatori neplătitori la spectacole de protocol, 

spectacole în aer liber, spectacole din turnee, spectacole-lectură (Vezi Anexa nr. 2); 
- Revista presei (monitorizare zilnică); 
- Realizarea dosarelor de presă; 
- Informațiile furnizate de Juriul spectatorilor. E vorba de un mic chestionar, conceput 

de IMAS, care se distribuie publicului la intrarea în sala de spectacol, pe baza căruia 
acesta are posibilitatea să evalueze diverse aspecte ale piesei vizionate. Periodic, 
aceste chestionare sunt centralizate și interpretate de către IMAS. În felul acesta 
rămânem permanent conectați cu publicul, cunoscându-le părerile, așteptările, 
eventualele nemulțumiri etc.;  

- Urmărirea permanentă a stadiului implementării proiectelor. Am avut întâlniri 
săptămânale cu șefii departamentelor (în special cu departamentul de specialitate 
artistică și cu echipa care se ocupă de promovare și vânzare bilete), pentru a discuta 
problemele apărute și stadiul implementării unor proiecte, sau pentru a evalua 
impactul unui eveniment asupra publicului, jurnaliștilor (conferințe de presă, premiere, 
spectacole-lectură, festival etc.). 

 
6. Profilul beneficiarului actual 

Conform Juriului spectatorilor (chestionare oferite publicului la intrarea în sălile de 
spectacole, completate de către acesta. Datele sunt prelucrate de către IMAS): 

Profilul spectatorilor noștri a putut fi identificat, pentru prima dată, în urma sondajelor 
realizate de IMAS. În termeni socio-demografici, dominantele sale sunt următoarele: 

➢ Persoane adulte și active (18 - 29 și 30 - 44 ani)  
➢ Predominant femei 
➢ Studii superioare 
➢ Salariați 
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B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA 
 
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional 
şi la strategia culturală a autorităţii 

 
 După cum se poate descoperi pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în 
28 de ani au fost 24 de miniștri ai Culturii. Cine își mai aduce aminte de un Gigel Știrbu, de 
un Florin Mărginan, de un Grigore Zanc, de un Puiu Hașotti, de un Mircea Diaconu sau de 
interimatele asigurate de Daniel Constantin sau de Victor Ponta?! Ce politici culturale să fi 
făcut bieții oameni ajunși la un minister sărac (probabil cel mai sărac!) și care n-au prins mai 
mult de câteva luni de ministeriat (unii nici atât)?!  

Da, ne-ar fi fost (ne-ar fi) de ajutor asemenea politici culturale. Ne-ar fi de ajutor fie și 
doar o listă anuală a festivalurilor de teatru cu perioadele de desfășurare, astfel încât să nu 
ne suprapunem, neavând nici un interes să ne ”șuntăm” unii pe alții. Este de bun augur faptul 
că, în anii din urmă, aproape fiecare teatru din țară are un festival, că aproape fiecare teatru 
bucureștean organizează câte un festival. El poate fi de interes local, național sau 
internațional. Nu asta e cel mai important, ci faptul că înseamnă o deschidere reală către 
ceea ce se întâmplă și dincolo de granițele orașului sau ale județului în care ființează teatrul. 
Costurile de deplasare fiind mari, se fac puține turnee în țară, în cursul anului, așa că 
festivalul prilejuiește întâlnirea unor trupe, creatori, critici (ultimii - din ce în ce mai puțini și cu 
tot mai puțină autoritate în domeniu), a unor operatori culturali din mai multe zone ale țării 
și/sau din străinătate. Mai trebuie menționat faptul că pentru o bună organizare a acestora e 
nevoie de bugete multianuale, astfel încât, imediat după închiderea unei ediții, să poată fi 
antamată următoarea. Un alt avantaj al acestui tip de buget (măcar pentru evenimentele de 
amploare) ar fi necesar și pentru că, în felul acesta, festivalurile ar putea fi programate în 
toate lunile anului, existând mai puține suprapuneri. 

În lipsa unor politici culturale la nivel național, fiecare manager își ”adecvează” 
activitatea cum poate, după intuiție sau după afinitățile pe care le are cu directorii din teritoriu. 
În general, colaborarea cu teatrele din țară se rezumă la participarea în cadrul vreunui festival 
organizat de acestea. Puținele schimburi culturale se fac mai ales cu teatrele din împrejurimi, 
și se rezumă la a găzdui mai mult noi, cei din București, spectacolele lor, decât ei, cei din țară, 
spectacolele noastre. Din acest punct de vedere, anul 2017 a constituit, pentru Nottara, prilejul 
unui număr de 16 turnee în țară și a trei turnee în străinătate. Un factor de normalitate, dacă ne 
gândim că acest an a însemnat, pentru noi, lupta de a ne readuce publicul în sălile de 
spectacole, după nedorita bejenie de 10 luni din anul 2016. Însă trebuie menționat faptul că 
parteneriatele cu teatrele din țară încheiate în 2016 au continuat benefic și în 2017.  

Cât privește Strategia Culturală a Municipiului București – 2016 – 2026, îmi mențin 
poziția exprimată oficial – și susținută public atât de către majoritatea colegilor-manageri 
bucureșteni, cât și de către Domnul Traian Petrescu, proaspăt pe atunci, Director al Direcției 
Cultură, Sport, Turism –  cu prilejul întâlnirilor de la ARCUB și de la PMB, anume că este o 
încercare superficială, în purul stil românesc, de a ne păcăli singuri. Nu vom fi capitală 
culturală europeană și ne-am ales cu o strategie votată în pripă,  care nu folosește nimănui. 
Însă, așa cum s-a recunoscut în cadrul acelorași întâlniri, avem nevoie de o strategie autentică 
la nivel de capitală, fie și numai pentru instituțiile de spectacole. S-a și votat inițiativa de a se 
realiza o asemenea strategie, sub coordonarea Direcției Cultură, Sport, Turism din PMB. O 
aștept cu răbdare și încredere. Până atunci, Teatrul Nottara urmează propria sa strategie, 
realizată cu sprijinul unei firme profesioniste (IMAS), și în urma unor autentice studii de piață. 
 
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

 
Pentru Teatrul Nottara, anul 2017 a fost marcat de entuziasmul întoarcerii acasă, pe 

bd Magheru 20, dar și de cel al luptei de a-și recupera spectatorii pierduți cu un an în urmă. 
Ca urmare, am încercat pe toate căile să așezăm temeinic în conștiința publicului 
faptul că producțiile teatrului se joacă din nou în cele două săli proprii. În acest scop, 
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am recurs la o promovare agresivă prin toate canalele avute la îndemână. A fost încă 
un an provocator, în care am reușit să demonstrăm că nimic nu ne poate împiedica să 
existăm și că instituția noastră este un brand demn de luat în seamă. Dublarea 
veniturilor și numărul de spectatori care ne-au trecut pragul stau mărturie efortului 
depus de echipa instituției noastre pentru a face cunoscută activitatea intensă depusă 
pentru realizarea unor producții scenice de succes și a unor evenimente conexe de 
impact pentru public.  

 
2.1 Stagiunea curentă a Teatrului Nottara 
 
An de an, prin proiectele cuprinse în Programul Repertoriul curent, am urmărit 

valoarea, diversitatea şi eficienţa. În 2017, producțiile Teatrului Nottara – comedii clasice, 
moderne și/sau bulevardiere, care se joacă mai ales pe scena Sălii Horia Lovinescu, precum 
şi drame, texte de idei, montări experimentale și avangardiste puse în scenă pe formula 
spectacolelor de studio la Sala George Constantin – au fost următoarele: 
 
 Sala Horia Lovinescu: 

1. 39 de trepte, după filmul cu acelaşi nume de A. Hitchcock, regia: Petre Bokor 
2. Alcool, pe versurile lui Ion Mureşan, regia: Mihai Măniuţiu 
3. Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu 
4. Fazanul de Georges Feydeau, regia Alexandru Mâzgăreanu 
5. Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, regia: Diana Lupescu 
6. Provocări inocente (O poveste foarte simplă) de Maria Lado, regia: Ljupcho 

Gyorgievski (Macedonia) 
7. Tango, monsieur? de Aldo Lo Castro, regia: Anca Maria Colţeanu 
8. Un pic prea intim de Rajiv Joseph; regia: Cristi Juncu 
9. Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Éric Assous, regia: Diana Lupescu 
10. Familie de artiști de K. Kostzer și A. Arias, regia: Alexander Hausvater 

 
 Sala George Constantin: 

1. Aniversarea de Thomas Viterberg, regia: Vlad Massaci 
2. Aprilie, dimineaţa de Mihai Ispirescu, regia: Diana Lupescu 
3. Călătoria, după Constantin Abăluţă, regia: Gavriil Pinte 
4. DADAnoNON, un scenariu de Ilinca Stihi cu texte de Tristan Tzara, Antonin Artaud, 

V.I. Lenin, regia: Ilinca Stihi 
5. Funcţionarul destinului de Horia Gârbea, regia: Anca Maria Colţeanu 
6. Iarna de Jon Fosse, regia: Mihai Măniuţiu 
7. Matrimoniale de Lia Bugnar, regia: Diana Lupescu 
8. Metoda (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, regia: Theodor-Cristian Popescu 
9. Panică de Mika Mylyaho, regia: Theodor-Cristian Popescu 
10. Poker Face de Petr Kolečko, regia: Adela Biţică 
11. Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, regia: Mihai Lungeanu 
12. Ultimul Don Juan de Neil Simon, regia: Petre Bokor 
13. Vestul singuratic de Martin McDonagh, regia: Cristi Juncu 
14. Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu Goga 
15. Zeul măcelului de Yasmina Reza, regia: Claudiu Goga 

 La Repertoriul curent  se adaugă noile producții și evenimentele conexe realizate în 
2017. După cum se va putea constata, repertoriul Sălii Horia Lovinescu (300 de locuri) s-a 
specializat, ca urmare a strategiei realizate pe baza recomandărilor IMAS, pe comedie de 
bună calitate și în muzicaluri (în vederea atragerii unui număr mare de spectatori). Atrag 
atenția asupra faptului că, în ultimii 20 de ani, ca urmare a snobismului și/sau superficialității 
unor oameni de teatru, comedia a fost privită ca o specie rău famată, iar teatrele care făceau 
asemenea spectacole au fost adesea admonestate. Nu comedia este facilă, ci umorul de 
proastă calitate, care ajunge ușor la sufletele și mintea spectatorilor fără să le dea mari bătăi 
de cap cu interpretarea simbolurilor, metaforelor. O comedie bine făcută presupune același 
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efort din partea echipei de creatori ca orice spectacol de idei. Sigur că trebuie făcută 
distincție între un spectacol de comedie cum era Crima din strada Lourcine, în regia lui Vlad 
Mugur, la Teatrul Maghiar din Cluj, și multele spectacole (numite de către cei mai mulți dintre 
noi ”șușe”), cu decoruri improvizate, cu costume cumpărate la mâna a doua, dar care au pe 
afiș numele unor actori iubiți de public. Asemenea producții sunt făcute, cel mai adesea, în 
regim privat de producători-impresari, se joacă în săli mari, improprii (cu slabe dotări 
tehnice).  
 De câțiva ani,Teatrul Nottara încearcă, printr-o strategie bine pusă la punct, să 
reabiliteze această specie, pe nedrept decăzută în mentalitatea criticilor de teatru români, 
colaborând cu echipe de creatori importante (regizor, scenograf, compozitor, actori) și 
punând în scenă comedie de bună calitate (din dramaturgia clasică și modernă, română și 
universală). 
 

2.2.  Premierele anului 2017: 
 
Sala Horia Lovinescu: 

Prima reprezentaţie: 2 aprilie 2017, Opt femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-
Raykow (comedie polițistă) 
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Prima reprezentaţie: 12 mai 2017, Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa 
(comedie de bulevard) 

 

 
 
 

 Prima reprezentație: 10 septembrie 2017, D-ale carnavalului  de I.L. Caragiale, regia: 
Claudiu Goga (comedie clasică din dramaturgia română) 
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Sala George Constantin: 
Prima reprezentaţie: 14 ianuarie 2017, Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: 
Alexandru Mâzgăreanu (problematică de actualitate) 

 

 
 

Prima reprezentaţie: 16 februarie 2017, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: 
Evghenia Berkovici (dramă puternică, montată într-un stil foarte modern) 
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Prima reprezentaţie: 17 martie 2017, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, regia: 
Alessandra Giuntini (comedie burlescă) 
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Prima reprezentaţie: 22 mai 2017, Să-i îmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello, regia: 
Dan Lăcătuşu (dramă de idei, coproducţie cu Teatrul de Artă, Bucureşti) 
 

 
 

Prima reprezentaţie: 18 decembrie 2017, Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj, regia: 
Alexandru Jitea (parodie) 
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Premierele Iubirea la oameni, Burlaci și burlăcițe și Opt femei sunt rezultatul Laboratorului de 
Teatru DENS, atelier experimental, unic în România, condus de Oleg Loevski, profesor, critic şi 
producător de teatru din Rusia. 

Spectacolul Somnambulism este rezultatul ediţiei a VIII-a, din 2016, a Programului Spectacolul 
începe cu o lectură. 

 
2.3. 100 de ani împreună – Marele Centenar 

 

 
 
În afara premierelor menționate, Teatrul Nottara a participat la selecția de proiecte 

pentru Centenarul Marii Uniri, inițiat de Primăria Municipiului București, obținând buget 
pentru realizarea celui propus de Teatrul Nottara. Proiectul este relevant în măsura în care 
asigură satisfacerea unor nevoi evidente ale spectatorului: nevoia de a demonstra faptul că, 
vreme de 100 de ani, cultural şi lingvistic, nu au existat granițe între românii din interior și 
românii de dincolo de granițe. De asemenea, proiectul, care se centrează în jurul unei teme 
de mare impact – 100 de ani de la Marea Unire –, poate atrage atenția trezind sentimente 
ȋnalte și producând o puternicӑ emoție. 

Acest program urmăreşte: 
➢ Sărbătorirea Marii Uniri prin evenimente comune, în Moldova şi România;  
➢ Trezirea unor sentimente de apartenenţă la spaţiul istoric comun, prin recurs la 

perioada şi condiţiile istorice care au pregătit marele act istoric de la 1918; 
➢ Realizarea unui dialog din ce în ce mai consistent în spaţiul teatral românesc între 

Bucureşti şi Chişinău, legătură deja formată prin turneele reciproce. Punctual: 
realizarea unui program comun între Teatrul Nottara din Bucureşti, Centrul de Cultură 
și Artă „Ginta Latină”, Teatrul Satiricus din Chişinău și UNATC I.L. Caragiale 
București; 

➢ Conştientizarea populaţiei, mai ales a segmentului de vârstă tânără (între 14 şi 35 de 
ani), în privința istoriei şi a culturii românilor de pe ambele maluri ale Prutului; 

➢ Intervenţii specifice în vederea păstrării, afirmării şi promovării identităţii etnice şi 
cultural lingvistice a românilor din Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Cahul), 
Bulgaria (Ruse), Ungaria (Gyula), Serbia (Vârșeț) etc. 
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Cu cele cinci miniproducții (special făcute pentru a asigura mobilitate, putând să le 
deplasăm peste tot unde suntem invitați sau unde considerăm că e nevoie de prezența 
noastră), Teatrul Nottara a deschis Anul dedicat Marii Uniri încă din decembrie 2017, 
bucurându-se de succes. Evenimentele care au marcat deschiderea Anului Centenar s-au 

desfășurat în perioada 29 noiembrie − 2 decembrie 2017, la Sala George Constantin, 
spectacolele istorice fiind prefațate de către Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii de 
Istorie, Universitatea Bucureşti. Treptele Unirii, recital extraordinar al actorului Emil 
Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național din Craiova, s-a jucat la București, Alba 
Iulia și Craiova, urmându-și calea prin lume și în 2018. Programul a inclus următorele 
producții: 

 
➢ Prima reprezentaţie (pe scena Teatrului Nottara): 1 Decembrie 2017, Treptele 

Unirii, recital după un scenariu realizat de Emil Boroghină, cuprinzând texte despre 
Marea Unire, regia: Alexandru Mâzgăreanu (coproducţie cu Teatrul Naţional Marin 
Sorescu din Craiova), fiind prefațat de către acad. prof.univ. dr. Răzvan Theodorescu. 
Spectacolul a avut avanpremiera în ziua de 29 noiembrie 2017, la cel de al XXI-
lea Congres al Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia. În 3 decembrie s-a jucat 
pe scena Naţionalului craiovean, în cadrul celei de a V-a ediţii a Festivalului 
Internaţional Adrian Păunescu 
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➢ Prima reprezentaţie: 11 noiembrie 2017, Despre olteni, cu dragoste, o comedie 
după La Lilieci de Marin Sorescu, scenariul și regia: Constantin Fugaşin (realizat cu 
sprijinul Teatrissimo) 
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➢ Prima reprezentaţie: 29 noiembrie 2017, Vlaicu Vodă, după Alexandru Davila, regia: 
Alexandru Mâzgăreanu (coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera Prima. 
Realizat cu sprijinul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. 
Caragiale); 

➢ Prima reprezentaţie: 29 noiembrie 2017, Despot Vodă, după Vasile Alecsandri, 
regia: Alexandru Mâzgăreanu (coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera 
Prima. Realizat cu sprijinul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică 
I.L. Caragiale); 

➢ Prima reprezentaţie: 30 noiembrie 2017, Trilogia Moldovei, după Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, regia: Alexandru Mâzgăreanu (coproducţie a Teatrului Nottara şi a 
Asociaţiei Opera Prima. Realizat cu sprijinul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I.L. Caragiale) 
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2.4. FEST(IN) pe Bulevard, ediţia a V-a, 7 - 18 octombrie 2017 
 

 
 

 
 
Realizarea unui festival internațional de teatru este un program asumat prin proiectul 

de management prezentat la concursul de proiecte pentru ocuparea funcției de manager 
(director) din 2013, considerând că este necesar pentru atragerea altor segmente de public 
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decât cel fidel teatrului de pe bulevard. Mai mult, un festival deschide perspectivele teatrului, 
făcându-l cunoscut în țară și în străinătate, atrăgând noi parteneriate și aduce un capital de 
imagine, ajutând la rebranduirea teatrului. După 1990, Teatrul Nottara a avut faima unui 
teatru harnic (șase – șapte premiere pe an la cele două săli, și un repertoriu de 22 – 24 titluri 
în repertoriul curent), în care se jucau mai mult comedii cuminți, cu decoruri sumare. Patru-
cinci regizori, mereu aceiași, au montat spectacole în care jucau actorii angajați ai teatrului. 
Putem vorbi despre un repertoriu prăfuit, care a alungat publicul tânăr aproape de tot. 
Singura modalitate de a ieși din inerție și de a atrage atenția asupra noastră a fost 
organizarea unui festival internațional de ținută, cu mai multe secțiuni împărțite pe tematici, 
astfel încât să poată atrage diverse categorii de spectatori. De la prima ediție am avut două 
secțiuni principale – una destinată crizelor de tot felul (electorale, de identitate, de familie, de 
limbaj etc.), alta centrată pe comedie (atât de iubită de public). În jurul celor două secțiuni, au 
apărut altele, astfel încât, în 2017, festivalul a devenit o manifestare amplă, reprezentativă 
pentru viața culturală a unei capitale europene. 

 

 
 
Spectacolele şi evenimentele conexe au fost susţinute în 7 spaţii: Teatrul Nottara, 

Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi, Teatrul ACT, Teatrul Naţional I.L. 
Caragiale, Librăria Cărturești-Verona. 

Ediţia de anul trecut a reunit 35 de spectacole de teatru, 2 spectacole de muzică, 2 
evenimente stradale, colocvii, cinci spectacole-lectură pe texte pentru şi despre adolescenţi, 
lansări de carte (de teatru), vernisajul unor expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO. Au fost prezenți artişti din opt ţări de pe trei continente: Argentina, Bulgaria, 
Coreea de Sud, Croaţia, Franţa, Germania, Republica Moldova şi România. 
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Participanţii la Festival au fost: Teatrul Nottara-Bucureşti, Teatrul Odeon-

Bucureşti, Asociația Europeană Franța-România 1989. Mnemosyne, Centrul de Creație 
și Cercetare Ion Sava, în cadrul programului 9G la TNB, Teatrul Tony Bulandra-
Târgovişte, Teatrul de Comedie-București, Teatrul Național Radu Stanca-Sibiu, Teatrul 
Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa-Bulgaria, Teatrul de Revistă Ginta latină din Chișinău-
Republica Moldova, Teatrul Național Mihai Eminescu-Timișoara, Teatrul German de Stat-
Timișoara, Teatrul Maghiar de Stat-Cluj-Napoca, Teatrul  Ţăndărică-Bucureşti, Teatrul 
Eugène Ionesco din Chișinău, Republica Moldova, Teatrul ACT-București, Teatrul Ariel-
Târgu Mureș, Teatrul Excelsior-București, Teatrul Toma Caragiu-Ploiești, Teatrul Clasic Ioan 
Slavici-Arad, Teatrul Maria Filotti-Brăila, Teatrul Andrei Mureșanu-Sfântu Gheorghe, Teatrul 
Național Satiricus I.L.Caragiale-Chișinău, Republica Moldova, Compania Grupo de Teatro 
din Buenos Aires-Argentina, Compania Donghwa Tree Theatre din Seul-Coreea de Sud, 
Compania Theatre Strahl din Berlin-Germania, Teatrul Național Marin Sorescu-Craiova, 
Compania Kazaliste Mala scena din Zagreb-Croația, Teatrul de Stat Constanţa. 

Bugetul festivalului a fost asigurat de Primăria Municipiului Bucureşti  și Consiliul 
General al Capitalei, cu sprijinul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale și al UNITER. 

Programul celei de a cincea ediţii a Festivalului a fost alcătuit, conform tradiţiei 
noastre, în jurul unor nuclee tematice, evidenţiate în cele cinci secţiuni principale:  
– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă, în cadrul căreia au fost 
prezentate spectatorilor, producții pentru și despre tineri. Majoritatea reprezentațiilor au fost 
urmate de discuții ale echipei de creatori cu publicul, moderate de oameni de teatru, 
psihologi, profesori; 
– Text sau pretext – secțiunea a cuprins spectacole prin intermediul cărora am încercat să 
facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori și de artiști, în realizarea unei 
producții scenice. Astfel, au fost prezentate câte două variante de spectacol, realizate pe 
baza aceluiaşi  text și un spectacol cu două variante de distribuție. După spectacolele din 
acest segment au avut loc discuții cu publicul moderate de personalități culturale. 
– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care a adus pe scena Festivalului 
spectacole de mare succes. Juriul a fost alcătuit, ca în fiecare an, din rândul publicului; 



35 

 

– Premiere în Fest(in) – a cuprins cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
– Invitați speciali – secţiunea a inclus producții de bună calitate ale teatrelor partenere, 
menite să  completeze, prin temele abordate, problematicile Festivalului. 
 Din anul 2015, în structura Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard 
a fost inclus Festivalul Multiart pentru deţinuţi – Dana Cenuşă – Descătuşare prin 
cultură. Evenimentul a ajuns la ediţia a IX-a şi s-a desfăşurat pe scena Sălii Horia 
Lovinescu, în zilele de 22 şi 23 noiembrie 2017. Încă de la prima ediţie, festivalul este 
organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România în parteneriat cu Teatrul 
Nottara. 

Deși, pentru prima dată, în București au avut loc, pe parcursul lunii octombrie, șase 
festivaluri mari (care au primit subvenție de la PMB și CGMB), FEST(in) pe Bulevard s-a 
bucurat de cea mai mare vizibilitate, aducând un plus de imagine teatrului de pe bulevardul 
Magheru. Cele 267 de link-uri, aparițiile televizate (artiști, manager, membri ai juriului), 
interviurile transmise la radio au făcut din această manifestare un reper cultural. 

 
 

2.5. Turneele Teatrului Nottara: 
Unul dintre principalele obiective pe care le-am avut în ultimii ani şi pe care le-am 

urmărit şi în 2017 a fost promovarea spectacolelor teatrului nostru în ţară şi în străinătate. În 
felul acesta, prestigiul și imaginea Teatrului Nottara crește depășind granițele Capitalei. 
Când posibilitatea ca actorii să devină veritabile vedete prin intermediul televiziunilor, a 
presei, a scăzut uimitor după 1990, singura șansă de a-i face cunoscuți la nivel național 
rămâne organizarea unor turnee în țară, participarea la festivaluri și gale prestigioase. De 
asemenea, nu trebuie să uităm faptul că tot mai mulți români trăiesc în străinătate. Și ei sunt 
ai noștri și merită momente de relaxare, momente de reală desfătare culturală. 
 

A. Turnee în străinătate: 

• 26-27 martie: Funcţionarul destinului la Bălți, Rep. Moldova (cu sprijinul ICR). A 
marcat Ziua Mondială a Teatrului și Unirea Basarabiei cu România; 
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• 17 mai: Funcţionarul destinului, participare la cea de-a XVIII-a ediţie a Festival of the 
Small Theatrical Forms & NETA Festival Vratsa (Bulgaria), perioda deplasării: 16-18 
mai; 

• 23 iunie: Somnambulism, Festivalul Internațional de Teatru Modern Kolyada Plays, 
Ekaterinburg, Rusia, perioda deplasării: 20-26 iunie 

 
 

 
 

B. Turnee în ţară: 

• 28 februarie: Ultimul Don Juan la Oneşti; 

• 6 martie: 6 martie: Ultimul Don Juan la Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 

• 22 aprilie: Fazanul, Otopeni; 

• 6 mai: Iarna, Festivalul de Teatru Nou Arad, perioda deplasării: 3-8 mai; 

• 24 mai: Efecte colaterale, Festivalul European al Spectacolului Timişoara – Festivalul 
Dramaturgiei Românești, perioda deplasării: 23-25 mai; 
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• 12 iunie: Iarna, Festivalul de Teatru de la Sibiu, perioda deplasării: 11-13 iunie; 

• 23-25 septembrie: Fazanul, la Festivalul Zile și Nopți de la Brăila (24 septembrie) 

 
 

 
 

• 26-28 septembrie: Somnambulism, la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea 
(27 septembrie). Actorul Ion Grosu a fost distins cu Premiul pentru Cea mai bună 
interpretare masculină; 
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• 27-29 septembrie: Totul e relativ, la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea 
(28 septembrie); 

• 2-4 noiembrie: Iarna, la Festivalul de Teatru Toma Caragiu de la Ploieşti (3 
noiembrie); 

• 6 noiembrie: Burlaci și burlăcițe, la Sala Barbu Ştirbei a Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie din Călăraşi; 

• 9 noiembrie: Funcţionarul destinului, la prima ediţie a Festivalului Dramaturgiei 
Româneşti Contemporane, organizat de Teatrul Dramaturgilor Români din Bucureşti 
(6-12 noiembrie); 

• 13-15 noiembrie: Somnambulism, la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamţ (14 
noiembrie); 

• 14 noiembrie: Totul e relativ, la Sala Barbu Ştirbei a Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie din Călăraşi; 

• 21 noiembrie: Vizitatorul, la Sala Barbu Ştirbei a Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie din Călăraşi 
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• 27 noiembrie: Tangou, monsieur?, la Sala Barbu Ştirbei a Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie din Călăraşi 
 

•  
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• 27-30 noiembrie: în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, proiect 
intitulat 100 de ani împreună (Români fără frontiere), Teatrul Nottara a fost prezent la 
Casa de cultură a studenţilor din Municipiul Alba Iulia cu spectacolul Treptele Unirii, 
recital după un scenariu realizat de Emil Boroghină (29 noiembrie) 
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2.6. Participarea Teatrului Nottara în cadrul Festivalului Național de Teatru: 
Producţiile Teatrului Nottara, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: 

Evghenia Berkovici şi Iarna de Jon Fosse, în regia lui Mihai Măniuţiu, au fost selecţionate 
pentru cea de-a 27-a ediţie a Festivalul Naţional de Teatru, care a avut loc între între 20 şi 30 
octombrie, în Bucureşti (au fost programate câte două reprezentaţii la sediul teatrului: 21 şi 
22 octombrie, Iubirea la oameni şi 25 şi 26 octombrie, pentru Iarna). 

 

 
 

Însăşi participarea la acest unic eveniment, care adună cele mai semnificative şi 
valoroase creaţii ale stagiunii 2016 - 2017, este o reconfirmare a valorii Teatrul Nottara. 
 Totodată, a fost găzduit un spectacol al altui teatru selecţionat pentru programul 
oficial al Festivalului Naţional de Teatru: Jurnal de România, scenariul şi regia: Carmen Lidia 
Vidu (Teatrul Andrei Mureşanu din Sf. Gheorghe) – reprezentaţii în ziua de 28 octombrie, 
orele: 17.00 şi 19.30, la Sala George Constantin. 
 

2.7. Experiment la Teatrul Nottara 
Laboratorul de Teatru DENS, ediţia a II-a, 16-24 august 2017 
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Proiectul iniţiat de Oleg Loevski, critic de teatru, profesor şi producător de teatru din 
Rusia, oferă posibilitatea punerii în scenă a trei spectacole, contra cronometru, în condiţii de 
producţie improvizate. 

Ideea lui Loevski: scopul acestui laborator a fost acela de a-i scoate pe actori din 
zona de confort, oferindu-le provocarea unui spectacol dens, construit sub presiunea timpului 
şi cu mijloace improvizate. Aşadar, pe scurt, trei echipe de actori, au lucrat intensiv pe trei 
texte din dramaturgia română, cu trei regizori ruși. 

Prima etapă – repetiţiile: în prima zi, actorii au primit de la regizori textele, repetiţiile 
începând imediat, simultan cu prima lectură. Scenografia se constituia ad-hoc, folosindu-se 
costume şi elemente de decor din depozitele teatrului. 

A doua etapă – spectacolele: cele trei spectacole au fost prezentate în două zile, pe 
cele două scene ale teatrului, publicului format din aceiaşi spectatori prezenţi la toate cele 
trei reprezentaţii. Aceștia au ales, prin vot, unul dintre cele trei spectacole pentru a intra, 
ulterior, în repertoriul Teatrului Nottara. 

Publicul – juriu: toate cele trei schițe de spectacol sunt văzute de către aceiași 
spectatori, selectați cu grijă, pe facebook, dintre spectatorii fideli ai teatrului. Aceștia votează 
spectacolul câtigător, după ultima reprezentație. Latura competiţională a proiectului este nu 
doar o motivaţie în plus pentru actori, ci şi un gest de recunoaştere şi respect pentru publicul 
fidel al teatrului. Teatrul încheie un contract cu regizorul spectacolului câştigător, oferindu-i 
şansa de a realiza o producţie pe scena Teatrului Nottara, în condiții normale. 
 Pentru ediţia din 2017, au fost invitaţi  regizori ruşi cu vârstele între 30 – 40 de 
ani (Vladimir Smirnov, Roman Feodori, Aleksei Logacev), recunoscuți la nivel național, 
de mai multe ori nominalizati și premiați cu Masca de Aur (echivalentul Premiilor 
UNITER la nivelul întregii Rusii).  Aceștia au lucrat pe trei texte din dramaturgia clasică 
română, de Mihail Sebastian (Steaua fără nume), Camil Petrescu (Mitică Popescu)  şi 
Aurel Baranga (Opinia publică). 
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 2.8.  Nottara ’70 – mai tânăr ca niciodată (14-21 mai) 

 

 
 

Aniversarea a 70 de ani de existență a Teatrului Nottara a fost marcată prin 
organizarea unui amplu eveniment intitulat Nottara ’70 – mai tânăr ca niciodată. Manifestarea 
a cuprins reprezentații ale câtorva spectacole din repertoriu, evenimente stradale (expoziție 
cu afișe din arhiva teatrului, spectacolul de muzică și dans Antonimul venețian), spectacol-
lectură după Karamazovii de F. Dostoievski. 

În 1947, într-o fostă arenă de circ din Calea 13 septembrie, Teatrul Armatei (azi 
Nottara) își începe activitatea. Apoi, la scurtă vreme, sub conducerea directorului de scenă 
Alexandru Finţi, se mută în clădirea construită de inginerul Liviu Ciulley (tatăl regizorului Liviu 
Ciulei), de pe Bulevardul Magheru nr. 20. 

În 1960, instituţia de cultură iese de sub tutela Ministerului Armatei şi este pusă sub 
egida Consiliului Municipal al Capitalei. Acesta este momentul în care primeşte un nou 
nume: Teatrul C.I. Nottara, iar noul său director este strălucitul actor George Vraca.  

Cu acest prilej a fost lansată Monografia Teatrului Nottara. 
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2.9. Programul Actor și regizor 
Continuăm acest program, prin intermediul căruia dăm şansa actorilor noştri cu 

veleităţi regizorale să realizeze mici producţii la Sala George Constantin sau în foaierul de la 
etajul întâi. Asemenea producţii oferă posibilitatea artiştilor de a se exprima liber şi prin alte 
mijloace decât cele care i-au consacrat, iar spectatorii le pot cunoaște și alte calități decât 
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cele actoricești. Spectacolele realizate în cadrul acestui program se bucură de un deosebit 
succes. 

• Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj, regia: Alexandru Jitea (parodie) 
 

 
 

• Mentorul de Daniel Kehlmann, regia: Cristian Nicolaie, (Proiect început în decembrie 
2017. Se va finaliza în 2018). 

 
2.10. Programul Cafeneaua cultural-literară 

Este un program nou, propus de actorul Alexandru Repan, care are în vedere 
promovarea literaturii și dramaturgiei române (și nu numai). Se vor citi versuri, se vor lectura 
texte din dramaturgia română clasică și contemporană, se va cânta la pian sau la alte 
instrumente, încercând să atragem alte segmente de public (intelectuai, adolescenți, 
pensionari). În afara actorilor angajați, vor fi invitate și alte personalități culturale: Ana 
Blandiana, Mircea Dinescu, Mihai Ispirescu, Horia Gârbea, Nicu Alifantis etc.  

• 2 martie: Cafeneaua cultural-literară (Mari poeți minori). Alături de Alexandru 
Repan au fost actorii Luminița Erga, Vlad Zamfirescu, Diana Roman, Raluca 
Gheorghiu și Sorin Cociș, acompaniați la pian de compozitorul George Marcu. Au fost 
recitate versuri din „mari poeți minori” – George Topîrceanu, Ion Minulescu și 
Jacques Prevert. Seara s-a încheiat cu un moment dedicat celor doi sărbătoriți ai 
săptămânii, actorii Alexandru Repan și Vlad Zamfirescu; 

• 16 mai: Cafeneaua cultural-literară (În memoriam:  Ruxandra Sireteanu, George 
Constantin, Petrică Popa  -  în cadrul proiectului Nottara 70 – mai tânăr ca 
niciodată). Nottara este printre puținele instituții de spectacole care încearcă să 
păstreze vie amintirea unor mari nume de creatori și directori români, care au marcat 
viața culturală a Bucureștiului de-a lungul timpului. Asemenea momente se 
desfășoară cu ocazia unor evenimente speciale, astfel încât să poată ajunge la 
sufletul unui număr cât mai mare de spectatori (cunoscători sau nu ai fenomenului 
teatral); 

• 6 decembrie 2017: Cafeneaua literar-artistică (Un regizor – Dan Micu, un 
dramaturg – Horia Lovinescu), unde s-a citit textul lui Horia Lovinescu, Jocul vieţii 
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şi al morţii în deşertul de cenuşă, în regia lui Alexandru Repan. Cu acest prilej a 
fost evocată personalitatea dramaturgului român, unul dintre cei mai importanți 
directori ai Teatrului Nottara, precum și cea a lui Dan Micu, un important regizor 
român. 

 
2.11. Programul Vedeta de lângă tine 
Actorul Ion Haiduc şi-a serbat 70 de ani de existenţă, pe scenă, cu spectacolul Poker 

Face, care s-a jucat pe 3 decembrie 2017. Spectacolul a fost urmat de o întâlnire cu 
reprezentanţii presei, cu colegii şi prietenii, în cafeneaua CaféNott. Este încă un program 
care se adresează spectatorilor fideli ai teatrului, jurnaliștilor, oamenilor de teatru. 
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2.12. Programul Festivalul NOTT DEPENDENT 
Reprezintă o premieră în peisajul cultural bucureştean, fiindcă reuneşte pentru prima 

oară, pe scena unui teatru de stat, forţele creatoare ce s-au afirmat în mediul independent. 
Scopul manifestării este de a acorda o vizibilitate sporită producţiilor de calitate, 

realizate în spaţii alternative şi de a impulsiona dialogul dintre cele două medii de producţie 
teatrală, cel de stat şi cel independent, în folosul publicului bucureştean. 

Iniţiativa Teatrului Nottara este urmarea firească a programului de success Nocturne, 
care a oferit companiilor independente şi tinerilor artişti, oportunitatea de a performa pe o 
scenă consacrată. 

Au participat următoarele teatre independente: Teatrul ACT, Asociaţia Culturală 
„Teatrul Catharsis”, Teatrul de Artă, unteatru, Wonder Theatre - Grand Cinema & More, 
Asociaţia ENTHEOS şi GrayPlay Performing Arts, Godot Café-Teatru, Teatrul Coquette 
 

2.13. Refaceri/ preluări 

• Mărimea contează (XXL) (Fat Fig) de Neil LaBute, regia: Cristi Juncu 
 

 
 

• Calatoria (spectacolul a fost adaptat pentru a începe și a se juca ultima parte în sala 
Institutului Balassi)  

• Efecte colaterale (în urma succesului pe care l-a avut, spectacolul a fost adaptat 
pentru sala mare) 

• Fazanul (mici reparatii la decor și costume) 
 
2.14. Programul  NOTTARA PLAY  
Teatrului Nottara propune o punte între cele două grupuri, punte motivatoare pentru 

elevi și facilitatoare pentru profesori: spectacole-lectură după texte literare din programa 
școlară, spectacole adresate elevilor și cu participarea lor direct fie în echipa artistică, 
fie în cea tehnică. 
Distribuțiile sunt mixte: actori profesioniști și elevi 

• De veghe în lanul de secară de J.D.Salinger,  scenariu de Alexandru Mâzgăreanu, 
regia: Ion Mircioagă (parteneriat cu Colegiul Național George Coșbuc)  
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2.15. Alte  PROGRAME ȘI PROIECTE 
 

 2.15.1. Calendarul evenimentelor din anul 2017: 

• 22 februarie: După premiera spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, a 
avut loc o întâlnire cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi 
speciali au fost Dmitri Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava 
Pulinovici (autoarea piesei Somnambulism, a cărei montare a avut premiera la 
Nottara, pe 23 februarie) şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un 
proiect inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara, în vara anului 2016; 

• 1 martie: După un teasing care a început de Mărţişor, Teatrul Nottara a lansat 
campania Teatru. Doar teatru. Desfăşurată pe pagina de Facebook a instituţiei, 
www.facebook.com/Nottara, campania a constat într-o serie de materiale video cu 
unii dintre cei mai apreciaţi actori din trupa Teatrului Nottara, povestind cum a început 
pentru ei pasiunea pentru scenă; 

• 30 martie: Aprilie, dimineața. La Sala George Constantin au fost proiectate secvenţe 
din spectacolul de teatru TV Aprilie, dimineaţa de Mihai Ispirescu, care a fost difuzat 
la TVR2 şi TVR HD, pe 10 aprilie. Proiecția a fost urmată de o dezbatere pe tema 
Teatru de scenă versus teatru TV? Conflict sau complementaritate?, moderată de 
realizatorul TV şi criticul de teatru Sanda Vişan, la care au participat Diana Lupescu – 
regizoarea spectacolului, Mihai Ispirescu – autorul piesei, actorii din distribuţia 
spectacolului, regizori, directori de teatre, critici, profesori, studenţi; 

• 22 martie: Spectacolul Alcool a fost prezentat în cadrul Festivalului LIKE CNDB; 

• 31 mai: Prezentarea unei expoziţii fotografice intitulate Cântecele inocenței, care a 
cuprins instantanee ale actorilor angajaţi ai Teatrului Nottara împreună cu copiii şi 
părinţii lor. În seara aceleiaşi zile, a avut loc spectacolul Angajare de clovn, cu elevi ai 
Colegiului Național Jean Monnet din București, cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

• 1 iunie: Audiţia cu public, în avanpremieră, la Sala George Constantin, a 
spectacolului radiofonic Cel mai mic bal din lume de Malina Prześluga. Au participat 
realizatorii spectacolului, actori, reprezentanți ai Ambasadei Poloniei la București și ai 
Institutului Polonez din București, jurnaliști, oameni de teatru și ascultători fideli ai 
Teatrului Naţional Radiofonic. Spectacolul a fost o coproducție a Teatrului Național 
Radiofonic și a Institutului Polonez din București (coordonator proiect: Crenguța 
Manea), iar adaptarea radiofonică și regia artistică au fost semnate de Alexandru 
Mâzgăreanu; 

• 8 iunie: Prezentarea, la Colegiul Național Jean Monnet, în cadrul Programului 
Nottara play, a unui spectacol-lectură după textul lui J.D. Salinger, De veghe în lanul 
de secară (regia: Ion Mircioagă).  Au participat actori ai Teatrului Nottara și elevi ai 
Colegiului, iar după reprezentație a avut loc o discuție a creatorilor cu elevii și cadrele 
didactice.  

• 14-16 iunie: Prezentarea a trei spectacole-lectură după texte contemporane greceşti, 
în cadrul celei de-a IX-a ediții a Programului Spectacolul începe cu o lectură, 
coordonat de Mihai Lungeanu și Alexandru Mâzgăreanu. Spectacolele au fost urmate 
de dezbateri cu publicul, moderate de criticul de teatru Cristina Rusiecki. A fost 
prezent la spectacole și la dezbateri regizorul Yannis Paraskevopoulos, cel care a 
realizat spectacolul-lectură al piesei , Diseară mâncăm la Iocasta; 

• 21-25 iunie: Organizarea primei ediții a Festivalului de Teatru Independent – 
NottDependent, care îşi propune să încurajeze dialogul dintre teatrul de stat şi 
mediul independent, oferind atât artiştilor, cât şi publicului ocazia de a cunoaşte mai 
bine producţiile independente. Festivalul este o continuare a Programului Nocturne 
iniţiat de Teatrul Nottara în urmă cu vreo 15 ani ; 

• 25 iunie: Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naşterea regizorului Radu Gabrea, 
Teatrul Nottara, în colaborare cu TVR şi Asociaţia Eurofest, a prezentat, în Grădina 
TVR, spectacolul extraordinar Maria Callas – La Divina; 
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• 16-24 august: Ediția a II-a a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de criticul de 
teatru și producătorul Oleg Loevski. Au participat trei regizori ruși (Aleksei Logacev, 
Vladimir Smirnov şi Roman Ilin Feodori), care au lucrat cu actori ai Teatrului 
Nottara și colaboratori ai acestuia pe trei texte românești: Steaua fără nume de 
Mihail Sebastian (în regia lui Vladimir Smirnov), Mitică Popescu de Camil Petrescu 
(în regia lui Roman Ilin Feodori) şi Opinia publică de Aurel Baranga (în regia lui 
Aleksei Logacev). Laboratorul s-a finalizat prin prezentarea celor trei spectacole 
pe scena Teatrului Nottara, în zilele de 20 și 21 august 2017, pentru același 
public. Noutatea celei de-a doua ediții a fost organizarea unui workshop de 
secretariat literar, destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanţilor artistici din 
teatrele din toată ţara, susţinut de Oleg Loevski şi de criticul de teatru Pavel 
Andreevici Rudnev, pe 19 şi 20 august 2017, la Sala de Lectură a Teatrului 
Nottara. 

 
 2.15.2. Colaborări / găzduiri de spectacole: 

• 1 ianuarie și 21 martie; spectacol găzduit: În largul mării de Sławomir Mrožek, regia: 
Vinicius Tomescu, Sala George Constantin (spectacol realizat în regim independent); 

• 25 ianuarie: eveniment în parteneriat: Cină orientală – lansarea romanului Ospățul 
de Călin Torsan, concertul Oglinzi din Orient, susținut de grupul multumult, și 
proiecţia video originală despre Constantinopol, Cafeneaua Nottara; 

• 30 ianuarie: spectacol găzduit: Amanta, adaptare după Încurcă lume de A.D. Hertz, 
regia: Armand Calinovici, Sala Horia Lovinescu (spectacol realizat în regim 
independent); 

• 8 februarie: Universitatea de Arte din Târgu-Mureș și Teatrul Nottara, în 
colaborare cu Institutul Italian de Cultură din București, a prezentat, în Sala 
George Constantin, spectacolul-lectură Dama de cupă de Gianni Spezzano, 
regia: Oana Leahu, piesă câştigătoare a Concursul European de Dramaturgie 
PopDrama; 

• 31 februarie: concert găzduit: Beatles Flamenco Jazz, Sala Horia Lovinescu; 

• 26 martie: parteneriat: Cu jăraticul pe buze, după romanul lui Ion Iachim, regia: 
Gheorghe Mândru. În parteneriat cu Teatrul Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu 
Hasdeu din Cahul (Republica Moldova) și ICR; 

• 9 mai: spectacol găzduit: În largul mării de Sławomir Mrožek, în regia lui Vinicius 
Tomescu, Sala George Constantin (spectacol realizat în regim independent); 

• 31 mai: spectacol-lectură Elle(s) de Sylvie Landuyt, în limba franceză, regia: Mihaela 
Triboi şi Silvia Ciobanu, susţinut de masteranzii de la specializarea Actorie din cadrul 
Facultăţii de Arte Hyperion (Universitatea Hyperion) în parteneriat cu BRECO şi 
Teatrul Nottara (Sala George Constantin); 

• septembrie: Participarea Teatrului Nottara la manifestările dedicate Zilelor 
Bucureștiului cu două spectacole: Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu şi Funcționarul destinului de Horia Gârbea, regia: Anca Maria 
Colțeanu; 

• 18 septembrie: Casting pe Broadway, adaptare muzicală: Adam S.Q. David, regia: 
Cristian Bajora, Sala Horia Lovinescu (Eveniment aniversar al Şcolii de teatru 
TeenMedia Academy); 

• 19 septembrie: Tu alegi, regia: Cristian Bajora, Sala Horia Lovinescu (Eveniment 
aniversar al Şcolii de teatru TeenMedia Academy); 

• 21 noiembrie: Năzdrăvanul din stele de Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu, Teatrul 
pentru Copii şi Tineret Luceafărul din Iaşi (la Sala Horia Lovinescu), în cadrul 
Festivalului Internaţional al Teatrului Contemporan de Animaţie ImPuls, organizat de 
Teatrul Ţăndărică; 

• 18, 19 şi 22 decembrie: Gala de iarnă Midacris (cursuri de actorie şi dicţie pentru copii 
şi adolescenţi), organizat de Studioul Midacris, profesor coordonator Daniela Minoiu. 
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2.15.3. Programul De Sărbători la Nottara 
 
Este un program inaugurat în urmă cu 10 ani şi care cuprinde evenimente dedicate 

personalului angajat al teatrului, copiilor şi invitaţilor acestora, oamenilor de teatru şi 
jurnaliştilor apropiaţi de instituţia noastră, precum şi celor mai fideli spectatori, cu ocazia 
Sărbătorilor de Crăciun.  

În cadrul  Programului De Crăciun cu Nottara, au fost organizate următoarele 

evenimente: 

• Alifantis  &  Fragile Band, spectacol de Crăciun (17 decembrie, ora 19.00); 

• Colocviu: Liviu Ciulley și Liviu Ciulei  (dedicată marelui inginer constructor și 
antreprenor imobiliar, la 70 de ani de la dispariție), moderatori: prof.univ.dr.ing 
Nicolae Noica și Marinela Țepus (critic de teatru), urmat de spectacolul 
Somnambulism (20 decembrie, ora 18.30); 

• Crăciunul altfel, în parteneriat cu Uniunea Armenilor (21 decembrie, ora 19.00); 

• Bucureștiul meu (iarna), expoziție de fotografie cu imobile vechi din București, 
realizată de fotograful artist Dana Ștefănescu (luna decembrie) 

• Moș Crăciun vine la Nottara (21 decembrie, ora 13.00). 
 

Acest program face parte din seria unor întâlniri necesare pentru a creṣte coeziunea 
colectivului, pentru a-i face pe angajaţi să se simtă bine împreună şi pentru a depăna, 
împreună cu ceilalţi invitaţi, amintiri din viaţa teatrului, sau farse petrecute de-a lungul 
timpului. Toate acestea s-au petrecut lângă bradul încărcat, cu un pahar de vin în mână, în 
cinstea noului an încărcat de speranṭe. 
 

2.15.4. Publicaţiile Teatrului Nottara 

• În luna martie a fost publicat numărul 10 al Caietelor Teatrului Nottara, dedicat 
spectacolului Iarna de Jon Fosse, în regia lui Mihai Măniuţiu; 

• În luna aprilie, a fost publicat numărul 11 al Caietelor Teatrului Nottara, dedicat 
spectacolului Alcool, după versuri de Ion Mureșan, în regia lui Mihai Măniuţiu; 

Asemenea caiete prezintă creația regizorilor cuprinși în Programul Regizori mari pe 
bulevard și au menirea de a prezenta gânduri, idei ale echipei de lucru, precum și momente 
de așa-zis șantier (felul în care se zămislește o producție de amploare); 

• Fiecare producție scenică beneficiază de caiete-program, de fluturași, de afișe; 

• FEST(in) pe Bulevard beneficiază de mapă proprie de prezentare și promovare: 
catalog de festival, fluturași, suplimente realizate împreună cu publicații cunoscute, 
bannere, afișe, ziarul festivalului; 

• 100 de ani împreună – Marele Centenar beneficiază de mapă proprie: catalog de 
eveniment, fluturași, caiet-program pentru spectacolul Despre olteni, cu dragoste. 

• Cu ocazia a 70 de ani de activitate neîntreruptă a instituției noastre, a fost lansată 
Monografia Teatrului Nottara. Am lansat, cu același prilej, Albumul Obiectiv/Subiectiv, 
cu fotografii de teatru cuprinzând momente din spectacole realizate de-a lungul 
timpului. 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
 
 După cum se poate remarca, s-a depus un efort deosebit pentru a atrage și fideliza 
spectatorii. A fost preocuparea noastră cea mai importantă în 2017, întrucât a marcat 
reluarea spectacolelor la sediul din Bd Magheru 20. Ne-am luptat cu confuzia creată de 
faptul că o lege nedreaptă ne-a obligat să suspendăm pentru 10 luni activitatea cu publicul la 
cele două săli. Și am (re)câștigat încrederea publicului. Pentru asta am realizat programe 
interesante pentru toată lumea (încercând să le delimităm pe categorii de vârstă, preocupări 
etc.): comedii pentru toate gusturile, o secțiune în cadrul festivalului (criza pubertății, criza 
adolescenței) cu spectacole despre tineri și pentru tineri, dar cu adresabilitate directă și 
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părinților, bunicilor, profesorilor. Aceste reprezentații au fost urmate de discuții cu publicul. 
Am organizat expoziții cu fotografie de teatru, cuprinzând momente importante din istoria 
îndepărtată și recentă a teatrului, precum și o expoziție cu fotografii reprezentând scene din 
spectacolele curente. Am oferit invitații și/sau am organizat evenimente special pentru 
categoriile defavorizate: pensionari, persoane cu dizabilități. Am organizat colocvii pe teme 
de actualitate (mediul online și teatrul, istoria arhitecturală a Bucureștiului, campanie de 
conștientizare și luarea unor măsuri privind bolile incurabile: parkinson). Am deschis Anul 
Centenar cu o serie de evenimente, încercând să apelăm la memoria și patriotismul 
bucureștenilor. Am organizat evenimente în preajma Sărbătorilor de iarnă. Am avut 
evenimente stradale, prin intermediul cărora am încercat să ieșim în întâmpinarea 
potențialilor spectatori. Programarea spectacolelor s-a făcut după o schemă precisă, regăsită 
în strategia teatrului, realizată de o firmă specializată, IMAS, în urma unor studii de piață. 
Dar, lucru cel mai important, am realizat o promovare agresivă prin toate mijloacele avute la 
îndemână. Pe această cale, trebuie să mulțumim PMB pentru că a manifestat deschidere 
față de acest tip de publicitate – lucru nemaiîntâlnit până acum (promovare prin intermediul 
RATB cu concursuri și invitații oferite călătorilor, cu clipuri prezentate pe plasmele din 
autobuze, invitații oferite donatorilor de sânge, distribuirea unor fluturași în cadrul unor 
evenimente special concepute, în tramvaiele bucureștene etc.). În afara acestor facilități, am 
profitat de capitalul de simpatie acumulat în 2016 (când nu aveam sediu) în rândul mass-
media și am prezentat toate evenimentele la televiziuni, radiouri, mediul on line. Izbânda se 
reflectă în numărul spectatorilor care ne-a trecut pragul, precum și în veniturile care au 
depășit cu mult așteptările noastre (despre care vom vorbi în capitolele următoare).  
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C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI DE 
RESTRUCTURARE ȘI/ SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA 
FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

 
1. Măsuri de organizare internă 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Contractul de Management, conducerea 

Teatrului Nottara a solicitat reorganizarea instituției, astfel încât activitatea să se desfășoare 
la parametrii înalți de performanță, cu o abordare coerentă a strategiei și a tacticilor de 
management. Astfel, a fost aprobată Organigrama, Regulamentul de Organizare și 
Funcționare, precum  și Statul de Funcții prin HCGMB nr. 648/19.12.2017. 
 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 

Conștienți fiind de mărirea volumului de muncă, în urma solicitărilor noastre de 
majorare  cu 17 posturi necesare acoperirii deficitului de personal tehnic de scenă, majorare 
aprobată de Primarul General al Municipiului București prin adresa nr. 5890/21.06.2017, am  
demarat procedura de aprobare a Statului de funcții. Documentația a fost depusă de către 
instituție în data de 21.07.2017, înregistrată, în aceeași zi, la Direcția Cultură, Sport, Turism 
sub nr. 4971 și 7325, la Direcția Managementul Resurselor Umane din cadrul P.M.B. În data 
de 08.08.2017, lucrarea a fost depusă de Direcția Managementul Resurselor Umane, la 
mapa Primarului sub numărul de borderou 197. 

Spre surprinderea noastră, deși au fost ședințe ale Consiliului General în zilele de 30 
august 2017, 11 septembrie 2017, 28 septembrie 2017, 31 octombrie 2017, 22 noiembrie 
2017, 04 decembrie 2017, aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al instituției nu a 
fost inclusă pe ordinea de zi la nici una dintre aceste ședințe. S-au făcut solicitări atât 
telefonice cât și scrise, înregistrate sub nr. 3446/20.09.2017, 5414/06.11.2017, 
5635/21.11.2017, 5778/05.12.2017, solicitări rămase fără răspuns din partea Direcției 
Cultură, Sport, Turism. În  urma investigațiilor făcute, mergând pe căile legale recomandate 
de către Directorul Direcției Cultură, Domnul Traian Petrescu,  și după intervenția făcută de 
Doamna Viceprimar Michaela Tomnița Florescu (s-a apelat la Doamna Viceprimar deoarece 
Domnul Traian Petrescu ne-a spus, într-un final, că nu cunoaște soarta documentației 
depusă de noi în data de 21.07.2017), s-a reușit recuperarea documentelor depuse de 
Teatrul Nottara, documente semnate de Doamna Primar General încă din august 2018, și 
punerea acestora pe ordinea de zi a Consiliului General din data de 19.12.2017, dată la care 
a fost aprobată modificarea solicitată de noi. Consider, în urma acestei întâmplări și a altora 
de același fel, că o comunicare reală a Domnului Director Traian Petrescu cu toate instituțiile 
din subordine  este absolut necesară.  

Prin suplimentarea acestor posturi, am reusit să reducem: 
- supraîncărcarea personalului angajat cu sarcini de serviciu peste limita care să-i 

permită rezolvarea obligațiilor de serviciu în timpul programului;  
- perpetuarea unei lipse de profesionalism prin delegarea de atribuții fără acoperire 

în calificarea angajatului; 
- soluționări superficiale sau cu întârziere a obligațiilor de serviciu; 
- instituirea unei stări de ambiguitate în înțelegerea și asumarea sarcinilor de 

serviciu trasate prin fișa postului;  
- crearea la nivelul instituției a unei stări de confuzie și nemulțumire. 

 
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
 

În cursul anului 2017, Consiliul Administrativ s-a întrunit de 4 ori, iar Consiliul Artistic 
de 2 ori, după cum urmează:   
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• în data de 17.01.2017 – probleme interne, tarife pentru punerea la dispoziție a sălilor 
Horia Lovinescu și George Constantin pentru alte spectacole decât cele din 
repertoriul instituției; 

• în data de 29.05.2017 – stabilirea perioadei de concediu, reorganizarea instituției prin 
aprobarea celor 17 posturi de către Primarul General al PMB, oferta de bilete pentru 
parteneri;     

• în data de 21.09.2017 – ședința reunită cu Consiliul Artistic în vederea asumării 
programului Festivalului Internațional de Teatru – FEST(in) pe Bulevard, ediția a V-a, 
a stabilirii tarifului de bilete pe perioada festivalului, stabilirea onorariilor pentru echipa 
Festivalului,  probleme privind consolidarea;  

• în data de 13.11.2017 – ședința Consiliului Artistic prin care s-a decis ce spectacole 
vor fi scoase din repertoriu începând cu 01.01.2018. 

 
La toate întâlnirile cu consiliile teatrului s-au discutat teme importante, s-au făcut rapoarte 

pentru activitățile desfășurate, s-au adus în discuție propuneri pentru activitatea viitoare a 
instituției.   

 
4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație de personal, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancționare) 
 

În urma Hotărârii Consiliului General nr. 227/21.09.2016, prin care s-a aprobat 
suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic și tehnic de scenă la unele 
instituții publice de spectacol de interes local, Teatrului Nottara i-au revenit un număr de 5 
posturi pentru personalul artistic și 3 posturi pentru personalul tehnic de scenă. La finele 
anului 2016 a fost aprobat Statul de Funcții, în baza Hotărârii Consiliului General al 
Municipiului București nr. 412/2016, care ne-a permis scoaterea la concurs a celor 5 posturi 
vacante de actori, în aprilie 2017. La concurs au participat 164 de candidați. Comisia a fost 
formată din cinci regizori (din afara teatrului, dar care cunosc foarte bine activitatea 
acestuia). A fost pentru prima oară, după mulți ani, când a fost organizat, în instituția noastră, 
un concurs de o asemenea amploare, pentru ocuparea unor posturi de actori. La finalizarea 
probei practice, au fost depuse doar 2 contestații, care nu au făcut referire la modalitatea de 
organizare a concursului, ci doar a faptului că au considerat că prestația lor a fost foarte 
bună. 

Deasemenea, s-a mai organizat concurs pentru ocuparea posturilor de consilier S I și 
Economist S I, și un concurs de promovare organizat în urma finalizării studiilor de 
specialitate. 

Totodată, pe baza prevederilor Ordonanței nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, în baza art. 13 alin. 3, s-au angajat 21 persoane la tehnicul de 
scenă, 3 persoane la specialitate artistică, 2 actori pe posturi suspendate, 3 persoane pe 
posturi de conducere, rămase libere prin plecarea celor ce le ocupau. 
  În cursul anului 2017, fluctuația de personal a fost următoarea: 

- 3 contracte individuale de muncă au încetat prin expirarea termenului pentru care a 
fost încheiat contractul; 
- 1 contract de muncă a încetat prin decesul salariatului; 
- 7 contracte de muncă au încetat prin acordul părților. 

Cunoscând nevoile și resursa de personal în raport cu volumul de muncă, pentru a 
diminua fluctuațiile ca urmare a faptului că personalul din anumite departamente ale 
instituției este îmbătrânit și depășit de activitatea intensă a instituției, s-a încercat a se 
reîntinerii echipa, parte din cei plecați nemaiputând face față nevoilor instituției. 

Vă prezint mai jos ponderea personalului pe grupe de vârstă, categorii de personal și 
studii: 
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Se observă că ponderea cea mai mare o deține categoria de vârstă între 25 și 49 de ani. 

Este de remarcat faptul că, până în 2017, la categoria sub 25 de ani nu am avut personal 
artistic angajat, iar la tehnicul de scenă cu această vârstă era la 2% din totalul personalului. 
Pe viitor ne propunem creșterea numărului de angajați la această categorie.  
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Așa cum era de așteptat, ponderea studiilor superioare este mai mare la personalul 
artistic și de specialitate artistică, însă și pentru personalul TESA, balanța s-a schimbat în 
favoarea studiilor superioare, o parte din personalul existent finalizându-și studiile de 
specialitate în ultimii ani. Și în prezent există angajați  pe cale de a-și finaliza studiile. 

Din păcate,atrage atenția faptul că, la personalul tehnic de scenă, predomină studiile 
medii generale. Este un handicap grav pentru toate instituțiile de cultură din țară și se referă, 
cu precădere, la faptul că dispar profesiile specifice: mașiniști, luminiști, cabiniere, 
peruchere, sunetiști etc. 

 
 
 

 
 
 
 
În anul 2017, am venit în întâmpinarea salariaților, oferind oportunități de 

perfecționare profesională, atât în vederea dobândirii de abilități și competențe specifice 
fiecărei profesii, cât și în vederea responsabilizării acestora și creării unui climat cât mai 
adecvat pentru a performa la locul de muncă. Astfel, au absolvit cursuri de perfecționare 56 
de salariați, după cum urmează: 

➢ 20 persoane din cadrul personalului artistic au participat la cursul de formare 
profesională Atelier de arta actorului, ce s-a desfășurat la Poiana Pinului – Buzău. 
Tematica programului a constat în: 

- descoperirea şi aprofundarea noţiunii de cercetare în sfera artei scenice; fixarea unor 
atitudini, principii, concepte şi tehnici specifice artei teatrului;  

- scoaterea actorilor din zona de confort al scenei pe care repetă și joacă în mod 
normal, oferindu-li-se provocarea de a studia și a face exerciții practice sub  
presiunea timpului şi cu mijloace improvizate în alte spații decât cele obișnuite;  

- posibilitatea de a se cunoaște și a se recunoaște în alt mediu decât cel cotidian, 
respectiv într-un mediu lipsit de tehnica de comunicații (internet, telefon), cu 
dezvoltarea spiritului de competiție, a capacităţii de apreciere şi autoapreciere reală;  

- experimentarea artei actorului în procesul de creaţie colectivă şi individuală, într-un 
mediu restrictiv, fără tehnică de scenă, cu elemente minimale de decor, recuzită, 
costume.    

➢ 1 persoană – Management cultural – locul și rolul managerilor instituțiilor de artă și 
cultură; 
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➢ 2 persoane – Recrutarea, încadrarea, evaluarea și salarizarea personalului în 
instituțiile publice;                                                 

➢ 1 persoană – Contabilitatea publică armonizată cu directivele europene și CFP în 
instituțiile subordonate APL; 

➢ 2 persoane – Finanțele publice locale și contabilitatea instituțiilor; 
➢ 1 persoană – Evaluarea, reevaluarea și inventarierea bunurilor aparținând instituțiilor 

subordonate APL; 
➢ 1 persoană – Comunicare, negociere, managementul conflictelor; 
➢ 3 persoane – Comunicare interinstituțională și Relații Publice; 
➢ 7 persoane - Tehnica de scenă, pornind de la montarea decorului până la iluminatul 

scenei; 
➢ 4 persoane – Regizorul tehnic – integratorul actului artistic; 
➢ 3 persoane – Meserii ascunse în spatele cortinei;    
➢ 1 persoană – Gestionarul bunurilor aparținând instituțiilor subordonate APL;    
➢ 1 persoană – Norme și proceduri privind securitatea și sănătatea în muncă;    
➢ 1 persoană – Achiziții publice – implementarea procedurilor;                                                        
➢ 8 persoane – Reautorizare electricieni. 
 
Comisia de disciplină s-a reunit pentru sancționarea a patru salariați, 3 dintre aceștia fiind 

sancționați cu avertisment scris, iar unul cu 5% din salariu pe o perioadă de o lună de zile. 
Pe parcursul anului 2017 au fost promovați 7 salariați dintre care 5 actori. 
În urma apariției Ordonanței nr. 2/2017, salariile personalului artistic și de specialitate 

artistică, precum și a personalului tehnic de scenă s-au majorat cu 50%, iar pentru 
personalul administrativ cu 20%.  

 
5. Măsuri  luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri 
/ defuncționalizări ale spațiilor 

Spațiile de care dispune teatrul sunt utilizate exclusiv pentru activități specifice. 
Teatrul Nottara administrează următoarele imobile și spații:  

1. Imobilul din B-dul Magheru nr. 20 - suprafața totală a clădirii, compusă din S2, P, 
Etaj 1-2 și 3,  este de 2272,73 mp;    

Menționez că, așa cum bine știm, acest imobil s-a aflat în litigiu de retrocedare. În 
urma nenumăratelor intervenții ale casei de avocatură cu care lucreză instituția, s-a obținut, 
la fond, prin Hotărârea nr. 1274/29.09.2017 a Tribunalului București, acordarea de măsuri 
compensatori în favoarea moștenitorilor. În urma apelului făcut atât de moștenitori, cât și de 
Primăria Municipiului București, Curtea de apel a respins ca nefondat recursurile declarate 
de moștenitori și P.M.B, urmând a se lua măsuri compensatorii constând în puncte ce 
urmează a fi stabilite în condițiile art. 21 alin.6, din Legea 165/2013. Sentința este definitivă 
și irevocabilă. Consider că este un mare câștig repurtat de avocații instituției, astfel că putem 
spune în sfârșit că suntem, pentru totdeauna, ACASĂ. 

2. Clădirile din str. Jules Michelet nr. 1 (3 corpuri din beton armat, utilizate pentru 
birouri și depozitare recuzită și elemente mici de decor da la sala studio) – în suprafață  
totală de 57 mp; 

3. Clădirea din str. Jules Michelet nr. 10-12  (baracă metalică, utilizată pentru 
depozitarea decorurilor) – suprafață  totală de 168 mp; 

4. Magazia de decor din comuna Pantelimon, jud. Ilfov (spațiu închiriat) 
5. Atelierele de producție, magazie, arhivă, sală de repetiții din str. Sfinții Apostoli, 

nr. 44, sector 5 (spațiu închiriat). 
În anul 2017, o preocupare majoră, după actualizarea expertizei clădirii din B-dul 

Magheru nr.20 (elementul principal din patrimoniul instituției noastre), a fost aceea de a 
înscrie clădirea pe listele de consolidare.  
 S-a definitivat inventarierea patrimoniului în urma casării obiectelor de inventar și a 
mijloacelor fixe propuse spre casare de către comisie. 
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În vederea conservării și păstrării bunurilor instituției (clădiri, autoturisme, 
echipamente, diverse mijloace fixe și obiecte de inventar) s-au realizat reparații, igienizări și 
lucrări de mentenanță.   
 
6, Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorității sau a 
altor organisme de control,  perioada raportată 

 
În timpul controlului efectuat de către Curtea de Conturi (2016), echipa de audit a 

constatat nevalorificarea rezultatelor inventarierii efectuate în anul 2015, ca urmare a 
neconsemnării rezultatelor acesteia într-un proces verbal, neefectuarea reevaluării, cel puțin 
o dată la trei ani, a activelor fixe corporale constând în teren și clădiri, aflate în administrarea 
instituției, precum și implementarea parțială a două standarde de control intern, respectiv 
„Proceduri” și „Evaluarea sistemului de control intern/managerial”. Pentru aceste constatări 
au fost date termene de realizare (31.01.2017, 15.07.2017 și 15.07.2017). Toate aceste 
constatări nu au valoare asociată. Până la termenul limită, respectiv 30.09.2017, toate 
măsurile menționate mai sus au fost duse la îndeplinire, așa cum reiese din Raportul de 
follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 
18/15.01.2017 a Curții de Conturi, întocmit în data de 12 ianuarie 2018.  

 
Referitor la procesul în derulare cu UCMR ADA, ce are ca obiect drepturi de autor şi 

drepturi conexe: 
Teatrul Nottara a solicitat, ca urmare a celor reţinute prin Încheierea nr. VI 

/284/07.07.2011, emisă de Camera de Conturi a României, respectiv măsura dispusă la 
punctul 6 din Decizia nr. 3/17.01.2011, obligarea UCMR ADA la restituirea sumei de 
38.599,11 lei, reprezentand remunerații plătite de către instituția noastră nedatorat, în 
perioada iulie 2008 – decembrie 2010, astfel: 16.040,2 lei, sumă achitată nedatorat cu titlu 
de remuneraţie pentru drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în 
spectacole, drepturi de autor ce fuseseră cesionate exclusiv Teatrului de autorii operelor 
muzicale respective şi 22.558,91 lei, sumă achitată nedatorat cu titlu de remuneraţie pentru 
opere muzicale create de autori pentru care perioada de protecţie legală s-a terminat, 
muzică populară fără autori identificaţi şi efecte sonore care nu se pot constitui în “opere”.
 UCMR ADA a solicitat obligarea subscrisului la plata diferenței de remunerații cu titlu 
de drepturi de autor şi a penalităţilor de întârziere (cu TVA) pentru perioada 2008 - la zi și 
efectuarea unei expertize judiciare contabile care să determine aceste remunerații.  

 
➢ În primul ciclu procesual, după efectuarea unei expertize judiciare contabile, 

Tribunalul București a pronunţat Sentinţa civilă nr. 1276/08.10.2014: „Respinge ca 
neîntemeiată cererea principală a reclamantului. Admite cererea reconvenţională formulată 
de pârâta-reclamantă, obligă reclamantul-pârât la plata drepturilor de autor către UCMR 
ADA, în sumă de 140.795,82 lei (cu TVA) pentru perioada 2008-2013, precum şi la plata 
penalităţilor de întârziere de 4465,30 lei. Obligă pârâtul-reclamant la plata cheltuielilor de 
judecată în sumă de 1039 lei. Cu recurs”. 

Ulterior, atât Teatrul Nottara, cât şi UCMR ADA au promovat APEL împotriva 
Sentinţei civile nr. 1276/08.10.2014, acestea fiind înregistrate pe rolul Curţii de Apel 
Bucureşti, Secţia a IV-a, iar în urma calificării ca recurs a căii de atac exercitate, a fost 
pronunțată DECIZIA CIVILĂ NR. 667R/08.06.2015, prin care s-a dispus: ”Admite recursurile. 
Casează sentința civilă recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță. 
Irevocabilă”. 

În esență, Curtea de Apel București a admis recursul declarat de către Teatrul 
Nottara, stabilind prin considerentele deciziei de casare faptul ca, în rejudecare, instanța de 
fond trebuie să identifice suma achitată de Teatru ”fără să fie debit”, în baza contractelor de 
cesiune a drepturilor de autor încheiate în mod direct cu autorii operelor muzicale, a facturilor 
fiscale emise de UCMR ADA și a ordinelor de plată prin care teatrul a achitat aceste sume, 
precum și să identifice suma achitată nedatorat cu titlu de remunerație pentru opere 
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muzicale create de autori pentru care perioada de protecție legală s-a terminat, muzică 
populară fără autori identificați și efecte sonore care nu se pot constitui în opere. 

Pe de altă parte, Curtea de Apel București a admis și recursul declarat de către 
UCMR ADA, stabilind faptul că alocațiile și subvențiile bugetare primite de teatru în perioada 
în litigiu reprezintă venituri din exploatarea activității de teatru, care intră în baza de calcul a 
remunerațiilor datorate pentru dreptul de comunicare publică în concerte, spectacole sau 
manifestări artistice, a operelor muzicale din repertoriul gestionat de UCMR ADA, conform 
Deciziei ORDA nr. 365/2006, respectiv Decizia ORDA nr. 189/2010. 

Astfel, Curtea de Apel București a dispus rejudecare pentru a se calcula diferența de 
remunerații pe care o datorează Teatrul în raport și de aceste venituri (alocațiile și subvențiile 
bugetare), ci nu numai în raport de veniturile realizate din vânzarea de bilete, precum și 
penalitățile de întârziere datorate de Teatru pentru acestea. 

➢ În al doilea ciclu procesual, dosarul a fost înregistrat de instanța de 
rejudecare, Tribunalul București, sub nr. 23483/3/2011* și a fost dispusă efectuarea unei noi 
expertize judiciare contabile, având ca obiective dispozițiile de casare stabilite de Curtea de 
Apel București prin Decizia civilă nr. 667R/08.06.2015. 

La termenul de judecată din data 20.06.2017 s-a comunicat raportul de expertiză 
efectuat în cauză, acordându-se un nou termen de judecată la data de 18.07.2017 pentru a 
se lua la cunoștință de acesta. 

La termenul din data de 18.07.2017, instanța a încuviințat obiecțiunile la raportul de 
expertiză formulate atât de Teatrul Nottara, cât și de UCMR ADA și a acordat un nou termen 
la data de 19.09.2017. 

La termenul din data de 19.09.2017 a fost acordat un nou termen de judecată pentru 
data de 14.11.2017 având în vedere lipsa răspunsului la obiecțiuni.  

La termenul din data de 14.11.2018 a fost acordat un nou termen de judecată pentru 
data de 23.01.2018 pentru a lua la cunoștință de răspunsul la obiecțiuni.  

La termenul din data de 23.01.2018 a fost acordat un nou termen de judecată pentru 
data de 20.03.2018 unde amână cauza pentru administrarea probelor propuse. 

 
Am dat aceste amănunte legate de procesul cu UCMR ADA, pentru că e bine să 

avem cu toții în vedere faptul că foarte multe teatre au un asemenea litigiu, ca urmare 
a unei legi menite să jupoaie teatrele. Dacă un singur teatru va trebui să plătească 
sumele exorbitante pe care le solicită UCMR ADA, toate celelalte vor trebui să facă 
același lucru. Ca urmare, consider că trebuie să ne unim forțele pentru a schimba 
această lege înrobitoare. 

 
  



62 

 

D. EVOLUȚIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 
 
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 
al perioadei raportate 
 

Pentru Teatrul Nottara, anul 2017 a însemnat, ca și pentru celelalte teatre românești 

(altele decât Naționalele), mărirea consistentă a salariilor – deci, mai mult entuziasm din 

partea angajaților, mai mult devotament, mai multă conștiinciozitate. A mai însemnat, tot 

după multă vreme, deblocarea posturilor și oferirea unui număr însemnat de locuri de muncă 

pentru teatrele bucureștene din subordinea PMB și CGMB, astfel încât fiecare dintre noi să-

și poată primeni trupa cu actori tineri și tehnicieni. S-a pus temelia a două teatre noi: Teatrul 

Stela Popescu și Teatrul Dramaturgilor Români. Nu cred să se mai fi arătat o asemenea 

deschidere către cultură a Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului 

București după 1990. Însă pentru Teatrul Nottara, 2017 a mai însemnat și lupta pentru a-și 

readuce publicul (pierdut în 2016) în sălile de spectacol. După o pribegie de 10 luni, și o 

mediatizare extraordinară a acestui fapt nedorit, spectatorii au devenit neîncrezători, confuzi 

(nu au înțeles care este adevărul în privința securității imobilului la cutremur; mai apoi, mulți 

nu au realizat că am reluat activitatea cu publicul în sediul din bd. Magheru). Totuși, exilul 

nostru a însemnat și câștigarea unei notorietăți sporite, precum și un mare capital de 

simpatie din partea lucrătorilor în media. Jurnaliștii, televiziunile, radiourile care ne-au sprijinit 

pentru a grăbi întoarcerea noastră în sediu, au continuat să fie alături de noi în campania de  

(re)câștigare a publicului. Mai mult, teatrele din țară cu care am încheiat parteneriate în 

2016, ne-au invitat să jucăm în continuare pe scenele lor. Așa se face că veniturile noastre 

proprii s-au dublat față de 2016, după cum se poate constata din tabelul de mai jos.  

Denumirea indicatorilor Realizat  2016 
Buget aprobat 

2017 
Realizat  

2017 

Venituri proprii 496.264 1.000.000 1.041.080 

Sume recuperate 24.535 0           0 

Subvenții 11.138.089 14.770.000 14.079.708 

TOTAL  VENITURI 11.658.888 15.770.000 15.120.788 

Cheltuieli de personal 4.392.327 6.963.000 6.916.142 

Cheltuieli materiale, din care: 6.767.922 8.068.000 7.637.493 

  - Cheltuieli pentru proiecte culturale 4.500.123 5.900.000 5.736.368 

Cheltuieli de capital 498.639 739.000 567.153 

TOTAL CHELTUIELI 11.658.888 15.770.000 15.120.788 

 
Se observă că veniturile proprii realizate au depășit veniturile prevazute în Bugetul de 

venituri si cheltuieli aprobat aferent anului 2017 cu 4,11%. 
Ponderea cheltuielilor pentru proiecte culturale în total cheltuieli materiale în anul 

2016 a fost de 66,49% în timp ce, în anul 2017, această pondere a fost de 75,11% ceea ce 
înseamnă o utilizare mai eficientă a surselor de finanțare în direcția obiectului de activitate. 

Comparând bugetul aprobat cu cel realizat,  se constată că estimarea financiară a 
fost realistă, subvenția fiind repartizată eficient pentru acoperirea costurilor avute in vedere. 
Toate cheltuilile (de personal, bunuri și servicii și de capital) au fost sub cele previzionate. 
Pe parcursul anului 2017 am urmărit continuu respectarea planificăril privind producțiile de 
spectacol, prin întocmirea și fundamentarea lunară a necesarului de alocație bugetară, 
repartizarea eficientă a costurilor și corelarea  cheltuielilor  cu veniturile realizate.   
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O bună relație cu ordonatorii de credite a condus și la majorarea subvențiilor, astfel 
încât să ne putem desfășura activitatea în condiții optime. Returnarea unor fonduri din 
subvenție a fost posibilă doar pentru că ultima rectificare avut loc foarte târziu (19 
decembrie), făcând, practic, imposibilă realizarea procedurilor legale pentru achiziționarea 
unor active, inclusiv a unui microbuz de 8 +1 locuri. În anul 2017 cheltuielile de capital s-au 
rezumat, în principal, la achiziția de echipamente pentru scenă (microfoane, proiectoare, 
computere pentru efecte audio-video, CD-playere etc), reprezentând 3,75 % din totalul 
cheltuielilor. 

 
În perioada 2015-2017, veniturile operaționale au avut următoarea evoluție: 
 

 
 

NUL 

2015 2016 2017 

Venituri proprii 707.150 496.264 1.041.080 

Dinamică venituri proprii 100% 70,2% 147,2% 

Subvenții 10.057.450
009 

11.138.089 14.079.708 

Dinamică subvenții 100% 110% 140% 

Total venituri + Subvenții 10.764.600 11.658.888 15.120.788 

Pondere venituri proprii/venituri totale 6,6% 4,3% 6,9% 

Venituri proprii/subvenții 7% 4,4% 7,4% 

 
Cifrele financiare indică faptul că, în 2017, veniturile proprii au crescut cu 

47,2% față de 2015, și cu 109,8 % față de 2016, în timp ce creșterea alocației bugetare 
a fost cu  40% mai mare decât în 2015.  

Comparând  ponderea finanțării proprii a anului 2017 cu cu cea din 2016, se 
constată o majorare cu aproximativ 3 puncte procentuale, ceea ce indică o creștere a 
capacității de autofinanțare a actului cultural. 
 

Numărul și structura personalului angajat a fost următoarea: 
 

ANUL 2015 2016 2017 

Numărul de personal, din care: 120 121 146 

- personal artistic și de specialitate    artistică 
47 (35 
actori) 

47(35 
actori) 

53(40 
actori) 

- personal tehnic 50 49 65 

- personal administrativ 24 25 28 

 
Se observă că structura de personal a suferit modificări semnificative în ultimul an. 

De remarcat este creșterea numărului personalului tehnic de scenă, în condițiile în care 
numărul și diversitatea programelor a crescut la cele două săli de spectacol. Se poate 
observa faptul că teatrul nostru realizează, în fiecare an, cel puțin șase premiere, 
precum și alte evenimente punctuale: spectacole-lectură, recitaluri, spectacole de 
muzica și poezie, diverse alte evenimente, precum și un festival internațional de 
amploare. Numărul relativ mic al actorilor nu afectează activitatea teatrului, întrucât putem 
recurge la angajamente pe proiect. Este o modalitate de a primeni permanent trupa și de a 
aduce actori prestigioși din alte teatre, care atrag propriul lor public spre sălile noastre.  

 
Ponderea cheltuielilor de personal și  materiale în total cheltuieli: 
 

INDICATORI ANUL 2016 ANUL 2017 

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli 38% 46% 
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Ponderea cheltuielilor materiale în total cheltuieli 58% 51% 

Cum era de așteptat, ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli a 
crescut în anul 2017 comparativ cu 2016, datorită majorării consistente a salariilor și a  
numărului de angajați. 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor 
de performanță ale instituției din următorul tabel: 

 

Nr.crt. Indicatori de performanță 2016 2017 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 
cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari 

11.160.249/32.298 

=  345,54 

 

14.553.635/51.552 

=  282,31 

 

2. Fonduri nerambursabile atrase 8.000 70.000 

3. Număr de activități educaționale 17 - Nottara play, 

spectacole-
lectură, discuții cu 
publicul, colocvii, 

CIADO, in 
memoriam 

32 - Nottara play, 

spectacole-lectură, 
discuții cu publicul, 
colocvii (conferința: 
Liviu Ciulley și Liviu 
Ciulei, Campania de 

informare asupra 
bolii parkinson, 

CIADO, in 
memoriam) 

4 Număr de apariții media (fără comunicate de 
presă) 

1254 (din care 

192  pt Fest(in) 

pe Bulevard), în 
contextul în care, 
în 2015, au fost 

doar 593 de 
apariții în presă  

Vezi raport 
marketing  

(Anexa nr. 1) 

1038 (din care 267  
pt Fest(in)  

Vezi raport marketing  

 

(Anexa nr. 1) 

5 Număr de beneficiari neplătitori (cuprinde: 
invitați, pensionari cu legitimații de cultură, 
persoane cu certificat de dizabilități, public 
evenimente stradale, public evenimente 
conexe: spectacole-lectură, dezbateri, colocvii, 
public festivaluri de stradă, parc, jocuri și 
concursuri etc.) 

16.924  22.714 

6 Număr de beneficiari plătitori (cuprinde: bilete 
vândute și nr. de beneficiari cu plată pe facturi – 
în turnee sau/și spectacole cedate unor firme, 
instituții, spectacole găzduite etc.) 

15.374 28.838 

 Număr total beneficiari  32.298  

 

51.552 
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7 Număr de reprezentații + Număr de 
evenimente conexe (spectacole-lectură, 
expoziții, colocvii, lansări de carte, evenimente 
stradale)/  frecvanța medie zilnică de 
spectacole, din care 

210 (din care 39 

în Fest(in) pe 
Bulevard)  

 

328  

(din care 54 în 

FEST(in) pe 
Bulevard)  

 

7.1 Număr de premiere 7 7 + 5 (în cadrul 

Centenarului 2018 – 
spectacole mici 
mobile, special 
realizate pentru 

turnee și prezentare 
în școli) 

7.2 Număr de refaceri 2 3 

7.3 Număr de coproducții 2 5 (cu Teatrul de Artă; 

cele din Centenar: cu 
Teatrul Național 

Marin Sorescu, cu 
Asociația Opera 

Prima) 

7.4 Număr de participări la festivaluri, gale, 
concursuri, etc.  

9 (dintre care 2 în 

străinătate: 
Kisvarda, Vrața) 

14 (dintre care 3 în 

străinătate:, Bălți – 
Repblica Moldova, 
Vrața – Bulgaria, 

Ekaterinburg - Rusia) 

7.5 Număr de reprezentații în regim de protocol 18 

(5 în parcuri; 3 
spectacole-

lectură; 3 în cadrul 
Laboratorului de 
Teatru DENS; 2 

cu caracter social 
educativ; 3 la 

Palatul Cotroceni, 
1 la Club A;  1 

eveniment stradal) 

26 

(cuprind: spectacole 
educative,  

evenimente stradale, 
spectacole lectură, 
spectacole în cadrul 

Laboratorului de 
Teatru DENS, 

colocvii, cafenele 
artistice realizate in 

memoriam, 
spectacol de 

Crăciun) 

 *la sediu  181  

(față de 324 în 
2014) 

239 + 26 (ultimele, 

în FEST(in), 
spectacole de 
protocol, spect 

educative, 
spectacole în alte 

festivaluri, 
prezentate în 

București, dar în alte 
spații decât la sediul 

teatrului) 
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 *în turnee  29  

 

19  

(cuprinde și 
participările la 

festivaluri în țară și 
străinătate) 

8. Număr de proiecte / acțiuni culturale 19 programe  

cu 134 de 

proiecte și acțiuni 

17 programe  

cu 138 de proiecte 

și acțiuni 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 477.897 960.760 

10 Venituri din cofinanțări (MCIN și UNITER) 8.000 70.000 

11 Venituri proprii din alte activități 10.367 10.320 

12 Indice de ocupare a sălii la sediu (%) Fiind într-un 
turneu de 7 luni, 
în București și în 

țară, este 
neconcludent 

76% - Sala Horia 

Lovinescu 

78% - Sala George 

Constantin 

  
Datele de mai sus certifică faptul că efortul Teatrului Nottara de a reintra în 

normalitate după un an (2016) bulversant a dat roade. Toți indicii de performanță au 
crescut simțitor, așezându-ne lângă celelalte instituții bucureștene de gen, care au o 
activitate intensă și satisfacții pe măsură.  

Creșterea cu 60% a numărului total de beneficiari, în anul 2017 comparativ cu 
2016, s-a concretizat printr-o scădere a cheltuielilor pe beneficiar cu 18,30%.  
      Veniturile din cofinanțări au înregistrat o creștere în anul 2017 cu 775% față de anul 
anterior, iar veniturile proprii din activitatea de bază au crescut cu 101,04%. 

 
Singura neîmplinire rămâne indicele de ocupare a sălilor de spectacol la sediu. 

Acest lucru se întâmplă din mai multe motive:  

• confuzia publicului care nu a înțeles (ori a înțeles mai greu) faptul că 
imobilul nu mai are bulină de gr. I risc seismic; 

• activitatea intensă a tuturor teatrelor bucureștene (majoritatea afându-se pe 
un perimetru de cel mult patru km) conduce, inevitabil, la disiparea 
spectatorilor; 

• evenimentele stradale (festivaluri, evenimente puctuale: concerte, teatru în 
parcuri, târguri etc.) au un grad de atracție ridicat și pentru că sunt gratuite; 

• șase festivaluri cu finanțare de la PMB și CGMB au avut loc doar în luna 
octombrie 2017, după cum se poate vedea mai jos: 

 
➢ Excelsior – 30 sept – 8 oct - TEEN-FEST - ediția a III-a – dedicată 

adolescenților (istoric: Ediția I: 25 septembrie – 2 octombrie 2015, Ediția a II-

a: 25 septembrie – 1 octombrie 2016); 

➢ Teatrul Creanga – 7 – 14 octombrie: Festivalul Internațional de Teatru 

pentru Copii revine cu "100, 1.000, 1.000.000 de povești, ediția a XIII-a 

(istoric: ediția din 2016 – 1 – 8 octombrie); 

➢ ARCUB  - 12 – 15 octombrie (ediția a IV-a): Platforma Internațională de 

Teatru București # 4 discută despre… Europa (istoric: ediția a III-a din 2016 

a fost in perioada 6  - 9 octombrie) 

➢ Teatrul Nottara – 7 – 18 octombrie – FEST(in) pe Bulevard – ediția a V-a 

(istoric: 2013 – 12 oct – 19 octombrie, 2014 – 11 – 18 octombrie, 2015 –  8 – 
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17 oct., 2016 - 10 – 22 oct.). Programarea următoarei ediții (2018): 12 – 21 

octombrie – CRIZA COMUNICĂRII; 

➢ TES – 15 – 22 octombrie:  Festivalul International de Teatru IDIS – TES 

FEST - ediția a II-a (istoric: Prima ediție a avut loc în perioada 20 - 

27 noiembrie 2016); 
➢ UNITER – 20  – 30 octombrie – Festivalul Național de Teatru, ediția a 

XXVII-a (istoric: 2011 – 28 oct. – 6 nov., 2012 – 26 oct. – 4 nov., 2013 – 25 

oct. – 3 nov, 2014 – 24 oct. – 2 nov., 2015 – 23 oct. – 1 nov., 2016 -  21 – 30 

oct.) 

Din păcate, Direcția Cultură, Sport, Turism, abilitată să centralizeze aceste 

evenimente și să ne ofere consultanță, nu a avut în vedere faptul că toate teatrele 

producătoare ”se bat” pe același public, care nu are cum să cuprindă peste 100 de 

reprezentații în festivaluri, la care se adaugă o seamă de evenimente conexe: spectacole-

lectură, colocvii, lansări de carte, expoziții, precum și cca 100 - 150 de spectacole din 

repertoriul lor curent. 

Socotesc că îndreptarea unei asemenea situații poate avea loc doar printr-o 

comunicare reală a Domnului Traian Petrescu, Directorul Direcției Cultură, Sport, 

Turism, cu toți managerii teatrelor bucureștene.  
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E. SINTEZA  PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE  PENTRU ÎNDEPLINIREA  
OBLIGAŢIILOR  ASUMATE PRIN  PROIECTUL  DE MANAGEMENT 

 
Se realizează prin raportare la: 
 
1. Viziune  
 

Formularea viziunii a decurs din modelul de repoziționare a teatrului pe piața 
bucureșteană, adoptat de Teatrul Nottara în anul 2013 (odată cu primul meu mandat de 
manager), model care are la bază doi piloni pentru oferta de spectacole: 

A. Un produs de masă, accesibil publicului larg, care vizează cele mai multe (și mai 
numeroase) segmente ale publicului de teatru: “spectatorul iubitor de teatru“, 
“spectatorul nostalgic“ și chiar “spectatorul afectiv“ (identificate de studiul IMAS); 

B. Un produs premium, dedicat “spectatorului sistematic“, un segment de public 
restrâns, dar mai sofisticat, deschis tuturor abordărilor, inclusiv celor considerate 
elitiste, conform studiului IMAS și a strategiei Teatrului  Nottara, comandate de noi în 
2015. 

Pe baza acestui model de poziționare, reconstrucția identității Teatrului Nottara a fost 
centrată pe produsul teatrului pentru publicul larg: comedia de bulevard. Aceasta permite 
definirea unei identităţi puternice şi foarte clar conturate, din care decurge nu numai o 
poziţionare netă în raport cu toate celelalte teatre din Bucureşti, dar şi o provocare lansată 
acestora: noi suntem cei care readucem comedia la ea acasă, pe Bulevard, acolo unde ea s-
a născut şi a avut/are succes la marele public. Nottara, teatrul de pe Bulevard, este 
Bulevardul Comediei. Am adoptat acest slogan – esenţa identităţii teatrului – pentru că 
beneficiază de efectul unui joc de cuvinte, care mixează trei componente de imagine ce 
trebuie fixate în mintea publicului:  

a) Bulevardul – locaţia teatrului (un atribut de imagine puternic, deja prezent în 
percepţia spectatorilor şi care trebuie menţinut); 

b) Comedia – produsul generic, genul de teatru pe care îl oferă Nottara-ul;   
c) Comedia de bulevard – specia, produsul propriu de marcă, brand-ul Nottara.  

Prin modul în care este formulată viziunea, o componentă identitară majoră, am 
încearcat o uşoară ”înnobilare” a acestui tip de poziţionare. Suntem pe bulevard, jucăm 
comedie de bulevard pentru marele public, dar nu vă propunem producţii facile, fără 
substanţă. Pentru noi, universul comediei este însăşi condiţia umană. Visul nostru este să 
cuprindem acest întreg univers. În acest sens am formulat viziunea: Visăm la întreaga 
Comedie Umană. Visul nostru vă pune pe râs ca să vă pună pe gânduri. Dincolo de 
jocul de cuvinte, formularea încearcă să comunice, simultan, două mesaje: 

a) Teatrul Nottara are în oferta sa două produse: unul pentru publicul larg, comedia, cu 
care ”vă punem pe râs”, altul pentru un public restrâns, cu care ”vă punem pe 
gânduri”;  

b) Chiar şi comedia care se joacă la Nottara este de altă factură, nu este de prost gust, 
nu este vulgară, nu urmăreşte să provoace râsul cu orice preţ. Are un ţel mai înalt: 
”vă pune pe râs ca să vă pună pe gânduri”.  
 
 

2. Misiune  
 

Dacă sloganul exprimă esenţa a ceea ce suntem acum, iar prin viziune ne proiectăm 
şi visăm frumos despre ceea ce am vrea să devenim, misiunea trebuie să comunice ceea 
ce facem. Mai cu seamă ceea ce facem altfel decât ceilalţi. Misiunea Teatrului Nottara este 
aceea de a readuce comedia în spaţiul în care s-a consacrat, dar marchează acest teritoriu 
cu stindardul pe care se află culorile sale: o producţie curăţită de vulgaritate şi prost 
gust, modernă, atrăgătoare, seducătoare.  
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3. Obiective (generale și specifice)  
 
 În urma construcţiei, în precedentul mandat, a unei identități specifice a Teatrului 
Nottara, am urmărit o serie de obiective: 

• asumarea şi promovarea acesteia în peisajul teatral bucureştean; 

• promovarea dramaturgiei româneşti şi universale, clasice, moderne şi contemporane; 

• colaborarea cu mari nume ale regiei şi scenografiei româneşti; 

• descoperirea şi susţinerea tinerilor regizori; 

• primenirea corpului de actori cu tipologii şi vârste actualmente deficitare; creşterea 
performanţei actoriceşti; 

• dezvoltarea unui cadru profesional de dezbatere; 

• îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii artistice din Bucureşti, din ţară şi 
din străinătate; 

• atragerea unor fonduri extrabugetare; 

• atragerea tineretului spre teatru şi sporirea interesului tuturor categoriilor de 
spectatori pentru producţii cu adevărat valoroase. 
Din păcate, anul 2016 a însemnat suspendarea tuturor acestor obiective, constituind 

doar o luptă pentru supraviețuire. Prin urmare, 2017 a devenit (fără de voie), startul pentru o 
perioadă în care putem să ne urmăm visurile și împlini misiunea. Ca urmare, numai în 2017, 
s-au montat șase comedii:  

➢ Opt femei de Robert Thomas, regia: Andreas Merz-Raykow (comedie polițistă); 
➢ Totul e relativ de Alan Ayckbourn, regia: Felix Alexa (comedie de bulevard); 
➢ D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Claudiu Goga (comedie clasică din 

dramaturgia română); 
➢ Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini (comedie burlescă); 
➢ Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj, regia: Alexandru Jitea (parodie); 
➢ Despre olteni, cu dragoste, o comedie după La Lilieci de Marin Sorescu, scenariul 

și regia: Constantin Fugaşin comedie poetică). 
 

4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management 
Strategia noastră culturală pentru întreaga perioadă de management a decurs din 

exigenţele repoziţionării şi reconstrucţiei identităţii teatrului. 
 

A. Produsul de masă al Teatrului Nottara (Sala Mare) 
În cazul Teatrului Nottara, produsul de masă a fost, şi am decis să rămână, 

spectacolul de comedie. Opţiunea era de neocolit, în condiţiile în care aproape 70% dintre 
spectatorii bucureşteni (şi nu numai) preferă acest gen de teatru. Întrebarea este: ce trebuie 
să facă Teatrul Nottara pentru ca produsul său de comedie să capete o identitate specifică în 
ochii spectatorilor, în condiţiile în care mai toate teatrele bucureştene includ acest produs în 
oferta lor, nemaivorbind de faptul că există chiar un teatru specializat pe comedie? 
Răspunsul a fost unul singur: acest produs trebuia reconstruit şi mult mai bine 
poziţionat. În termeni de marketing, poziţionarea unui produs este o tehnică prin care se 
încearcă să se creeze acestuia o identitate în mintea consumatorilor, care să-l facă uşor de 
diferenţiat (şi nu oricum, ci în mod favorabil) în raport cu produsele concurente.  

În decursul timpului, genul comediei a dezvoltat o diversitate de specii: de situaţii, de 
moravuri, de caracter, de intrigă, de salon, ori bulevardieră, cea eroică sau tragică, dar şi cea 
grotescă, satirică ori amară. Aşadar, o categorie estetică la fel de diversă ca viaţa însăşi. 
Este, probabil, unul dintre motivele pentru care publicul preferă, într-o proporţie atât de mare, 
acest tip de spectacol. 

În condiţiile în care oferta de comedie a teatrelor bucureştene acoperă (nediferenţiat) 
aproape toate aceste specii, produsul de comedie al Teatrului Nottara putea căpăta o 
identitate proprie, inconfundabilă, prin profilarea exclusiv pe una dintre aceste specii, 
şi anume pe comedia de bulevard. 
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Această strategie pentru produsul de masă al Teatrului Nottara nu a fost însă lipsită 
de dificultăţi: 

• Teatrul trebuia să se elibereze de “complexul bulevardier“ şi să-şi asume această 
identitate, cu care oricum figurează în percepţia unor categorii importante de public. 
Comedia este un format în care se poate face performanţă actoricească şi regizorală 
la fel ca în orice alt gen de teatru. Provocarea (şi motivaţia) pentru managementul şi 
trupa teatrului este aceea de a preschimba un nume într-un renume: teatrul de 
bulevard poate deveni un “brand“, asociat prin excelenţă cu Nottara; 

• Conducerea teatrului şi compartimentele sale de specialitate (Consiliul Artistic, 
Directorul, Secretariatul Literar, Departamentul Marketing) au sarcina să selecteze 
ofertele de premiere şi să orienteze treptat producţia de spectacole a sălii mari 
exclusiv spre comedie (inclusiv spre comedia de bulevard).  

• În cea mai mare parte, trupa de actori a teatrului poate susţine cu succes comedia, 
precum și comedia de bulevard de bună calitate. Succesul transformării comediei de 
bulevard într-un ”brand” asociat Nottara-ului va depinde în foarte mare măsură de 
distribuţii. În acest moment, prin împrospătarea trupei de actori, lucru petrecut în 
2017, Teatrul Nottara beneficiază de toate datele pentru a-și putea duce planul de 
acțiune la bun sfârșit. 

• Noua producţie de comedie trebuia susţinută cu 2-3 premiere pe an, astfel ca, în cel 
mai scurt timp, să devină singura linie de producţie. În 2017, au fost montate șase 
comedii de mare succes. 

 
B. Produsul premium al Teatrului Nottara (Sala Mică)  
Ca şi până acum, Sala George Constatin trebuie să dezvăluie publicului – dar într-o 

formulă mult mai elaborată şi mai bine “regizată“ – cealaltă faţă a Teatrului Nottara (şi a 
teatrului în general). 

(Re)construcţia produsului premium al teatrului nu implică altceva decât o croială mai 
atentă a ofertei, plecând de la faptul că aceasta este dedicată unui segment de public mult 
mai restrâns, dar unul avizat, deschis tuturor abordărilor, inclusiv celor considerate elitiste. 
Nucleul publicului-ţintă (core target) trebuie să fie segmentul, generic denumit, al 
“spectatorului sistematic“ (conform studiului IMAS). Acesta este o persoană relativ tânără 
(30-35 ani), intelectual prin nivel de instrucţie, dar mai ales prin preocupări, aflat încă în 
căutarea unui stil/model de viaţă. Frecventează sistematic mai multe teatre, vede (şi revede) 
mai toate spectacolele valoroase şi caută să descopere sensurile pe care acestea le propun, 
de care are nevoie pentru a-şi contura propria filosofie de viaţă. Are ”organ” pentru 
producţiile de teatru elitiste, şi nu respinge abordări considerate ermetice de alte categorii de 
spectatori. Pentru acest segment de public, teatrul nu poate fi substituit cu nici un alt produs 
cultural. Publicul-ţintă lărgit (broad target) poate include şi persoane din segmentul 
“spectatorului afectiv“ (conform studiului IMAS). Acesta este, de regulă, o femeie aflată la 
maturitate (în jur de 40 ani), care merge la teatru din dorinţa de a se îmbogăţi sufleteşte, de a 
cunoaşte şi trăi experienţele de viaţă ale altora. Spectacole de acest gen îi transmit un mesaj 
şi îi dau de gândit, căci ea rezonează afectiv cu ceea ce vede pe scenă. Acest tip de 
spectator evită însă spectacolul ermetic, pe care îl înţelege mai greu.  

Pentru aceste categorii de public, oferta trebuie să includă atât texte clasice, cât şi 
foarte moderne, de mare valoare: teatru de idei, melodrame, drame, dar şi marile nume ale 
dramaturgiei universale. Ceea ce, cu siguranţă, va contrabalansa dimensiunea 
“bulevardieră“ şi va conferi Teatrului Nottara un plus de prestigiu în breaslă. Nu trebuie 
neglijat nici aspectul educării publicului larg, în sensul creării, în timp, a unui orizont de 
aşteptare care să includă şi opere teatrale cu o stilistică proprie celor mai actuale/originale 
direcţii de inovare spectaculară şi dramaturgică. 

În plus, Sala George Constantin poate deveni un spaţiu de inovaţie teatrală, cu o 
direcţie repertorială orientată spre lărgirea domeniului creaţiilor novatoare, în care căutările 
estetice şi experimentul se întâlnesc cu publicul interesat (oameni de teatru, public sofisticat 
etc.). Cu alte cuvinte, un laborator de căutări: experimente, noi forme de exprimare scenică, 
descoperirea de noi talente (găzduirea unor producţii reprezentative ale UNATC, a unor 
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producţii independente, a unor coproducții cu teatrele independente etc.), organizarea unor 
dezbateri, colocvii, realizarea unor spectacole-lectură, aducerea unor regizori de mare 
valoare (Gábor Tompa, Mihai Măniuțiu, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Victor Ioan Frunză, 
Claudiu Goga ş.a.), a unor regizori deja reprezentativi pentru generaţia tânără (Alexandru 
Mâzgăreanu, Vlad Cristache, Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, Bobi Pricop ş.a.), 
precum şi a unor absolvenţi de regie din ultimii doi-trei ani, urmând ca, într-o etapă ulterioară, 
să fie invitaţi şi regizori prestigioşi din străinătate. Un laborator în care nume mari ale actoriei, 
regiei şi scenografiei româneşti se întâlnesc şi lucrează cu cei care vor fi vedetele de mâine. 
Ar fi benefic, pentru teatrul românesc în general şi pentru Teatrul Nottara în special, ca marii 
actori şi regizori să aibă posibilitatea de a-i ghida şi îndruma pe aceia care, în mod firesc, le 
vor lua locul. Pe vremuri, marii actori obişnuiau să facă aşa ceva. Sala George Constantin 
poate oferi spaţiul în care această tradiţie să fie reînnodată.  

Chiar dacă, în mare parte, teatrele bucureştene sunt tributare propunerilor regizorilor 
cu care doresc să colaboreze şi, mai ales, publicului pe care încearcă din răsputeri să-l 
atragă şi să-l fidelizeze, Teatrul Nottara a încercat să urmeze această strategie, creând un 
repertoriu coerent pe cele două tipuri de produse. Rezultatul a fost întinerirea publicului la 
Sala George Constantin și păstrarea publicului fidel la Sala Horia Lovinescu. În 2014 și în 
prima parte a anului 2015, toate eforturile noastre au început să dea roade. Sfârșitul anului 
2015 și anul 2016 ne-au scos de pe făgașul unui drum deja recunoscut (de public și de 
oamenii de teatru). Nu ne dăm bătuți. Facem toate eforturile posibile de a readuce publicul în 
sălile de spectacole, de a reaminti spectatorilor intențiile noastre, implicându-i  puternic în 
viața și activitatea teatrului. Acesta a fost țelul nostru în 2017, în mare parte împlinit.  

Suntem de părere că pentru elaborarea unui program coerent pe următorii  ani, 
precum şi pentru proiectarea unui calendar al colaborărilor cu regizori marcanţi, care 
pot pune în valoare calităţile artiştilor Teatrului Nottara, şi pot conferi acestuia o 
personalitate în peisajul teatral existent (lucruri, de altfel, valabile pentru toate teatrele 
românești), ar trebui schimbată legislația în vigoare, astfel încât să avem un buget 
minim asigurat pentru întreagul mandat de management, precum și dreptul de a 
încheia contracte cu trei-patru ani înainte. În felul acesta, managementul ar putea avea 
și alte priorităţi, precum participarea la festivaluri interne şi internaţionale importante, 
colaborarea cu instituţii de spectacole din ţară şi din străinătate. Deschiderea către 
reţele internaţionale de artele spectacolului poate să conducă spre un schimb de 
valori multidisciplinar. 
 
 
5. Strategia şi planul de marketing 
 

Specificul instituţiei  
Teatrul Nottara este finanţat de PMB și CGMB Bucureşti. Fiind o instituţie 

subvenţionată de la bugetul local, problema structurală de marketing-vânzări nu este 
acoperirea cheltuielilor din venituri, ci gradul de ocupare a sălilor disponibile. Gradul de 
ocupare depinde atât de calitatea produselor teatrale, cât şi de comunicarea în rândul 
publicului a informaţiei despre aceste produse.  

Calitatea producţiei teatrale se măsoară prin indicatori profesionali (premii obţinute la 
concursuri, festivaluri locale, naţionale şi internaţionale, diplome şi alte semne ale 
recunoaşterii profesionale, menţiuni critice, invitaţii la acţiuni teatrale profit şi non-profit etc.) 
şi prin indicatori de audienţă. Cu cât numărul de bilete distribuite (prin vânzări sau prin 
distribuţie gratuită) este mai mare, şi cu cât sălile sunt mai pline, cu atât audienţa este mai 
mare.  

Între altele, instituţiile subvenţionate de la buget apelează la procedura distribuţiei 
gratuite a biletelor, ca modalitate de creştere a audienţei. Distribuţia gratuită reduce costurile 
individuale de acces la spectacole,  menţine un public fidel şi poate atrage un public 
potenţial. Ea trebuie însă atent  controlată, deoarece excesul de bilete gratuite 
sugerează calitate scăzută şi inconsistenţă profesională. 

Ţinte de vânzări (bilete vândute şi bilete gratuite) 
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Calculul audienţei depinde de numărul de locuri disponibile şi de numărul de 
spectacole, jucate în sălile proprii sau în alte spații. În calculul de mai jos se consideră numai 
spectacolele organizate de Teatrul Nottara în sălile proprii.  

Pentru o stagiune (septembrie-iunie), capacitatea maximă de locuri a Teatrului 
Nottara, la actualul volum de spectacole, rezultă din următorul calcul: 
 
Sala Horia Lovinescu: 300 locuri x 100 spectacole = 30.000 locuri  
Sala George Constantin: 92 locuri x 120 spectacole = 11.040 locuri 
Total: 41. 040 locuri disponibile/stagiune  
 
Asumăm un grad optim de ocupare prin bilete vândute de: 
66% pentru Sala Horia Lovinescu: 30.000 x 66% = 19.800 bilete vândute 
80% pentru Sala George Constantin: 11.040 x 80% = 8.832 bilete vândute 
Total: 28.632 bilete vândute/stagiune (obiectiv atins în 2017, însă doar dacă adăugăm și 
spectatorii din turnee) 
 
Asumăm un grad de ocupare prin bilete distribuite gratuit de 10%: 
Sala Horia Lovinescu: 30.000 x 10% = 3.000 bilete distribuite gratuit 
Sala George Constantin: 11.040 x 10% = 1.104 bilete distribuite gratuit 
Total: 4.104 bilete gratuite/stagiune 
 
Total general: 28.632 (vândute) + 4.104 (gratuite) = 32.736 bilete distribuite /stagiune 
Grad mediu de ocupare: 32.736 (distribuite): 41.040 (disponibile) = 79,8% 

 
Se obţine astfel un grad mediu de ocupare a sălilor de circa 79,8%, peste media 

anuală înregistrată în instituţiile teatrale din România, şi foarte apropiat de media europeană. 
Calculul de mai sus serveşte la stabilirea ţintelor cantitative pentru vânzarea şi 

distribuţia gratuită a biletelor. Totuși, trebuie avute în vedere spectacolele realizate/jucate în 
regim de protocol – gratuit – de tip evenimente stradale, reprezentații în parcuri, colocvii, 
evenimente punctuale cu ocazia unor zile de sărbătoare: 1 și 8 martie, Sărbătorile de 
Crăciun, 1 iunie, pentru anumite categorii de public (sponsori și parteneri, seniori) etc. 
Acestea vor mări numărul de invitații, însă vor aduce un plus de imagine teatrului, făcând să-i 
crească notorietatea. 
 

Sistemul de vânzări 
Sistemul de vânzări are două componente:  

1. Vânzarea biletelor cu bucata (cu sau fără adaosul de bilete gratuite); 
2. Vânzarea biletelor la pachet (vânzarea spectacolelor, nu a locurilor).  

În condiţiile în care programul spectacolelor nu este cunoscut măcar pentru o 
stagiune în avans, nu este posibilă introducerea sistemului de vânzare a abonamentelor 
(deşi ar fi recomandabil, este utilizat cu mare succes în toată lumea). Abonamentele sunt 
vânzări ale locurilor din sală la date fixe. Un abonat plăteşte un loc, într-o sală, în anumite 
zile ale săptămânii, cunoscând în avans programul spectacolelor pe o perioadă determinată. 
În instituţiile de spectacol occidentale, abonamentele de sală sau lojă reprezintă în jur de 
80% din vânzări. Abonamentele au drept bază un plan de stagiune nemodificabil (sunt rare 
cazurile în care un teatru occidental anunţă că un spectacol programat cu 5 ani înainte nu se 
poate juca din motive obiective), o organizare specifică a sălii şi acţiuni de PR pentru 
menţinerea loialităţii abonaţilor.   

Vânzarea cu bucata se poate realiza fără discount de volum (prin agenţia de bilete şi 
prin sistemul de achiziţie on-line), sau cu discount de volum prin agenţi on-line, off-line şi 
agenţi onorifici.  

Vânzarea spectacolelor la pachet este procedura prin care teatrul oferă unor instituţii/ 
firme un spectacol în exclusivitate. Această procedură este foarte utilizată în Europa 
Centrală şi de Răsărit, ca sistem de intensificare a relaţiilor interpersonale în organizaţiile 
ierarhizate, precum şi ca parte a programelor de team building.   
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Vânzarea cu bucata şi vânzarea integrală a spectacolelor se realizează prin 
următoarele canale: 

• Agenţia de bilete a teatrului – obiectiv realizat 

• Agenţi de vânzare specializaţi, off-line şi on-line  - obiectiv nerealizat 

• Agenţi onorifici - obiectiv nerealizat 

• Sistem propriu de vânzări on-line – obiectiv realizat 
Ponderile acestor canale de vânzări se evaluează lunar, pentru a impulsiona 

activitatea celor ce se dovedesc mai puţin performante. 
În ceea ce priveşte politica de tarifare, au fost luate în considerare următoarele 

recomandări: 

• O uşoară majorare a preţului biletelor începând cu stagiunea 2013-2014 (celelalte 
teatre bucureştene aveau preţuri mai mari), ceea ce a condus  la mărirea 
veniturilor proprii – obiectiv realizat; 

• Menţinerea a două trepte tarifare: preţul întreg şi preţul redus (studenţi, 
pensionari, persoane cu certificat de dizabilități, alte categorii stabilite de 
conducerea teatrului) – obiectiv realizat 

• Valorificarea premierelor:   
a. Programarea mai frecventă a spectacolelor respective în primele 3 luni de 

după premieră – obiectiv realizat; 
b. Majorarea preţului biletelor în primele  luni de după premieră (după care se 

revine la preţul standard) – obiectiv realizat, bilete de eveniment pentru 
primele 15 reprezentații ale fiecărei producții noi; 

c. Adoptarea unui algoritm de lansare şi vânzare a premierelor: 
- Repetiţia generală cu public (costume, lumini etc.): bilete majorate cu 

50% - obiectiv nerealizat 
- Avanpremiera: aproximativ 50% invitaţi + 50% public (bilete majorate cu 

50%) - obiectiv nerealizat 
- Premiera: 100% public (bilete majorate cu 50%) - obiectiv nerealizat 

 
Canalele de vânzări 
Agenţia de bilete a teatrului 
În momentul de faţă, agenţia teatrului are aspectul tipic de gheretă învechită, ce-i 

drept igenizată. În general, agenţiile de bilete ale instituţiilor culturale s-au transformat în 
spaţii asemănătoare cu cele ale agenţiilor de turism, ale agenţiilor de bilete pentru avion sau 
ale ofiţerilor de credite din bănci. Reorganizarea casei de bilete şi reamenajarea holului de la 
intrarea în Teatrul Nottara (solicitate şi de spectatorii intervievaţi de IMAS) nu sunt simple 
măsuri de igienizare/modernizare, ci acţiuni de marketing cu impact asupra publicului – 
obiectiv parțial realizat (foaierele au fost igienizate și reamenajate; din păcate, deși am 
avut bugetul necesar, comisia de cultură a Direcției Patrimoniu din Ministerul Culturii a 
refuzat să ne dea avizul pentru reamenajarea Agenției de bilete și pentru înlocuirea 
copertinei cu una modernă, luminată). Însă, fiind pe lista scurtă a consolidărilor, suntem 
siguri că această modernizare va fi realizată o dată cu aceste lucrări. 

De asemenea, activitatea agenţiei de bilete ar trebui complet digitalizată. Este 
necesar să fie dotată cu o aplicaţie software, care să permită evidenţa biletelor vândute 
pentru fiecare sală, pe zile, pe categorii de preţ etc. Biletele se tipăresc local, cu ajutorul unei 
imprimante rapide. Agenţia de bilete trebuie dotată cu POS pentru plata cu card-ul – 
obiectiv realizat 

 Agenţi de vânzare specializaţi (off-line şi on-line) 
În Bucureşti, numărul agenţilor de vânzare off-line a scăzut considerabil în ultimii ani. 

Aceştia sunt brokeri de bilete, care cumpără cu discount volume mai mari de locuri şi le 
revând cu o marjă de profit. Ei au fost dislocaţi din piaţă de agenţii on-line şi de sistemele de 
vânzare on-line ale instituţiilor culturale. Numărul de site-uri care vând bilete on-line la 
spectacole a scăzut în ultimii ani, dar agenţiile rămase şi-au îmbunătăţit oferta şi şi-au 
consolidat lista de furnizori şi clienţi. Printre cele mai active site-uri, identificate în iunie 2013, 
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sunt următoarele: eventim.ro, vreaubilet.ro, biletoo.ro, biletelateatru.ro, bit.ro, vandbilete.ro, 
bilete.ro, biletfan.ro, ticketstore.ro, bilet.ro. Traficul mediu zilnic (raportat de trafic.ro) este 
diferit, iar condiţiile de contractare a distribuţiei de bilete sunt destul de variate de un site la 
altul.  

Este esenţial ca Teatrul Nottara să contracteze un număr cât mai mare de agenţi off-
line şi on-line şi să informeze publicul asupra faptului că poate să-şi procure bilete prin aceşti 
agenţi specializaţi –  am renunțat  la acest obiectiv, pentru că am început să vindem 
bilete online pe propriul site, fără costuri suplimentare pentru spectatori.  

Agenţi onorifici 
Sistemul agenţilor onorifici este una dintre cele mai importante căi de distribuţie prin 

vânzări şi gratuităţi în lumea instituţiilor culturale. Acest sistem se bazează pe dorinţa unor 
pasionaţi de teatru, care au o mare densitate de relaţii personale, de a obţine locuri gratuite 
la spectacolele. Agenţii onorifici sunt recrutaţi de instituţie printre: 

• Studenţi din ani terminali la diverse facultăţi, cunoscuţi ca lideri de opinie; 

• Cadre didactice din învăţământul pre-universitar şi universitar; 

• Cadre din sistemul apărării, informaţiilor, fiscal, militar, medical, ordinii publice, 
administraţiei de stat; 

• Persoane cu funcţii de conducere/executive în asociaţii de masă (sindicate, CAR, 
asociaţii de pensionari, de consumatori etc.); 

• Pensionari cu funcţii în administraţia locativă, organizaţii specifice. 
Sistemul agenţilor onorifici se construieşte prin: 

• Recrutare 

• Instruire 

• Urmărire/Monitorizare 

• Înlocuire 
Recrutarea agenţilor onorifici se efectuează în reţea, prin anunţuri tipărite şi afişate la 

sediile instituţiilor vizate şi prin anunţuri on-line. Pentru fiecare agent onorific se redactează o 
fişă-angajament care este stocată electronic. Persoana de legătură din teatru pentru toţi 
agenţii onorifici este casierul teatrului. Rata de înlocuire a agenţilor onorifici este destul de 
ridicată. În Europa Occidentală, ajunge la circa 30% anual. Cu alte cuvinte, la o echipă de 
circa 100 de agenţi onorifici, 30 trebuie nou-recrutaţi, înregistraţi, instruiţi şi monitorizaţi în 
fiecare an (stagiune). Pentru scăderea ratei de înlocuire se folosesc două instrumente: 
premierea şi evenimentele. Premierea constă într-o diplomă (teatrele şi filarmonicile din 
Germania şi Anglia folosesc o mică statuetă, cu menţiunea Best Agent for the year…), 
însoţită de câteva obiecte promoţionale, care se înmânează în cadrul seriei de evenimente 
prilejuite de închiderea stagiunii. 

Pentru funcţionarea agenţilor onorifici se foloseşte mapa agentului. Aceasta este 
mapa anuală a teatrului, la care se adaugă acordul de reprezentare onorifică şi câteva 
obiecte promoţionale. – obiectiv nerealizat, avut în vedere pentru următoarea perioadă 
de management 

Site-ul teatrului 
Dacă la realizarea studiului de piață, în 2015, majoritatea teatrelor din Bucureşti şi-au 

dotat site-urile proprii cu sisteme de cumpărare on-line a biletelor de spectacol și 42% dintre 
spectatorii de teatru din Bucureşti au recurs la această modalitate de procurare a biletelor, 
comparativ cu numai 10% dintre spectatorii Teatrului Nottara, acum, ne putem mândri că 
vindem on-line un procent de 45% din totalul celor vândute la sediu. Sistemul de vânzări on-
line trebuia să fie perfect funcţional, la fel ca şi reproiectarea întregului site al teatrului – 
obiectiv realizat 

Foarte importantă este realizarea unui sistem centralizat de evidenţă şi urmărire a 
vânzărilor de bilete pe toate canalele de vânzări: agenţia de bilete, agenţi off-line, agenţi on-
line, agenţi onorifici, site-ul propriu. Aceasta presupune dotarea cu o aplicaţie software 
specializată, relativ uşor de realizat, care urmează a fi gestionată de unul dintre 
compartimentele instituţiei (marketing-vânzări sau financiar contabil, în funcţie de structura 
organigramei), şi care trebuie alimentată în timp real cu date privind achiziţiile pe fiecare 
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canal de vânzare a biletelor, precum şi cu informaţii privind gratuităţile. Aplicaţia poate fi 
accesată oricând de management (director, şef compartiment financiar-contabil, şef 
compartiment marketing), pentru a se informa asupra numărului de locuri vândute sau 
distribuite gratuit pentru un anumit spectacol – obiectiv realizat; se monitorizează zilnic  

 
Promovarea produselor 
Activităţile de promovare sunt acţiuni planificate, utilizate cu scopul de a mări 

audienţa teatrului şi, uneori, de a stabiliza sau modifica imaginea acestuia, în special în cazul 
unui eveniment special, fie pozitiv, fie negativ. Acţiunile de promovare au mai multe grupuri-
ţintă: 

• Publicul actual şi cel potenţial 

• Profesioniştii domeniului (oameni de teatru: critici, directori, regizori, actori etc.) 

• Mass-media (in special publicaţiile culturale) 

• Finanţatori, sponsori şi parteneri 
Activităţile de promovare pot fi împărţite, sub aspect operaţional, în acţiuni 

permanente, evenimente şi campanii. 
 

a) Acţiuni permanente de promovare 
 Promovarea continuă în rândul publicului se realizează în special pe următoarele 
canale de comunicare: 

• Marketing on-line  
- Având în vedere că peste 80% din publicul bucureştean de teatru este prezent în 

mediul on-line (iar dintre aceştia, aproximativ 40% sunt activi pe site-urile de 
socializare), se recomandă folosirea intensă şi privilegiată a acestui mediu de 
comunicare, mai ales în scopul creşterii numărului de spectatori. Fiecare 
eveniment (premieră, festival, lansarea unor publicaţii proprii etc.) trebuie anunţat 
în mediile on-line, fie cele de socializare (Facebook, Twitter etc.), fie prin mail 
marketing pe o bază proprie de date; - obiectiv realizat 

• Site-ul teatrului  
- Poate fi utilizat atât în vederea creşterii numărului de spectatori, cât şi pentru 

fidelizarea acestora. 
- La preluarea mandatului, site-ul avea deficienţe de grafică, structură şi 

funcţionalitate. Era nevoie de o reproiectare integrală a site-ului, care trebuia să 
reflecte profilul de comedie al teatrului (între altele mai multă culoare, mai multe 
poze cu scene din spectacole, etc.). De asemenea, trebuia regândită structura 
site-ului. De pildă: rubrici precum ”Istoric” sau ”Program” nu-şi au locul pe prima 
pagină, e suficient să aibă butoane dedicate în meniu; rubricile ”Ştiri”, 
”Festivaluri”, ”Turnee”, ”Proiecte” erau dublate (apar şi pe prima pagină şi în 
meniu). Era nevoie de introducerea unor rubrici noi (”Newsletter”, dar nu numai); 
informaţiile despre artişti erau lacunare, pozele artiştilor de slabă calitate şi 
trebuiau înlocuite; este inadmisibil să existe rubrici goale sau ”în construcţie” etc. 

- Rubrica ”Despre teatru” trebuia redenumită ”Despre Nottara”), şi trebuia 
restructurată/completată – acest obiectiv a fost realizat, în prezent beneficiem 
de un site complex, cu informații la zi) 

- Trebuie ținută neapărat legătura cu cât mai multe site-uri culturale on-line şi cu 
site-uri ale unor publicaţii culturale tradiţionale (Observator cultural, România 
Literară, Dilema Veche etc.) sau specializate pe oferte pentru timpul liber (Şapte 
Seri, B24FUN). Ar fi ideal dacă s-ar putea aduce pe site-ul propriu, în timp real,  
menţiunile, cronicile etc. referitoare la activitatea teatrului, apărute în aceste site-
uri/publicaţii. – obiectiv parțial realizat 

- Butoane de legătură cu reţelele de socializare (Facebook, Twitter etc.), amplasate 
la loc vizibil şi uşor accesibile. – obiectiv realizat 

- Spaţiu dedicat pentru reclamă. - obiectiv nerealizat 
- Spaţiu dedicat/link-uri pentru parteneri – obiectiv nerealizat 
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- O formă de interacţiune cu publicul, blog sau rubrică ”Forum”, (dar cu facilităţi 
tehnice de filtrare a mesajelor (pentru a nu apărea pe site mesaje vulgare, 
înjurături, etc.). – obiectiv realizat 

- Reconstrucţia aplicaţiei de achiziţionare on-line a biletelor – obiectiv realizat  
- Reglementarea clară a responsabilităţilor legate de administrarea site-ului. Fiind 

un canal de comunicare cu publicul, site-ul se află în mod obligatoriu sub 
autoritatea compartimentului de marketing/comunicare/PR. Alimentarea cu 
conţinut a site-ului trebuie să revină acestui compartiment, fie direct (cu producţie 
proprie), fie indirect (cu conţinut livrat de alte compartimente, de regulă 
Secretariatul Literar, şi avizat de către compartimentul de marketing). 
Operaţiunea strict tehnică de încărcare a conţinutului pe site trebuie să fie 
executată de o singură persoană. – obiectiv realizat 

- Ar fi de analizat (din punct de vedere tehnic, economic etc) posibilitatea de 
vizionare on-line a spectacolelor, cu parolă şi plată de acces. Este una din 
formele moderne de lărgire a audienţei, la care apelează unele instituţii de 
spectacol, cluburi sportive etc. (teatrul din Sibiu a introdus deja această facilitate)  
– obiectiv parțial  realizat (nu am găsit formula legală de vânzare bilete pentru 
astfel de transmisiuni, însă transmitem în direct evenimente conexe: conferințe, 
colocvii, dezbateri, discuții cu publicul, spectacole-lectură) 

• Mapa agentului  
- Conţine programul spectacolelor pe cel puţin o lună calendaristică, câteva obiecte 

promoţionale, leafleturi, profilul tipărit al regizorilor, actorilor, autorilor, o scurtă 
prezentare a pieselor jucate, informaţii privind site-ul teatrului, agenţii on-line şi 
onorifici, premiile, premierele etc. – obiectiv nerealizat 

• Caietul de spectacol 
- Variantă tipărită şi variantă on-line.  – obiectiv parțial realizat (fără variantă 

online) 

• Afişe  
- Afişajul stradal şi instituţional continuă să fie o cale eficientă de informare a 

publicului şi promovare a activităţilor teatrului. – obiectiv parțial realizat 
(insuficiența locurilor publice pentru afișaj; afișajul se face mai ales în fața 
teatrului. Totuși, în anul 2017, printr-un parteneriat semnat cu RATB – parteneriat 
intermediat de PMB -, am reușit performanța de a ne promova spectacolele cu 
ajutorul unor clipuri ce puteau fi urmărite pe plasmele din mijloacele de transport 
în comun și prin afișaj în stațiile de autobuze. Tot în 2017, printr-o campanie bine 
dirijată de către angajații departamentului marketing, Nottara a avut parte de cea 
mai bună mediatizare posibilă.) 

• Leaflet-uri  
- Teatrele din Bucureşti folosesc destul de rar leafletul ca mijloc de informare şi 

promovare. Ele pot fi folosite şi pentru distribuţie concentrată în cartierele 
rezidenţiale (în cutiile poştale), în cadrul unor programe speciale de marketing 
domiciliar. – obiectiv parțial realizat (doar cu ocazia unor evenimente speciale: 
festival, spectacole-lectură etc.) 

• Promovare outdoor  

− Panotaj, bannere, roll-up-uri şi mesh-uri – obiectiv parțial realizat (doar în fața și 
în interiorul teatrului, inserturi doar prin parteneriate media) 

• Parteneriate  
- Parteneriatele cu instituţiile de cultură subvenţionate de la bugetul local sau 

central afirmă determinarea instituţiei partenere de a sprijini actul de cultură, 
implicarea în comunitate, responsabilitatea socială a partenerului respectiv. La 
origine, Teatrul Nottara a fost teatrul Armatei, prin urmare ar putea fi luate în 
consideraţie parteneriate cu Ministerul Apărării, Colegiul de Apărare sau Casa 
Centrală a Armatei. – obiectiv parțial realizat (colaborare cu Cercul Militar 
Național) 
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- Două categorii de parteneriate sunt esenţiale pentru construirea identităţii 
Teatrului şi pentru promovarea activităţii sale: cu mass-media şi cu instituţiile 
capabile să producă audienţă. Parteneriatul cu mass media este relativ uşor de 
realizat, dacă nu implică decât schimbul de informaţii şi promovarea reciprocă. 
Este nevoie de parteneriate cu mediile publice (SRR, TVR şi Agerpres). Acţiunile 
de parteneriat cu media trebuie să fie planificate, să implice managementul 
superior şi să se refere la acţiuni comune sau bilaterale. – obiectiv realizat 

- Parteneriatele cu instituţiile care pot genera audienţă sunt mai greu de realizat şi 
de menţinut. Conducerea teatrului poate aprecia oportunitatea şi eficienţa unor 
asemenea parteneriate. O sugestie ar fi parteneriatul cu Asociaţia Naţională a 
Pensionarilor, Asociaţia Municipală şi CAR-urile aferente (sunt cele mai mari 
instituţii non-bancare de credit din România, cu peste 7 milioane de membri). O 
altă sugestie este parteneriatul cu companii mari, care au programe de CSR, şi 
care pot promova acţiunile teatrului în rândul propriilor salariaţi. De asemenea, 
există posibilitatea de a încheia partneriate cu instituţii a căror vizibilitate este 
majoră, cu scopul organizării unor evenimente cu impact public: Casa Regală 
(invitarea membrilor Casei Regale la un spectacol al Teatrului Naţional a generat 
o acoperire media de invidiat), Corpul diplomatic, BOR etc. Este necesară o 
anumită flexibilitate a conducerii în stabilirea acestor parteneriate. – obiectiv 
parțial realizat  

 
Pe lângă subiectele uzuale ale acţiunilor permanente de promovare (premiere, 

spectacole, festival, evenimente speciale etc.), compartimentul de marketing trebuie să 
urmărească obiectivul strategic al construirii şi promovării vedetelor Teatrului Nottara, mai 
ales a unora noi, actori tineri, talentaţi şi de perspectivă (comparativ cu alte teatre, Nottara-ul 
este deficitar la acest capitol). – obiectiv în derulare 

 
b) Evenimente cu scop promoţional 
Evenimentele sunt activităţi planificate de promovare, care au o durată determinată şi 

au ca obiectiv informarea publicul-ţintă cu privire la un subiect important pentru teatru. În 
cazul Teatrului Nottara trebuie introduse în planul anual de marketing (septembrie-iunie) 6-8 
evenimente de o zi. – obiectiv în derulare 
 Trebuie organizate următoarele evenimente: 

Deschiderea stagiunii  
Este evenimentul cel mai important al planului anual de promovare şi urmăreşte mai 

multe obiective:  

• Reafirmarea misiunii asumate de teatru; 

• Prezentarea programului de activitate (repertoriu curent, premiere, participarea la 
turnee, festivaluri, competiţii profesionale); 

• Prezentarea echipei de bază şi a listei de colaboratori/invitaţi; 

• Prezentarea tuturor materialelor promoţionale; 

• Anunţarea schimbărilor de amenajare, dotare etc. 
La acest eveniment, care poate fi urmat de o avanpremieră, sunt invitaţi în mod 

obligatoriu: 

• Reprezentaţi ai mass-media  

• Reprezentanţi ai unor instituţii precum Consiliul General şi Primăria Generală a 
Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii, Comisiile de Cultură şi  Mass Media ale 
Parlamentului ş.a. 

• Sponsori şi parteneri relevanţi (agenţi de vânzări bilete, firme de publicitate, firme de 
casting etc.) 

• Agenţi onorifici  

• Salariaţi şi colaboratori (actori, regizori, autori dramatici, tehnicieni etc.). 
Deschiderea stagiunii se desfăşoară în două părţi: la sală, cu prezentări pe scenă şi 

în foaier. Este foarte important ca fiecare invitat să fie identificat cu ecuson şi să fie notat pe 
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lista de participanţi (cu reţinerea cărţii de vizită, a numărului de telefon şi a adresei de email). 
Fiecare invitat primeşte o mapă (pungă) cu obiecte şi materiale promoţionale. Întregul 
eveniment (fără avanpremieră) nu durează mai mult de 60 minute. 

Este recomandabilă cuplarea evenimentului de deschidere a stagiunii cu lansarea 
”Fest(in) pe Bulevard”. Dublul eveniment ar putea fi programat la mijlocul lunii septembrie, 
într-o perioadă în care, de regulă, teatrele bucureştene nu prea au oferte pentru public, ceea 
ce i-ar asigura vizibilitate şi audienţă mare – obiectiv realizat 

Premierele (5-6 pe an) 
Fiecare premieră trebuie organizată la fel ca deschiderea stagiunii. Durata părţii de 

scenă (fără spectacolul propriu-zis) este de numai 10 minute, iar după spectacol are loc un 
mic cocktail în foyer. Media, agenţii onorifici, partenerii şi sponsorii sunt obligatoriu invitaţi. 
Premiera nu este destinată atât publicului general, cât mediului profesional şi elitei teatrale – 
obiectiv realizat 

Închiderea stagiunii 
Închiderea stagiunii are loc la sfârşitul lunii iunie şi se desfăşoară după acelaşi model 

ca şi deschiderea – obiectiv realizat.  
 
c) Campanii de promovare 
În activitatea instituţiilor culturale, campaniile au rolul strict determinat de a creşte 

vizibilitatea instituţiei într-o direcţie prestabilită. De exemplu, în cazul în care conducerea 
Teatrului Nottara doreşte să anunţe un program special (cafenea culturală–  program prin 
care actorii teatrului şi actori invitaţi recită poezii îndrăgite de spectatori, în regie minimalistă, 
spectacole-lectură, zilele teatrului, aniversări etc.) se utilizează procedurile obişnuite de 
marketing, listate mai sus, nu campania. Campania poate fi utilizată pentru a obţine un sprijin 
public, de pildă, pentru repoziţionarea teatrului, sau pentru înlăturarea efectelor negative ale 
unor acţiuni sau evenimente, pentru premii oferite actorilor aniversați. Campaniile nu durează 
mai mult de 15-21 zile, sunt foarte bine planificate şi sunt strict direcţionate către un obiectiv 
şi un public-ţintă determinate – obiectiv realizat. 

Având în vedere repoziţionarea şi asumarea unei identităţi mai clar conturate a 
Teatrului Nottara, este necesară o campanie de PR-comunicare pentru afirmarea acestei 
identităţi. 
 

1. Obiectivul campaniei: comunicarea faptului că Teatrul Nottara îşi asumă o anumită 
identitate 

2. Public-ţintă: 

• Mass-media (în special cea culturală) 

• Profesionişti din teatru 

• Persoane active în domeniul teatrului din mediile de socializare 

• Profesori şi cadre didactice din facultățile publice și private de specialitate 

• Finaţatori (PMB), alţi sponsori; 

• Parteneri; 

• Agenți off-line, on-line şi onorifici; 

• Impresari de spectacole din România şi străinătate; 

• Lideri de opinie – spectatori de teatru. 
3. Durata campaniei: 10-14 zile   
4. Evenimente campanie:  

• Seminar New Identity (3 ore), cocktail, comunicat de presă; 

• Zilnic, câte un comunicat de presă; 

• Interviu pe site-ul propriu, promovat în media digitală şi tradiţională; 

• Concurs cu participarea publicului (eseu de 1000 de cuvinte: ”Nottara – Noua 
Identitate”, ce aşteaptă publicul etc., premierea în ultima zi de campanie); 

• Închiderea campaniei cu un spectacol de gală. 
5. Rezultate aşteptate: 

• Receptarea de către public a intenţiei de a asuma o nouă identitate; 
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• Receptarea reacţiilor profesionale din lumea teatrului şi din mass media 

• Identificarea celor mai bune canale de comunicare cu agenţii relevanţi pentru lumea 
teatrului 

• Crearea unui sentiment de schimbare pozitivă în rândul salariaţilor şi colaboratorilor, 
precum şi la nivelul finanţatorilor, sponsorilor, partenerilor etc. – acest obiectiv a fost 
realizat doar parţial şi va trebui urmărit în continuare 
În anexa nr. 1 este ataşat raportul privind activităţile de promovare pe anul 2016 

 
6. Programe propuse  pentru întreaga perioadă de management  
  

Programele avute în vedere pentru întreaga perioadă de management urmăresc, în 
mod deosebit, poziţionarea instituţiei ca reper/model cultural atât în domeniul artelor 
spectacolului, cât şi în cel al educaţiei şi implicării active în viaţa socială. Spectacolul de 
teatru este (şi) o formă de comunicare. Iar scopul oricărei comunicări este de a fi receptată 
şi, eventual, asimilată. 

 
 

I. Programe existente la preluarea mandatului precedent (care au fost păstrate, eventual  
dezvoltate) 
 

1. Programul Stagiunea curentă  
An de an, prin proiectele cuprinse în Programul Stagiunea curentă, am urmărit 

valoarea, diversitatea şi eficienţa. Astfel, repertoriul curent al Teatrului Nottara conţine 
comedii clasice, moderne sau bulevardiere (mai ales pe scena Sălii Horia Lovinescu, 
”specializată” în comedie), dar şi drame, texte de idei, puse în scenă, în formula 
spectacolelor de studio (mai ales la Sala George Constantin). 
 În perioada următoare, vom continua rebranduirea teatrului, astfel încât publicul să 
conştientizeze mai bine oferta noastră. Brandul de teatru este realizat în consonanţă cu 
aşteptările spectatorilor, dar nefăcând nici o clipă rabat la calitate. 

2. Programul Nocturnele Teatrului Nottara 
Vor fi jucate spectacole ale UNATC I.L. Caragiale și ale Universității Hyperion din 

București, cu care avem deja parteneriate încheiate. De asemenea vom da șanse, ca și 
până acum, micilor companii ale unor tineri creatori.  

3. Programul Stagiunea deschisă 
 Avem un spectacol care se joacă într-un autobuz londonez, pe un traseu din 
București (Călătoria, regia: Gavril Pinte), făcut special pentru a se juca în timpul verii. De 
asemenea, vom participa la festivalurile de vară, organizate în aer liber, ca și până acum. 
Mai avem intenția este de a găzdui mici spectacole ale unor companii private sau ale unor 
teatre din țară. 

4. Programul Seri de muzică şi poezie 
 Pentru următoarea perioadă, vom organiza, ca și până acum, concerte de Sărbători, 
încercând să organizăm, în parteneriat cu Muzeul Literaturii, seri de lectură (cu actorii noștri) 
și muzică (invitați). 

5. Programul Grupul de Dialog Teatral (GDT) 
 Acest program s-a născut din nevoia de comunicare cu oamenii de teatru, din nevoia 
de a dezbate teme teatrale de actualitate, din nevoia de a şti părerile criticilor despre anumite 
evenimente, festivaluri, spectacole, mai ales că aceştia din urmă nu prea mai au unde să-şi 
publice articolele. Este o idee interesantă, care trebuie reluată şi dezvoltată. Teatrul Nottara 
editează, în vremea din urmă, o revistă proprie, intitulată Caietele Teatrului Nottara. De 
asemenea, își propune, pentru 2016, editarea unei publicații online, cu costuri minime și cu 
participarea unor studenți de la facultățile de teatru și de la cele de jurnalism. Este posibil ca 
discuţiile purtate în cadrul GDT să fie editate în paginile acestor publicaţii, fireşte atunci când 
sunt interesante şi merită să fie difuzate unui public mai larg. Este tot un program care 
presupune costuri minime. 
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 6. Programul Turneele Teatrului Nottara 
 Față de cele devenite deja tradiționale (mici deplasări în străinătate, făcute la invitația 
unor fundații și asociații),  suntem în corespondență cu câteva teatre din Europa în vederea 
încheierii unor parteneriate pentru realizarea unor turnee în regim de reciprocitate. 

Turneele în țară vor avea loc în funcție de invitațiile primite fie de la directorii de 
festivaluri, fie de la primării ale unor orașe, fie de la teatre din țară, așa cum am procedat și 
până acum. 
 7. Programul Coproducţiile Teatrului Nottara 
 Vor fi dezvoltate proiecte comune cu teatrele bucureștene (atât de stat, cât și 
particulare), precum și cu teatre din țară. Acest tip de parteneriate conduc la o scădere a 
costurilor de producție (prin asumarea acestora de către teatrele producătoare), dar, mai 
ales, la dublarea vieții unei producții (prin faptul că se joacă pe două scene) și la o mai bună 
cunoaștere a teatrului, trupei de actori, la obținerea unui spor de imagine. 
 
II. Programe inițiate în mandatul precedent și pe care doresc să le continuăm 
  
 1. Programul Regizori mari pe bulevard 
 Imediat după evenimentele din 1989, s-a încercat o liberalizare a profesiilor artistice 
din domeniul teatrului. Reuşita a fost doar pe jumătate, şi nu ştiu dacă neapărat în beneficiul 
teatrelor: în vreme ce actorii au rămas angajaţi pe perioadă nedeterminată, iar teatrele au 
rămas până azi de repertoriu, mulţi regizori şi scenografi, mai curajoşi, au devenit liber 
profesionişti. Unii dintre aceştia s-au pierdut, alţii au revenit în spaţiul instituţionalizat, lucrând 
însă şi pe proiecte, iar câţiva dintre ei au făcut carieră doar în calitate de liber profesionişti. În 
vreme ce salariile actorilor au rămas revoltător de mici, onorariile regizorilor au crescut 
corespunzător cu notorietatea. S-a înţeles faptul că un regizor talentat conferă ţinută şi 
marcă teatrului în care lucrează. Din acel moment, s-a renunţat, în mare măsură, la strategii 
repertoriale, directorii de teatru acceptând orice ofertă din partea unui regizor râvnit şi, 
uneori, sacrificând pentru un singur spectacol mai tot bugetul alocat într-un an proiectelor 
culturale. Sigur că asemenea lucruri s-au petrecut în multe teatre din ţară. Dar şi în Bucureşti 
repertoriile au început să se alcătuiască după preferinţele regizorilor invitaţi, şi nu după o 
schemă coerentă, concepută în funcţie de nevoile instituţiei şi de aşteptările publicului. În 
acest context, s-a ajuns la oferte foarte diversificate, mozaicate, cu vârfuri, producţii 
mediocre şi eşecuri. 
 Realist vorbind, în acest moment este imposibil de prezentat o listă cu toate 
proiectele care vor fi realizate în cadrul acestui program, pentru simplul motiv că va trebui, 
mai întâi, să-i convingem pe regizori să monteze doar genul de comedie sau musical în 
acord cu noua identitate a Teatrului Nottara. Ar fi absurd să credem că le putem impune şi 
titlurile. Ceea ce putem face, totuşi, este să propunem o serie de autori şi să le lăsăm 
libertatea de a alege pe o plajă largă a genului comic (commedia dell arte, farsă, satiră, 
vodevil, comedie neagră, comedie de bulevard, cabaret). Încerc, sincer, să-mi închipui cum 
ar putea arăta trei sau patru stagiuni la Nottara cu asemenea comedii valoroase, din toate 
timpurile, scrise de Molière, Goldoni, Shakespeare, Marivaux, George Bernard Shaw, Oscar 
Wilde, Aleksandr Galin, Aleksandr Ghelman, Eugène Labiche, Georges Feydeau, I.L. 
Caragiale, Tudor Muşatescu etc. În acelaşi timp, mă mai gândesc că am putea educa 
publicul astfel încât să facă diferenţa între o comedie excelent scrisă, de către oricare dintre 
autorii de mai sus, şi regizată impecabil de către unul dintre regizorii amintiţi, şi o comedie 
TV, precum În puii mei... N-ar fi frumos? 
 Pentru perioada 2017 – 2019, intenționez să colaborăm, pentru acest program, cu 
regizori ca: Mihai Măniuțiu, Bocsárdi László,  Gabor Tompa (suntem în discuții pentru un titlu 
de Feydeau, în 2017), Felix Alexa, Alexandru Dabija, Radu Afrim,.  

După asigurarea unui portofoliu valoros de spectacole realizate de regizori români, şi 
în funcţie de resursele financiare, avem în vedere invitarea, în cadrul acestui program, a unor 
mari regizori din străinătate. Pentru 2018, este programat Roman Feodori, care va monta 
Bolnavul închipuit. Repere biografice: Roman Ilin-Feodori a absolvit, în 2004, Academia de 
Stat de Artă Teatrală din Sankt Petersburg, în cadrul căreia a urmat cursurile de regie ale lui 
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Ghenadi Trostianențki. Ca regizor, a montat spectacole pe scenele multor teatre din Rusia 
precum şi din Țările Baltice, inclusiv la Teatrulul de Artă Cehov din Moscova şi în Teatrul de 
Stat al Naţiunilor.  A îndeplinit funcţia de prim-regizor al Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din 
Altai, iar, din anul 2011, pe cea de prim-regizor al Teatrului Tânărului Spectator din 
Krasnoiarsk, preluând coordonarea artistică a acestuia, în anul 2016. Sub îndrumarea 
artistică a lui Roman Fedori, în cadrul Teatrului Tânărului Spectator din Krasnoiarsk, s-au 
desfăşurat o serie de proiecte atât artistice, cât şi socio-culturale: Laboratorul de 
Dramaturgie şi Regie Contemporană „Cuier”, Laboratorul dramaturgic pentru adolescenţi 
„ClassAct” (2013), precum şi un proiect cu participarea copiilor cu probleme auditive „Vocea 
omenească” (2014). Spectacolele lui Roman Feodori au fost premiate în cadrul festivalurilor 
internaţionale, naţionale şi regionale, fiind incluse frecvent atât în programul principal al 
Festivalului Naţional Rus de Teatru „Masca de Aur”, cât şi în cadrul secţiunii „Off”. Este 
laureat al Premiul de Teatru Naţional „Masca de Aur” (2012) pentru spectacolul Mama Curaj 
şi copiii ei (Teatrului de Dramă V.M. Șukșin din Altai), iar spectacolul său, Crăiasa Zăpezii de 
H.C. Andersen (Teatrul Tânărului Spectator din Krasnoiarsk), a fost nominalizat la Premiul 
„Masca de Aur – 2014 și a obţinut Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul celei de-a 
IX-a ediţii a Festivalului Naţional Rus de Artă Teatrală pentru Copii „Arlechin”. În anul 2014, 
lui Roman Feodori i-a fost acordată distincţia Guvernului Regiunii Krasnoiarsk pentru 
contribuţia sa la păstrarea şi dezvoltarea culturii regionale. 

 
2. Programul Fest(in) pe Bulevard 

Teatrul Nottara va organiza cea de-a VI-a ediţie a  Festivalului Internaţional de 
Teatru - Fest(in) pe Bulevard în perioada 12 – 21 octombrie 2018. După indiscutabilul 
succes al ediției din 2017, și ediția din 2018 va avea amploarea unui festival internațional, 
beneficiind nu doar de spectacole din străinătate, ci și de numeroși invitați (dramaturgi, 
directori de teatru și de festivaluri, producători etc. din Franța, Rusia, Germania, Estonia, 
Italia, Macedonia, Bulgaria, Polonia, Cehia). Grație extinderii perioadei și diversificării 
secțiunilor evenimentul se bucură de o imagine deosebită în rândul spectatorilor dar și a 
mass-media. De-a lungul timpului, la fiecare ediție proiectul, dar și teatrul nostru, au fost 
foarte bine reprezentate prin toate mijloacele media. De asemenea, s-au creat parteneriate 
cu trupe din străinătate şi sperăm să fim invitați în câteva festivaluri din afara țării (Bulgaria, 
Italia, Republica Moldova). Suntem recunoscuți ca membri ai unei rețele festivaliere 
europene (NETA)ș În cepând cu 2018, printr-un parteneriat cu Fundația Shakespeare și cu 
Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, în cadrul festivalului nostru, vom avea o nouă 
secțiune: Planeta Shakespeare, care presupune prezentarea unor spectacole din 
prestigiosul festival craiovean și pe scena teatrului nostru. 

În afara acestei secțiuni, care va avea loc în perioada 28 aprilie – 7 mai, festivalul 
va păstra secţiunile principale, încercând să le dezvolte şi să inventeze şi altele la fel de 
interesante. Astfel, proiectul se doreşte a fi o reflecţie asupra unui subiect social de strictă 
actualitate - CRIZA, prin intermediul teatrului. În 2018, ne vom concentra pe Criza 
comunicării  (spectacole nonverbale pentru segmentul internațional). 

Cea de-a doua secțiune principală, Bulevardul Comediei, va fi centrată, evident, 
pe spectacolele de comedie, care se dovedesc a fi extrem de atractive pentru publicul de 
toate vârstele și din toate mediile sociale. 

Secțiuni conexe: Premiere în Fest(in), Invitați speciali, evenimente stradale, in 
memoriam. 

Acestor secțiuni li se vor mai adăuga: dezbateri pe tema dată, ateliere de lucru, 
spectacole-lectură, lansări de carte de teatru, o expoziție cu fotografie de teatru cuprinzând 
scene din ediția precedentă etc... 

Trebuie subliniat faptul că festivalul a câștigând, în fiecare an, o bună imagine de 
presă, făcând să crească notorietatea teatrului nostru.  

 
3. Programul Bulevardul Comediei 
În Strategia oferită de IMAS, la comanda teatrului nostru, principala recomandare 

legată de produse este menţinerea pilonului principal, la Sala Horia Lovinescu, pentru oferta 



82 

 

de spectacole a teatrului. Este vorba de un produs de masă, accesibil publicului larg, care 
vizează cele mai multe (şi mai numeroase) segmente ale publicului de teatru: “spectatorul 
iubitor de teatru“, “spectatorul nostalgic“ şi chiar “spectatorul afectiv“. 

În cazul Teatrului Nottara, produsul de masă a fost, şi trebuie să rămână, 
spectacolul de comedie. Producţia de acest tip va trebui susţinută cu 2-3 premiere pe an, 
astfel ca în cel mai scurt timp să devină singura linie de producţie pentru sala mare. Ceea ce 
presupune o serie de dificultăţi legate de asigurarea resurselor. 

Pentru 2018, avem în vedere: 
➢ Balul sinucigașilor de Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian 

Clavier, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot, regia: Iulian Furtună (cu sprijinul 
Institutului Francez);  

➢ Praf de stele de Norm Foster Valentin Krasnogorov, regia: Lucian Sabados (Sala 
George Constantin); 

  
 4. Programul Piese vechi în haine noi 
 Este vorba de realizarea unor producţii pe texte semnate de autori români, care au 
avut mare succes înainte de 1989, şi care acum sunt (aproape sau de tot) uitaţi: Aurel 
Baranga, Teodor Mazilu, Horia Lovinescu, Ion Băieşu, Dumitru Solomon, Marin Sorescu etc., 
sau pe texte ale unor dramaturgi din perioada interbelică: Camil Petrescu, Mihail Sebastian, 
George Ciprian, Victor Eftimiu. Este un gând mai vechi, prin care încercăm să reabilităm 
dramaturgia românească şi, mai mult decât atât, să demonstrăm (unor posibili sceptici) faptul 
că există rădăcini puternice în domeniu, care nu merită să fie defrişate atât de uşor. Este un 
program ce se desfășoară la Sala George Constantin. În cadrul acestui program, am realizat, 
până acum, Mobilă și durere de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb, Aprilie, dimineața de Mihai 
Ispirescu, regia: Diana Lupescu 
 
 5. Programul Vedeta de lângă tine 
 Este un program care bucură pe toată lumea, mai ales că astfel de seri sfârșesc cu 
un pahar de vin și multe urări și  toasturi.  
  
 6. Programul Actor şi regizor 
 Într-o societate în care sincretismul şi hibridizarea fac parte din cotidian, şi în lumea 
teatrului se produc din ce în ce mai mult metamorfozări, schimbări şi inversări de roluri. Ca 
exemplu, vom da ceea ce numim astăzi actorul-regizor, adică actorul care simte nevoia să 
părăsească scena şi să vină în faţa ei, dând interpretarea pe orchestrare. Oferim actorilor 
noştri posibilitatea de a realiza, cu costuri minime, spectacole în care să-şi dezvolte calităţile 
regizorale. Asemenea spectacole vor fi susținute financiar în funcţie de interesul pe care îl 
vor trezi Consiliului artistic, astfel încât să se poată integra în strategia generală a teatrului. 
 Pe această temă ne propunem să realizăm și o serie de colocvii care să analizeze 
fenomenul şi să îl plaseze contextual în realitatea teatrală de acum. La Sala George 
Constantin vom organiza întâlniri cu actori care fac şi regie de teatru. E vorba de artişti cu o 
carieră solidă, dar care, la un moment dat, au simţit nevoia să preia şi frâiele realizării unor 
spectacole, sau care s-au dedicat integral acestei noi profesii. Printre cei invitaţi la astfel de 
întâlniri vor fi Horațiu Mălăele, Gelu Colceag, Ion Caramitru, Diana Lupescu, Alice Barb, 
Alexandru Repan, Dan Tudor, George Ivaşcu, Alexandru Jitea etc. Asemenea discuţii 
prilejuiesc, de fapt, întâlnirea publicului Teatrului Nottara cu nume prestigioase ale scenei 
româneşti. 

➢ Thailanda (titlu original: Cu forță, din Kifisia) de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, 
regia: Alexandru Jitea 

 
7. Programul Dramaturgi străini contemporani 

Prin acest program ne propunem să deschidem uşa larg dramaturgiei 
contemporane şi chiar să jucăm texte valoroase ale ultimului moment, scrise de dramaturgi 
mai puţin cunoscuți în România. Asta, însă, nu exclude titluri cunoscute ale dramaturgiei 
universale clasice și contemporane.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josiane_Balasko
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Jugnot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Lhermitte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Clavier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Clavier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_Chazel
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8. Programul Regia secolului 21 (continuă programul mai vechi intitulat Regia 

postnouăzecistă)  
Acest program îşi propune să descopere şi/ sau să promoveze noi talente, să ofere 

tinerilor absolvenţi şi/ sau masteranzi ai Facultăţii de Teatru din cadrul UNATC posibilitatea 
unui contact cu o scenă profesionistă din sistemul de stat. În 2016, spectacolul care se va 
realiza în cadrul acestui program îl va avea ca personaj principal pe Alexandru Repan. 

 
9. Programul De Sărbători la Nottara 

În ultimii ani, Teatrul Nottara  încearcă să dea un semn publicului său cel mai 
apropiat, angajaţilor, colegilor de breaslă etc. prin realizarea unui spectacol unicat, de obicei, 
în preajma Crăciunului, cu brad, colinde, poveşti, covrigi, cozonaci, nuci, vin şi cafea sau 
ceai aburind. E un prilej de întâlnire, cum de puţine ori se întâmplă în cursul anului, în care 
spectatorii ciocnesc un pahar cu actorii preferaţi, se schimbă impresii, se dau autografe, dar 
în cadrul căruia au loc şi două evenimente culturale: primul este dedicat copiilor angajaţilor şi 
ia forma unui spectacol de Crăciun, cu daruri oferite chiar de Moş, cu poezii şi cântecele 
interpretate de copii şi cu un spectacol pentru copii susţinut pe scena Sălii George 
Constantin. Cel de-al doilea spectacol este dedicat celor mari şi este susţinut de către actorii 
teatrului, în colaborare cu muzicieni şi cântăreţi prestigioși. Tot acest eveniment are menirea 
de a-i aduce mai aproape pe spectatorii fideli ai teatrului de pe bulevard şi de a crea o 
atmosferă specială pentru angajaţi. 

 
10. Programul Spectacole-lectură 

 Acest program îşi propune să aducă pe piaţă texte ale unor dramaturgii universale 
mai puţin jucate în România. Scopul principal este acela de a înnoi numele autorilor 
dramatici pe scena teatrului nostru şi pe scenele celorlalte teatre având în vedere faptul că 
publicul vine. Socotim a fi o necesitate montarea unor dramaturgi mai puţin sau deloc 
cunoscuţi în România şi a unor titluri premiate în străinătate, dar necunoscute la noi.  
 În cadrul acestui program vom avea trei proiecte destinate unor dramaturgi din 
Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Canada, Grecia și unul rezervat pentru festival (țara 
va fi stabilită în funcție de selecția spectacolelor din festival). Vom traduce şi, în urma 
spectacolelor-lectură, vom publica, în cadrul revistei noastre online, trei titluri din fiecare ţară. 
Îi vom invita pe autorii textelor cu prilejul spectacolelor-lectură şi vom organiza conferinţe de 
presă. Vom încerca să facem parteneriate cu Ambasadele și Institutele Culturale ale țărilor 
respective.  
 
III. Programe noi: 
 
 1. Programul Vedeta de mâine 
 Vom ceda, o dată pe lună, într-o zi care să devină permanentă, spaţiul de la Sala 
George Constantin pentru desfăşurarea unor proiecte (create în regim independent) ale 
tinerilor artişti, fie că sunt studenţi, fie că sunt proaspăt absolvenţi. Reprezentaţiile care atrag 
atenţia publicului pot fi jucate în continuare în cadrul programului Nocturne. 
  
 2. Programul Punţi spre Europa 
 Programul va fi dedicat încercării de a atrage fonduri europene. Pentru aceasta este 
nevoie de realizarea unor proiecte internaţionale de anvergură (Fest(in) pe Bulevard). În 
acest scop, am realizat un parteneriat cu ANP, introducând Festivalul MultiArt Exit, drept 
secțiune a Fest(in)ului pe Bulevard. Vom încerca să atragem fonduri fie în zona educativă, 
fie în zona reintegrării sociale. 
 
 3. Programul Rostul femeii după...  feminism 
 Dorim să dezvoltăm un asemenea program prin organizarea unor colocvii, conferinţe, 
ateliere dedicate tinerelor fete, care vor fi susţinute de personalităţi feminine marcante ale 
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vieţii noastre socio-culturale. Astfel de întâlniri pot fi însoţite de reprezentaţii ale unor 
spectacole care au ca punct de interes destinul unor femei. 
 De asemenea, vom organiza întâlniri ale tinerelor cu psihologi, care le pot pregăti 
pentru viaţa de cuplu, pentru alegerea unei profesii care să le reprezinte, pentru felul în care 
se poate obţine succesul în carieră şi pentru felul în care tinerele îşi pot câştiga 
independenţa. 
 
 4. Programul Fiți on line cu Nottara 
 Odată cu dezvoltarea site-ului şi vânzarea biletelor on line, intenţionăm să fim cât mai 
aproape de spectatorii care au răspuns întrebărilor din chestionarele pe care le primesc la 
intrarea în sala de spectacol (Juriul spectatorului), lăsându-ne adresele de e-mail,  Toți cei 
care doresc să rămână în contact cu teatrul vor fi contactați, de către Serviciul Marketing,  
transmițând acestora programul lunar de spectacole, comunicatele de presă şi toate 
noutăţile în legătură cu activităţile teatrului, în timp real şi folosind mijloace interactive. Prin 
intermediul acestui program se va acorda o atenţie deosebită publicului fidel, în încercarea 
de a-l ţine cât mai aproape şi de a răspunde solicitărilor şi nevoilor acestuia. 
 

5. Programul Laborator   
Acest program va cuprinde tot felul de experimente teatrele între care: 

• Laboratorul de teatru DENS. Este un program inițiat în 2016, care se dezvoltă din 
Programul Spectacolul începe cu o lectură. Trei regizori, aflați sub îndrumarea unui 
profesor (din Rusia), vor schița un posibil spectacol în decurs de numai 5 zile. Se va 
repeta, sub presiune, în regim de stres, în spații neconvenționale, iar în zilele a  VI-a 
și a VII-a schema acelor producții va fi prezentată spectatorilor, cărora li se va 
înmâna un chestionar cu următoarele variante de răspuns: 
a) Trebuie să rămână o schiță. 
b) Merită să ducem munca mai departe până la spectacol. 
c) Îl uităm ca pe un vis urât. 
O astfel de competiție are menirea de a descoperi noi valențe ale actorilor, de a-i 

dezmorți, de a-i face să concureze cu propriii colegi. 
Perioada: 14 – 22 august 2017 (3 regizori din Rusia vor schița spectacole pe 3 texte 

românești. Autori: Aurel Baranga, Camil Petrescu, Mihail Sebastian) 
Perioada: 7 – 17 septembrie pentru 2018 (3 regizori renumiți, ei înșiși profesori 

de regie la școli prestigioase din Rusia vor schița spectacole pe 3 texte rusești. 
 

• Găzduirea unor reprezentații de teatru-dans, în cadrul unui festival condus condus 
de Vava Ștefănescu 

• Realizarea unor spectacole experimentale 
 

6. Programul Cafeneaua Culturală (concept și corodonare: Alexandru Repan). Are 
menirea de a vitaliza un spațiu intim al teatrului, prin întâlnirea artiștilor teatrului, a 
invitaților săi, cu publicul. Vor fi spectaole de muzică și poezie, spectacole-lectură 
pe texte ale unor dramaturgi români contemporani etc. 
 

 7. Programul Regizori invitați din străinătate  
Este un program nou, prin intermediul căruia vom invita regizori din străinătate, în 

majoritatea cazurilor din țările care fac parte din rețelele festivaliere din care facem parte și 
noi (NETA). 

8. Programul Educație prin teatru 
 Este un program ce se poate realiza în colaborare cu liceele bucureștene, în cadrul 
căruia se vor face lecturi ale unor texte din programa școlară. Distribuțiile vor cuprinde actori 
ai teatrului și elevi (care vor avea posibilitatea să devină actori pentru o zi). Regia va fi 
asigurată de artiști cu experiență pedagogică. Lecturile pot fi urmate de discuții cu publicul de 
elevi și cu profesorii acestora. 
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 9.  Programul Clasici pe Bulevard 
 Este un program nou care va include nume prestigioase ale literaturii dramatice 
universale (Moliere, Beaumarchais, Shakespeare) într-o interpretare regizorală și 
actoricească modernă. 
 
7. Proiecte din cadrul programelor 
 Sunt programe care vor avea proiecte diferite de la an la an, și care nu pot fi 
menționate în acest raport. De pildă, dacă vorbim de coproducții, oricât de mult mi-aș dori eu 
anumite texte, va trebui să NEGOCIEZ cu teatrele care îmi vin în întâmpinare. Tot astfel, 
când este vorba de un regizor renumit. Zona în care doresc să-l port pentru o strategie 
unitară îmi poate aparține, dar titlurile pieselor probabil că vor fi alese de el și acceptate de 
teatru și în funcție de bugetul alocat. 
 
Programul Piese vechi în haine noi 
Proiecte: 

• Act veneţian/ Mitică Popescu de Camil Petrescu,  

• Jocul de-a vacanţa/ Steaua fără nume de Mihail Sebastian,  

• Capul de răţoi / Omul cu mârţoaga de G. Ciprian,  

• Omul care a văzut moartea de Victor Eftimiu. 

• Bulevardul împăcării de Aurel Baranga,  

• Frumos e în septembrie la Veneţia de Teodor Mazilu,  

• Abel şi Cain de Horia Lovinescu,  

• În căutarea sensului pierdut de Ion Băieşu,  

• Fata Morgana şi Zăpezile de altădată de Dumitru Solomon,  

• Matca de Marin Sorescu 
 
Programul Rostul femeii după...  feminism 
Proiecte: 

• Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare de Tankred Dorst, 

• Kathie şi hipopotamul de Mario Vargas Llosa 
 
8.  Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management 

• Găzduirea unor activități culturale prin parteneriate cu alte teatre din țară; 

• Organizarea unor evenimente culturale legate de sărbători precum Paşte, Crăciun, 
Ziua  Femeii etc.; 

• Seri de teatru-dezbatere; 

• Cafenea culturală 

• Spectacole lectură, realizate în parteneriat cu Teatrul Naţional Radiofonic; 

• Transmiterea on line a unor evenimente (conferințe de presă, spectacole-lectură, 
dezbateri etc) 
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F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI, CU O 
ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE CĂTRE 
AUTORITATE, PRECUM ȘI A VENITURILOR INSTITUȚIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE 
SURSE (2018) 
 
 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare (2018) *** 

Estimările bugetare supuse spre aprobare ordonatorului principal de credite, având la 
bază realizările anului 2017 și luând în considerare necesitățile teatrului pe anul 2018, 
modificările legislative  survenite în politica de salarizare a personalului,dar și aprobarea 
statului de funcții, în decembrie 2017, cu marirea numărului de salariați cu  17 persoane, se 
prezintă astfel: 

 Cod indicator 
Realizat 

2017 
Propuneri 

2018 

TOTAL VENITURI 0.1 15.120.788 17.808.000 

Venituri din prestări servicii şi alte 
activităţi 

33.10 1.041.080 1.000.000 

Subvenţii 43.10 14.079.708   16.808.000 

 

 

INDICATORI 
Cod 

indicator 

Plăţi 
efectuate 

2017 
Buget 2018 

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)  15.120.788 17.808.000 

CHELTUIELI CURENTE 
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 

01 14.553.635 16.961.000 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 
10.01+10.02+10.03) 10 

10 6.916.142 8.475.000 

Cheltuieli salariale în bani 
 ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 

10.01 5.484.460     8.140.000 

Salarii de bază  10.01.01 4.944.871 7.050.000 

Sporuri pentru condiţii de muncă  10.01.05 11.422 0 

Alte sporuri  10.01.06 208.568 500.000 

Fond pentru posturi ocupate prin cumul  10.01.10 279.439 520.000 

Indemnizaţii de delegare 10.01.13 30.271 70.000 

Alocatii pentru locuinte 10.01.16 9.889 0 

Cheltuieli salariale în bani 10.02 191.400 0 

Tichete de vacanță 10.02.06 191.400 0 

Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 10.03 1.240.282 335.000 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 862.082 83.000 

Contribuţii de asigurări de şomaj  10.03.02 26.987 4.000 

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 283.617 28.000 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale  

10.03.04 21.235 3.000 

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii  10.03.06 46.361        35.000 

Contribuția asiguratorie de muncă 10.03.07 0 182.000 

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII  20 7.637.493 8.366.000 
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(cod 20.01 la 20.30) 20 

Bunuri şi servicii  
(cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 

20.01 1.242.370 1.650.000 

Furnituri de birou  20.01.01 28.299 30.000 

Materiale pentru curăţenie  20.01.02 31.096 30.000 

Încălzit, iluminat şi forţa motrică  20.01.03 168.075 230.000 

Apă, canal şi salubritate  20.01.04 8.550 20.000 

Carburanţi şi lubrifianţi  20.01.05 9.901 20.000 

Piese de schimb  20.01.06 18.503 40.000 

Transport  20.01.07 16.296 50.000 

Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet  20.01.08 26.146 30.000 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional  

20.01.09 498.575 500.000 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare  

20.01.30 436.929 700.000 

Reparaţii curente 20.02 54.011 50.000 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  
(cod 20.05.01 la 20.05.30)  

20.05 149.282 100.000 

Deplasări, detaşări, transferări  
(cod 20.06.01+20.06.02)  

20.06 107.283 150.000 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare  20.11 7.989 10.000 

Consultanţa şi expertiză  20.12 0        10.000 

Pregătire profesională 20.13 31.100 50.000 

Protecţia muncii  20.14 79.161 80.000 

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 20.30 5.966.297 6.266.000 

Chirii  20.30.04 229.929 266.000 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  20.30.30 5.736.368 6.000.000 

Asistență socială 57 0 25.000 

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 0 25.000 

Alte cheltuieli 59 0 95.000 

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

59.40 0 95.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 70    567.153 847.000 

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE  
(cod 71.01+71.02+71.03) 71 

71 567.153 847.000 

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 567.153 847.000 

Construcţii  71.01.01 - - 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02    525.489 836.000 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
71.01.03 37.241 0 

Alte active fixe 71.01.30 4.423 11.000 

 
Din analiza estimării privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, se 

observă următoarele 
➢ Veniturile proprii realizate să fie cel puțin la nivelul  anului 2017, aproximativ 5,62% 

din total venituri; 
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➢ Cheltuielile de personal estimate reprezintă 47,59% din total cheltuieli, în creștere 
față de execuția anului anterior, având în vedere creșterea salariilor personalului și a 
numărului salariaților (decembrie 2017); 

➢ Cheltuielile destinate producerii și prezentării spectacolelor sunt estimate la 33,69 % 
din totalul cheltuielilor aferente anului 2018, comparativ cu execuția anului 2017 când 
acestea au constituit 37,94% din total buget; 

➢ Cheltuielile de capital sunt evaluate la 4,76% din totalul cheltuielilor, față de anul 
trecut  când au reprezentat 3,75% din totalul execuției. Alocarea de fonduri pentru 
secțiunea dezvoltare, permite achiziționarea  aparaturii pentru scenă, ceea ce ar  
conduce la îmbunătățirea calității artistice, la scăderea costurilor în ceea ce privește 
consumul de energie, decongestionarea spațiilor etc. 

 
În fundamentarea proiecției bugetare pentru   anul  2018    s-au  respectat   aceleași  

principii ca până în prezent, și anume :     
➢ Menținerea  obținerii veniturilor cel puțin la nivelul anului 2017, atât din  activitatea de 

bază, cât și din alte activități, prin diversificarea  acestora; 
➢ Gestionarea prudentă a resurselor și urmărirea permanentă a corelării veniturilor 

obținute cu cheltuielile angajate ale instituției; 
➢ Obținerea   de cofinanțări și atragerea de  fonduri extrabugetare ( din păcate, o lege a 

sponsorizării defectuoasă ne împiedică să extindem această oportunitate); 
➢ Asigurarea unui management economico-financiar  orientat către rezultate  care să 

impună în practică metode și instrumente de lucru evoluate; 
➢ Optimizarea costului pe beneficiar. 

 
2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management (2018) 

 
Teatrul estimează ca numărul de beneficiari să crească de la 51.552 (câți au fost în 

2017), la 60.000 (din care, plătitori: 35.000). 
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3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia / alocaţia primită 

Programul / 
Proiectul 

Scopul Beneficiari 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea (subvenţie 
/alocaţie şi surse 

atrase/venituri proprii) 
Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

Denumirea iniţială 
/ modificată 

Declarat / Atins   Estimat (lei) 
Realizat 

(lei) 
 

Programul 1  
 
 
Fest(in) pe 
Bulevard  
(ediţia a V-a); 
cuprinde și 
MULTIART – 
Festivalul 
Penitenciarelor 

Este un festival internațional al 
cărui obiectiv este acela de a 
ilustra (și a atrage atenția) asupra 
unor fenomene care afectează 
viața oamenilor din zilele noastre. 
Având în vedere că în România 
nu există, în momentul de față, un 
festival dedicat unor probleme 
care țin de viața curentă a 
oamenilor, Teatrul Nottara și-a 
propus ca, prin acest eveniment 
inedit, să adere la (și să susțină) 
unul dintre principiile valoroase 
ale politicilor europene în 
domeniu: „Teatrul este un factor 
al creșterii calității vieții și al 
asigurării coeziunii sociale”.  
Nu în ultimul rând, prin secțiunea 
dedicată comediei încercăm să 
ținem cât mai aproape publicul de 
teatru, oferindu-i produsele 
culturale pe care le dorește, fără 
a abdica însă de la calitate și 
valoare. Fiecare ediție a 
festivalului are ca obiectiv 
realizarea unui eveniment teatral 
de calitate, care să diversifice 
oferta culturală a Bucureștiului și 
să atragă noi categorii de 
spectatori spre teatrul nostru. De 

Publicul spectator 
din Bucureşti, din 
ţară şi de peste 
hotare; producători 
de festivaluri, critici 
de specialitate, 
oameni de teatru, 
jurnalişti  

Anul 2017  
cu continuitate 
Ediția a V-a 
 
Perioada de 
desfăşurare:  
7 - 18 oct. 
2017 
 
Secțiunea 
Multiart 
pentru 
deţinuţi – 
Dana Cenuşă 
– Descătuşare 
prin cultură:  
22 -  23 
noiembrie  
(parteneriat cu 
Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor 
din România). 

 

 
    1.365  
    mii lei 

 

 
1.681 
mii lei  

 

Spectacolele şi evenimentele 
conexe au fost susţinute în 7 spaţii: 
Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, 
Teatrul Odeon, Institutul Balassi,  
Teatrul ACT, Teatrul Naţional I.L. 
Caragiale, Librăria Cărturești-
Verona. 
A cuprins 35 de spectacole de 
teatru, 2 spectacole de muzică, 2 
evenimente stradale, colocvii, cinci 
spectacole-lectură pe texte pentru şi 
despre adolescenţi, discuții cu 
publicul după reprezentații, lansări 
de carte (de teatru), vernisajul unor 
expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO. La eveniment au 
participat artişti din opt ţări: 
Argentina, Bulgaria, Coreea de Sud, 
Croaţia, Franţa, Germania, 
Republica Moldova şi România. 
Din anul 2015, în structura 
Festivalului Internaţional de Teatru 
FEST(IN) pe Bulevard a fost inclus  
Deși, pentru prima dată, în București 
au avut loc șase festivaluri mari 
(care au primit subvenție de la PMB 
și CGMB) pe parcursul unei singure 
luni (octombrie), FEST(in) pe 
Bulevard s-a bucurat o 
extraordinară vizibilitate, aducând un 
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asemenea, suntem conștienți de 
faptul că o manifestare teatrală 
de amploare aduce beneficii de 
imagine și va contribui, în timp, la 
creșterea veniturilor proprii. 

plus de imagine teatrului de pe 
bulevardul Magheru. Cele 267 de 
link-uri  doar pentru acest 
eveniment sunt mărturia  succesului 
nostru. 

Programul 2 
 
Evenimente 
stradale: 
(Producţii 
comandate 
pentru festival)  
 
 

Este un prilej de a ieși în 
întâmpinarea publicului, de a ne 
amesteca printre trecători, de a 
ne invita publicul la teatru, de a 
împărți trecătorilor fluturaşi cu 
programul festivalului, ocazie cu 
care îi invităm să vadă teatrul, le 
oferim un spectacol uşor, 
amuzant, care se încheie cu un 
pahar cu vin ciocnit împreună cu 
artiştii teatrului şi cu invitaţii în 
ritmul muzicii. 

Publicul trecător, 
invitaţi, oameni de 
teatru, mass-media 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
 
 
 
 

7  și  14 
octombrie 

100 mii lei 100 mii lei Cu londobuzul prin București 
Actori și alți angajați ai teatrului 
(plasatoare, cabiniere, mașiniști, 
funcționari etc.) au realizat un un 
moment unic pentru trecătorii 
bucureșteni. Pe traseul aprobat 
pentru spectacolul Călătoria, din 
londobuzul  care a oprit în preajma 
stațiilor RATB, Metrou și la intrarea 
în parcul Herăstrău, au coborât 
actorii îmbrăcați în costume de 
epocă, au întâmpinat trecătorii, au 
oferit fluturași cu programul 
festivalului și pe o miniscenă 
improvizată au citit definiții ale 
teatrului concepute de Matei 
Vișniec. După caz, au stat de vorbă 
cu bucureștenii, povestindu-le 
despre teatru, despre festival.  
 
Casting de public 
Spectacolul a fost realizat împreună 
cu artiştii fotografi Sorin Rusu şi 
Maria Ștefănescu. A început în 
stradă şi a sfârşit cu vernisarea 
expoziţiei de fotografie de teatru, 
realizată de artista-fotograf Maria 
Ștefănescu. Toți trecătorii au extras 
dintr-o urnă, un bilet (care cuprindea 
câte o definiție a teatrului, așa cum 
le-a conceput Matei Vișniec). Au 
recitat-o pe un podium pentru 
spectatorii... actori, plasatoare, 
secretari literari, consultanți artistici, 
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adică angajați ai teatrului. La sfârșit, 
fiecare participant a primit o diplomă 
de excelență, o fotografie, un pahar 
cu vin... 

Programul 3     
 
Turneele 
Teatrului Nottara 
în ţară  

Este un program important, 
urmărit cu consecvenţă, şi care 
nu presupune mari cheltuieli. 
Dimpotrivă turneele din ţară aduc 
și notorietate, şi venituri instituţiei.  
Asemenea turnee sporesc 
vizibilitatea teatrului dincolo de 
publicul bucureştean. La rândul 
său, Teatrul Nottara găzduieşte 
producţiile teatrelor care ne invită, 
strategie prin care se ajunge la o 
diversificare a ofertei de 
spectacole european. 

Publicul spectator 
din ţară  

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
16 turnee (Rm, 
Vâlcea, Arad, 
Timișoara, 
Sibiu, Brăila, 
Oradea, 
Ploiești, 
Călărași, Piatra 
neamț, Alba 
Iuia) 

90 mii lei 120 mii lei Putem observa faptul că se 
formează tot mai puţine vedete 
autentice în domeniul teatrului. 
Actorii care joacă în telenovele se 
fac cunoscuţi pe termen scurt, dar 
nu rămân în conştiinţa oamenilor. 
Turneele sunt un bun prilej de a le 
aduce notorietate şi dincolo de 
teatrul în care joacă. Mai mult, 
aceste deplasări făcute cu costuri 
minime aduc un plus de imagine 
teatrului, plus care vine dinspre 
spectatorii din afara capitalei. 
Diferențele dintre estimare și 
realizare sunt ca urmare a faptului 
că nu am putut ști, la începutul 
anului, câte invitații/ solicitări de 
turnee vom avea. Bugetul cheltuit 
reprezintă, de fapt, onorariile 
actorilor (conf OUG 48/2016), care 
provin de la producătorul/ 
organizatorul turneelor.  

Programul 4     
 
Turneele 
Teatrului Nottara 
în străinătate 

Încercarea de a ne face cunoscuţi 
şi în afara ţării, şi de a răspunde 
cerinţelor unui public aparte, 
doritor de a vedea artişti români 
valoroşi în spectacole de calitate. 
Este vorba de diaspora 
românească 

românii din 
diaspora, dar și 
străini: jurnaliști, 
artiști, apropiați ai 
diasporei etc. 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

3 turnee (Bălți 
-Republica 
Moldova, 
Ekaterinburg – 
Rusia, Vrața – 
Bulgaria) 

30 mii lei 28 mii lei O parte din finanţări fiind susţinute 
de partenerii interni şi externi (ICR, 
fundații/ asociații culturale din 
străinătate, festivaluri) 
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Programul 5 
 
La Aniversară 

În anul 2017, Teatrul Nottara a 
aniversat 70 de ani de activitate 
sub sloganul La 70 de 
ani,Teatrul Nottara este mai 
tânăr ca niciodată.  
Scopul principal a fost acela de a 
face, împreună cu publicul, o 
glisare în istorie. De asemenea, 
am încercat să atragem atenția 
asupra faptului că Teatrul Nottara 
este un brand important al 
Capitalei.  

 Perioada de 
desfășurare:  
14 - 21 mai 

160 mii lei 187 mii lei Pe parcursul a 7 zile, au avut loc 
manifestări care au evocat istoria 
teatrului și care au celebrat 
prezentul său de mare notorietate. 
Spectacole lectură, colocvii, expoziții 
de fotografie, lansări de carte de 
teatru, precum și spectacolele  din 
repertoriul teatrului dedicate în 
special tinerilor, două  cafenele 
artistice care au evocat memoria 
dramaturgului și directorului de 
teatru care a fost Horia Lovinescu și 
a marilor actori dispăruți: Ruxandra 
Sireteanu, George Constantin, 
Petrică Popa etc. 
Practic, am retrăit frânturi din  istoria 
teatrului în numai 7 zile. Câte o zi 
pentru fiecare deceniu, iar în a 8-a a 
fost seara de gală. 

Programul 6                      
 
Refaceri 
spectacole 

Spectacolele sunt extrem de 
fragile în ansamblul lor, așa că, 
uneori, trebuie să intre în 
”reparații capitale”. Se ajustează 
decorurile uzate, costumele 
învechite și care încep să se 
destrame, se remediază sau se 
înlocuiesc (după caz) pantofii 
scâlciați. Se repetă pentru 
reîmprospătare, astfel încât să-și 
recapete strălucirea pentru 
plăcerea publicului... 

Pentru toate 
categoriile de public.  

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

80 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 mii lei 
 
 
 
 

În general se refac spectacolele de 
mare succes pentru a putea fi 
păstrate ani buni în repertoriu. 
Uneori, este necesară refacerea sau 
achiziționarea unor obiecte care s-
au deteriorat în timpul unei 
reprezentații (spargerea uei tăblii din 
sticlă, a unor obiecte fragile, 
deteriorarea unor elemente de decor 
sau de mobilă). 
În 2017, s-a realizat și un concept 
video, adaptarea decorului și 
refacere elemente de recuzită în 
vederea participării la Festivalul 
Internațional de Teatru din 
Ekaterinburg (Rusia) pentru 

spectacolul Somnambulism. 
Spectacolul s-a jucat în această 
formă și în unele turnee din țară. 
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Au mai fost făcute reparații la: 
Călătoria, Efecte colaterale, 
Fazanul, Mărimea contează 

Programul 7   
 
 
Regizori mari pe 
Bulevard 

Acest program a fost inițiat odată 
cu Proiectul de management 
susținut în cadrul concursului 
pentru ocuparea postului de 
manager, în 2013, din dorința de 
a  conferi teatrului o înaltă ținută 
artistică.  
În 2017, regizorul român de 
notorietate, care a lucrat în 
consonanţă cu nevoile instituţiei 
noastre a fost Felix Alexa - unul 
dintre cei mai apreciați regizori de 
teatru ai ultimilor cincisprezece 
ani, invitat cu spectacolele sale la 
Glasgow, Barcelona, Hamburg, 
Zürich, Budapesta, Ungaria, 
Sankt Petersburg, Montreal și la 
festivaluri prestigioase: Avignon 
(Franţa), Lift (Londra, Anglia) 
Wiener Festwochen (Austria), 
UTE (Festivalul Uniunii Teatrelor 
din Europa).  
Regizorul se întoarce la Nottara, 
unde a mai semnat, în urmă cu 
ceva timp, creații bine primite de 
public și de critică: Hora iubirilor 
de Arthur Schnitzler (2002) și 
Leonce și Lena de Georg 
Büchner (2004).  

Publicul spectator 
din Bucureşti, din 
ţară şi de peste 
hotare; critici de 
specialitate, oameni 
de teatru, jurnalişti 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 

350 mii lei 

 

333 mii lei  Totul e relativ, 
de Alan Ayckbourn regia: Felix 
Alexa 
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Programul 8                        
 
De Sărbători cu 
Nottara  

Este un program inaugurat în 
urmă cu 10 ani, care cuprinde 
evenimente dedicate personalului 
angajat al teatrului, copiilor şi 
invitaţilor acestora, oamenilor de 
teatru şi jurnaliştilor apropiaţi de 
instituţia noastră, precum şi celor 
mai fideli spectatori, cu ocazia 
Sărbătorilor de Crăciun. Face 
parte din seria unor întâlniri 
necesare pentru a creṣte 
coeziunea colectivului, pentru a-i 
face pe angajaţi să se simtă bine 
împreună şi pentru a depăna, 
împreună cu ceilalţi invitaţi, 
amintiri din viaţa teatrului, sau 
farse petrecute de-a lungul 
timpului. Toate acestea s-au 
petrecut lângă bradul încărcat, cu 
un pahar de vin în mână, în 
cinstea noului an încărcat de 
speranṭe. 

Angajaţii teatrului, 
copiii şi invitaţii 
acestora: jurnalişti, 
oameni de teatru, 
artişti bucureşteni, 
prieteni, rude, 
spectatori fideli ai 
teatrului etc. 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
Perioada de 
desfășurare: 

a doua parte a 
lunii 

decembrie 

55 mii lei     50 mii lei Atmosferă sărbătorească, bucuria 
de a fi împreună. O modalitate de a-i 
aduce laolaltă pe spectatori și pe 
artiști. 

Programul 9     
 
Coproducţiile 
Teatrului Nottara 

Ca urmare a unui parteneriat 
dezvoltat cu Teatrul de Artă în 
perioada celor 10 luni de bejenie 
a Teatrului Nottara, în care 
găsirea unor spații de joc 
adecvate era extrem de 
complicată, iar mâna întinsă de 
colegii independenți a fost 
binevenită, am primit cu 
entuziasm propunerea venită din 
partea lor, pentru realizarea unei 
coproducții. 

Publicul spectator 
din Bucureşti. 
Atragerea 
segmentului de 
public specific 
teatrului 
independent, 
respectiv al 
Teatrului de Artă. 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

50 mii lei 
 
 

 
 
 

46 mii lei Să-i îmbrăcăm pe cei goi de Luigi 
Pirandello 
Coproducție cu Teatrul de Artă 
(a fost finalizat proiectul, care a fost 
început în decembrie 2016) 
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Programul 10                    
 
Laborator 

Scopul acestui atelier cu valoare 
competitivă este acela de a-i 
scoate pe actori din zona lor de 
confort, oferindu-le provocarea 
unui spectacol dens, construit sub 
presiunea timpului şi cu mijloace 
improvizate. O astfel de 
competiție are menirea de a 
descoperi noi valențe ale 
actorilor, de a-i dezmorți, de a-i 
face să concureze cu propriii 
colegi. 

Public fidel, 
selecționat, cu grijă, 
pe rețelele de 
socializare ale 
teatrului 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
Perioada de 
desfășurare:  
12 – 22 aug.  

100 mii lei 

 

 

 

 

 

77 mii lei 

 

 

 

 

Laboratorul de teatru DENS cu: 
Steaua fără nume, Opinia publică, 
Mitică Popescu 
 
 
 
 
 
 

Programul 11 
 
Stagiunea 
curentă 

Este principalul program al 

teatrului, care a fost ajustat în 

fiecare an, în conformitate cu 

conceptul de (re)poziționare și cu 

modelul de identitate pe care le-

am adoptat în urma studiilor 

sociologice. Ca atare, repertoriul 

curent conține atât comedii 

moderne sau de bulevard, oferite 

publicului (cu precădere) la Sala 

Horia Lovinescu, cât și drame, 

texte de idei ori piese montate în 

premieră, în România, dar care 

au obținut premii în țara de 

origine, jucându-se cu mare 

succes pe mai multe scene ale 

lumii. Acestea din urmă 

constituie, majoritar, repertoriul 

Sălii George Constantin. Pe viitor, 

avem în vedere o profilare mai 

strictă a sălilor pe cele două 

oferte ale teatrului pentru public: 

Publicul fidel al 
teatrului, publicul 
bucureştean 
întâmplător, public 
din ţară şi din 
străinătate 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

1.435 mii lei  

 

 
486 mii lei 

În general, acest program cuprinde 
un număr de 26 – 30 de titluri pentru 
cele două săli.  
Cheltuielile reprezintă drepturi de 
autor și conexe (onorarii actori-
colaboratori din repertoriul curent, 
tantieme, ADA-UCMR, recuzită 
consumabilă convenții civile prestări 
servicii etc.).  
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produsul de masă și produsul 

premium. 

Programul 12 
 
Regizori invitați 
din străinătate 

Este un program înființat în 2016, 
prin intermediul căruia invităm 
regizori din străinătate, în 
majoritatea cazurilor din țările 
care aparțin rețelelor festivaliere 
din care facem parte și noi (cum a 
fost NETA în 2016) sau care 
decurg din alte proiecte 
internaționale (Laboratorul de 
teatru DENS, FEST(IN) pe 
Bulevard). 
Andreas Raikov-Mertz este un 
tânăr regizor de origine bavareză 
care, în 2011,a ajuns la Perm, 
unde laboratorul condus de 
importantul regizor, pedagog şi 
producător de teatru Oleg Loevski 
atrage, de ani de zile, tineri 
profesionişti din teatrele lumii.  

Publicul fidel al 
teatrului, public 
întâmplător, 
atragerea unor noi 
categorii de public 
(tineri)  

anul 2017 
(cu 

continuitate) 

150 mii lei 235 mii  lei  
 
 
 

Opt femei, după Robert Thomas, 
regia: Andreas Merz - Raykov 
(Germania) 
Adaptarea pentru scenă și 
dramaturgia: Ekaterina Raikova-
Mertz 
proiect început 2016 și finalizat în 
2017 
 

Programul 13 
 
Grupul de Dialog 
Teatral – GDT 

Este o modalitate de a-i aduce 
împreună pe creatori, pe 
beneficiarii direcţi ai creaţiilor lor, 
spectatorii, şi pe comentatorii de 
specialitate. 

Mass-media, critici 
de specialitate, 
oameni de teatru, 
public, studenţi 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

0 0 În 2017, asemenea întâlniri  au avut 
loc în cadrul festivalului. Costurile se 
regăsesc în bugetul alocat acestuia. 

Programul 14 
 
Dramaturgi străini 
contemporani 

În acest program se montează 
texte valoroase ale ultimului 
moment, scrise de dramaturgi 
mai puţin cunoscuți în România. 
În 2017, ca urmare a 
Laboratorului de Teatru DENS, 
am colaborat cu două tinere 
regizoare străine (una din Rusia 
și cealaltă din Italia) care au adus 
în prim-plan, două texte 
valoroase, semnate de 

Public tânăr, 
modern, amator de 
noutăţi în domeniul 
teatrului 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

180 mii lei  

 
 
 
 

100 mii lei 
 
 
 
 

162 mii lei 
 
 
 
 
 

92 mii lei  
 
 
 
 

Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski, regia: Evghenia 
Berkovici 
 
 
 
Burlaci şi burlăciţe de Hanoch 
Levin, regia: Alessandra Giuntini 
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dramaturgi contemporani: Dmitri 
Bogoslavski (din Rusia) și 
Hanoch Levin (din Israel). Aceste 
producții au pus în valoare, în 
egală măsură, noua galerie de 
vedete ale Teatrului Nottara, 
nume cunoscute și recunoscute 
de-a lungul anilor și actori care au 
jucat mai puțin în ultima vreme. 
Consider că prin aceste montări 
îmi voi împlini și o altă importantă 
îndatorire de manager, aceea de 
a valorifica la maximum echipa 
artistică și nu numai.  

0 78 mii lei Somnambulism  
Proiect început în 2016 și finalizat în 
2017 
 

Programul 15 
Centenarul Marii 
Uniri – 100 de ani 
împreună 
Program realizat în 
parteneriat cu 
UNATC 
I.L.Caragiale din 
București, Teatrul 
Național Marin 
Sorescu din 
Craiova, Teatrul de 
Revistă  Ginta 
Latină din 
Chișinău,  
Asociația Opera 
Prima (cu sprijinul 
ICR, Teatrissimo) 
 

Marea Unire de la 1 decembrie 
este, categoric, cel mai important 
eveniment din istoria României. E 
bine să nu uităm însă că şi pentru 
Moldova de peste Prut, 2018 
poartă aceeaşi amprentă a 
momentului providenţial de acum 
100 de ani: la 27 martie 
Basarabia revenea la Patria 
mamă, pentru ca, după doar 
câteva luni, să devină parte a 
Statului naţional unitar român. 
Împărtăşim astfel nu doar acelaşi 
grai, dar şi aceeaşi clipă de graţie 
a istoriei. De aceea se cuvine să 
sărbătorim împreună acest 
moment.Ne propunem 
revalorizarea momentelor cruciale 
ale istoriei neamului, reevaluarea 
semnificațiilor sociale și politice 
ale Marii Uniri, în contextul 
european actual. 

Public de toate 
vârstele și din toate 
categoriile sociale, 
dar mai ales pentru 
generația matură, 
capabilă a înțelege 
și simți emoția 
momentului evocat. 

Perioada de 
desfășurare: 

 
decembrie 

2017 – 
decembrie 

2018 

250 mii lei 391 mii lei Au fost realizate 6 spectacole cu 
decor sumar, astfel încât să poată fi 
deplasate acolo unde se află români 
în străinătate, în Republica Moldova, 
dar și în țară ori în școlile 
bucureștene. 

Programul 16 
 

Prin intermediul acestui program  

îi sărbătorim pe artiştii ajunşi la o 

Public fidel acestor 
actori, invitaţii 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

35 mii lei 9 mii lei Anca Bejenaru (40 de ani de teatru), 
Ion Haiduc (70 de ani), Victoria 
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Vedeta de lângă 
tine 

vârstă respectabilă (50, 60, 65, 

70... de ani), şi pe cei care au un 

număr rotund de ani în teatru (20, 

30, 35, 40...).  

acestora, jurnalişti, 
oameni de teatru, 
public obişnuit, 
public întâmplător 

Cociaș (60 de ani; 30 de ani de 
Nottara), Sorin Cociș (50 ani și 25 de 
Nottara), Crenguța Hariton (50 de 
ani), Anda Caropol, Ion Dichiseanu, 
Ion Siminie - veterani 

Programul 17 
 
Spectacolul 
începe cu o 
lectură 

Acest program îşi propune ca, 

dincolo de abordarea modernă și 

diversificarea opțiunilor 

repertoriale, să testeze 

atractivitatea unor piese noi ale 

dramaturgiei contemporane 

pentru publicul Nottara-ului. 

Scopul principal, acela de a înnoi 

numele autorilor dramatici pe 

scena teatrului nostru şi pe 

scenele celorlalte teatre, se 

bazează pe faptul că publicul vine 

(conform studiului IMAS, 

comandat de noi) după actori, dar 

şi după autorul, titlul piesei (după 

poveste). Socotim a fi o 

necesitate montarea unor 

dramaturgi mai puţin sau deloc 

cunoscuţi în România şi a unor 

titluri premiate în străinătate, dar 

necunoscute la noi.  

Public tânăr, altul 
decât cel obișnuit al 
teatrului, regizori, 
profesori, studenți ai 
facultăților de teatru 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
Perioada de 
desfășurare:  

iunie 
(dramaturgia 

greacă) 
 

octombrie (în 
cadrul 

FEST(in) pe 
Bulevard – 
dramaturgie 

adecvată 
pentru criza 

pubertății, criza 
adolescenței)  

 
 
 
 
 

30 mii lei 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

8 mii lei 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
- dramaturgie greacă (trei piese)  
 
 
 
- Criza pubertății, criza adolescenței  
octombrie, în cadrul celei de-a V-a 
ediții a Festivalului Internațional de 
Teatru – Fest(in) pe Bulevard 
(costurile se regăseșc în bugetul 
festivalului) 
 
Aceste evenimente se fac în 
parteneriat cu ambasadele și 
institutele culturale ale țărilor din 
care provine dramaturgia 
promovată. Cel mai adesea avem și 
autori invitați. 

Programul 18 
 
Piese vechi în 
haine noi 

Acest program propune aducerea 
în atenția publicului de astăzi, a 
unor importante texte dramatice 
precum și a unor montări care le-
au valorificat cu mare succes de 
public și critică. Revizitarea 
acestor opere patrimoniale, în 
viziuni noi, moderne, este făcută 

Public matur, 
nostalgic după 
vremurile de 
altădată, iubitor de 
povești retro. 

Anul 2017 300 mii lei 212 mii lei Asta-i ciudat (Păguboșii), după 
Miron Radu Paraschivescu, regia: 
Diana Lupescu 
 



99 

 

în beneficiul receptării lor. În 
2017, am dat posibilitatea 
reinventării unui musical  valoros 
din anii ’90, creat de Gelu 
Colceag, după Asta-i ciudat de 
Miron Radu Paraschivescu, pe 
libretul lui Eugen Rotaru și pe 
muzica lui Laurențiu Profeta. 

Programul 19 
 
Bulevardul 
comediei 

Consecvent strategiei de 
marketing a teatrului, stabilită în 
conformitate cu concluzile 
studiului IMAS (2012 și 2015), 
care arată că majoritatea 
publicului preferă comedia, 
programul reflectă dorinţa noastră 
de a veni în întâmpinarea 
spectatorilor, dar şi pe aceea de a 
reabilita noţiunea de comedie prin 
producții de cea mai bună 
calitate.  
În acest context, s-a montat un 
text clasic, D-ale carnavalului de 
I.L. Caragiale, cu o distribuție de 
excepție: Vlad Zamfirescu, 
Cerasela Iosifescu, Luminița 
Erga, Adrian Văncică, Gigi Ifrim 
etc. 
Pentru cel de-al doilea proiect, 
ne-am inspirat din tradiţia 
franceză a genului şi, la sugestia 
regizorului Iulian Furtună, care 
lucrează în Franţa, am preluat un 
titlu de succes al scenelor 
pariziene Pere Noel este une 
ordure. Este un divertisment 
realizat la standarde înalte de 
calitate, respectate profesionist şi 
răsplătite cu aplauzele şi 
admiraţia publicului. 

Publicul de toate 
vârstele și din toate 
categoriile sociale, 
mare amator de 
comedie 

Anul 2017 (cu 
continuitate) 

 
350 mii lei 

 
 
 
 
 
 

100 mii lei 

 
227 mii lei 

 
 
 
 
 
 

 202 mii lei 

 

D’ale carnavalului de I.L. 
Caragiale, regia: Claudiu Goga 
 

 

Balul sinucigașilor (Pere Noel est 
une ordure) de Josiane    
Balasko,GerardJugnot,Thierry 
Lhermitte,Christian Clavier,Marie-
Anne Chazel,Bruno Moynot, 
regia: Iulian Furtună (Franța) 
 
(Proiect început decembrie 2017 și 
care se finalizează în martie 2018) 
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Programul 20        
 
Cafeneaua  
literar-             
teatrală 
 

Este un program nou, propus de 
actorul Alexandru Repan, care 
are în vedere promovarea 
literaturii și dramaturgiei române. 
Se vor citi versuri, se vor lectura 
texte din dramaturgia română 
clasică și contemporană, se va 
cânta la pian sau la alte 
instrumente, încercând să 
atragem alte segmente de public 
(intelectuai, adolescenți, 
pensionari).  

Public matur, fidel 
teatrului 
 

Anul 2017 ( cu 
continuitate) 

50 mii lei 31 mii lei  Mari poeți minori 
 
 
Un regizor – Dan Micu,  
un dramaturg – Horia Lovinescu 
 
În memoriam: Ruxandra 
Sireteanu, George Constantin, 
Petrică Popa (în cadrul proiectului 
Nottara 70 – mai tânăr ca 
niciodată) 
 

Programul 21*** 
 
NOTTARA PLAY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatrului Nottara propune o 
punte între cele două grupuri, 
punte motivatoare pentru elevi și 
facilitatoare pentru profesori: 
spectacole-lectură după texte 
literare din programa școlară, 
spectacole adresate elevilor și 
cu participarea lor directă fie în 
echipa artistică, fie în cea 
tehnică. 
Distribuțiile sunt mixte: actori 
profesioniști și elevi 

elevi și profesori Anul 2017 (cu 
continuitate) 

0 4 mii lei  De veghe în lanul de secară de 

J.D.Salinger,  scenariu de 
Alexandru Mâzgăreanu, regia: Ion 
Mircioagă 
(parteneriat cu Colegiul Național 
George Coșbuc) 

Programul 22*** 
 
Festivalul NOTT 
DEPENDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezintă o premieră în peisajul 
cultural bucureştean, fiindcă 
reuneşte pentru prima oară, pe 
scena unui teatru de stat, forţele 
creatoare ce s-au afirmat în 
mediul independent. 
Scopul manifestării este de a 
acorda o vizibilitate sporită 
producţiilor de calitate, realizate 
în spaţii alternative şi de a 
impulsiona dialogul dintre cele 
două medii de producţie teatrală, 
cel de stat şi cel independent, în 

public tânăr anul 2017 0 28 mii lei Au participat următoarele teatre 
independente: Teatrul ACT, 
Asociaţia Culturală „Teatrul 
Catharsis”, Teatrul de Artă, 
unteatru, Wonder Theatre - Grand 
Cinema & More, Asociaţia 
ENTHEOS şi GrayPlay Performing 
Arts, Godot Café-Teatru, Teatrul 
Coquette 
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folosul publicului bucureştean. 
Iniţiativa Teatrului Nottara este 
urmarea firească a programului 
de succes Nocturne, care a oferit 
companiilor independente şi 
tinerilor artişti, oportunitatea de a 
performa pe o scenă consacrată.  

Programul 23*** 
 
Actor și regizor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am inițiat un astfel de program 

pentru că am văzut, în timp, cum 

actori talentați, cu vădite reușite, 

tânjesc să se joace (și) de-a... 

regia. Unii reușesc chiar 

performanța de a ține corect 

balanța între actorie și regie, 

făcându-le cu succes pe 

amândouă. Alții se refugiază în 

pedagogie, unde au prilejul de a 

monta mici spectacole cu 

studenții și/sau cu masteranzii. 

Programul este gândit în special 

pentru actorii angajați ai teatrului 

nostru. 

  0 
 
 
 
 
 
0 

152 mii lei 
 
 
 
 

22 mii lei 

Hamlet în sos picant de Aldo 
Nicolaj, regia: Alexandru Jitea 
 
 
 
 
Mentorul de Daniel Kehlmann, 
regia: Cristian Nicolaie 
(Proiect început în decembrie 2017. 
Se va finaliza în 2018) 

TOTAL GENERAL   5.360 mii lei 5.017 mii 
lei  

 

*** Ultimele programe și proiecte au fost realizate din economiile de la celelalte programe și proiecte și nu fac parte din 

Programul minimal. Ele sunt dovada unui management echilibrat, performant. 
Suma aprobată capitolului 20.30.30 la ultima rectificare, a fost de 5.900.000 lei. Execuția bugetară a fost de 5.736.368 lei. 
Diferența dintre execuția bugetară (5.736.368 lei) și suma cheltuită pentru programele și proiectele culturale (5.017.000 lei) 

presupune:  achiziționare tichete și bilete spectacol, întreținere site-uri, creioane și tipărire chestionare pentru Juriul spectatorului, 
comision bancar vanzare online si POS, impozit spectacole, fond handicap (începând cu luna septembrie 2017), curățare chimică 
costume de spectacol, mici achiziții de materiale consumabile pentru buna funcționare a cabinelor actorilor, prestări servicii forță de 
muncă etc. 


