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1. AGERPRES 
din data de 27 Martie 2019 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/03/27/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--281957 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

 
PREMIUL DE EXCELENŢĂ pentru Marinela Ţepuş, directorul Teatrului 

Nottara, la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM) 
 
Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul de excelenţă la cea 
de-a XVIII-a ediţie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), 
echivalentul UNITER din Republica Moldova. 
 
Cea mai importantă distincţie acordată de uniunea de breaslă din Republica 
Moldova recompensează activitatea de coordonare a Proiectului 100 de ani 
împreună. Centenarul Marii Uniri. Proiectul a asigurat cadrul unor intense 
schimburi culturale între Teatrul Nottara şi teatrele de dincolo de Prut. În 2018, 
Teatrul Nottara a găzduit spectacole ale unor teatre moldoveneşti (Teatrul 
Naţional Satiticus I.L. Caragiale şi Centrul de Cultură şi Artă Ginta Latină, 
ambele din Chişinău, Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Bălţi, Teatrul 
Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul) şi a jucat, la rândul său, 
pe scenele acestora 
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100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri a fost unul dintre cele mai importante 
şi de succes proiecte ale teatrului de pe Bulevardul Magheru, în ambele ţări, 
reprezentaţiile jucându-se cu sălile pline. 
 
La ediţia de anul trecut a Galei Premiilor UNITEM, teatrologul Marinela Ţepuş, 
directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul Preşedintelui UNITEM pentru 
management. 
 
De-a lungul timpului, Premiul de Excelenţă al Uniunii Teatrale din Moldova 
(UNITEM) a fost decernat unor personalităţi din Romnia, care au contribuit la 
consolidarea legaturilor culturale dintre cele două ţări: Emil, Boroghină, 
Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Mihai Mălaimare, Matei 
Vişniec. 
 
Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova a avut loc la Chişinău, ca în fiecare 
an, şi a marcat Ziua Mondială a Teatrului, precum şi UNIREA Basarabiei cu 
Regatul României (unire care a durat 22 de ani, până la 28 iunie 1940). 
 
"Am ştiut că voi fi premiată, pentru că am primit invitaţia de a fi prezentă la Gala 
Premiilor UNITEM. Însă nu am ştiut ce premiu urmează să mi se ofere. M-am 
sfiit să întreb. Această distincţie încununează cele două mandate de directorat ale 
Teatrului Nottara din Bucureşti (8 ani), precum şi cei şase ani de directorat al 
Teatrului George Ciprian din Buzău. Consider că nu am ocupat degeaba funcţia 
de director în două teatre pe care le preţuiesc şi le admir. Dedic acest premiu 
tuturor colegilor din Teatrul Nottara, care au fost alături de mine în cei opt ani, 
pentru că numai împreună am putut închega o echipă care s-a bucurat de multe 
succese, dar şi celor cărora nu le-am fost pe plac, pentru că numai ei m-au stimulat 
să devin un manager cultural cu adevărat profesionist". (Marinela Ţepuş) 
 
 

 
de: Cristina Sava 

Specialist PR Teatrul C.I Nottara 
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2. Vocea Basarabiei 
din data de 26 Martie 2019, ora 14:52 
https://voceabasarabiei.md/cultura/item/12562-gala-premiilor-unitem-
si-a-desemnat-castigatorii 
 

 

Gala Premiilor UNITEM și-a desemnat câștigătorii 
 
În posesia premiului de excelență au intrat Viorel Cornescu, actor la Teatrul 
Național ”Satiricus I. L. Caragiale”, Nicolae Poghirc, manager și regizor la 
Teatrul ”Alexandru Davila” din Pitești, România și Marinela Țepuș, director la 
Teatrul ”Nottara” din București. 
 
 

Sursa: voceabasarabiei.md 
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3. Bookhub.ro 
din data de 27 Martie 2019 
https://bookhub.ro/premiul-de-excelenta-pentru-marinela-tepus-
directorul-teatrului-nottara-la-gala-premiilor-uniunii-teatrale-din-
moldova-unitem/ 
 

 
 

 
 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru Marinela Țepuș, 
directorul Teatrului Nottara, la Gala Premiilor Uniunii 

Teatrale din Moldova (UNITEM) 

 
Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul de excelenţă la cea 
de-a XVIII-a ediţie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), 
echivalentul UNITER din Republica Moldova. 
 
Cea mai importantă distincție acordată de uniunea de breaslă din Republica 
Moldova recompensează activitatea de coordonare a Proiectului 100 de ani 
împreună. Centenarul Marii Uniri. Proiectul a asigurat cadrul unor intense 
schimburi culturale între Teatrul Nottara și teatrele de dincolo de Prut. În 2018, 
Teatrul Nottara a găzduit spectacole ale unor teatre moldovenești (Teatrul 
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Național Satiticus I.L. Caragiale și Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, 
ambele din Chișinău,Teatrul Național  Vasile Alecsandri din Bălți, Teatrul 
Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul) și a jucat, la rândul său, 
pe scenele acestora. 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri a fost unul 
dintre cele mai importante și de succes proiecte ale teatrului de pe Bulevardul 
Magheru, în ambele țări, reprezentațiile jucându-se cu sălile pline. 
 
La ediția de anul trecut a Galei Premiilor UNITEM, teatrologul Marinela Țepuș, 
directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul Președintelui UNITEM pentru 
management. 
 
De-a lungul timpului, Premiul de Excelenţă al Uniunii Teatrale din Moldova 
(UNITEM) a fost decernat unor personalităţi din Romnia, care au contribuit la 
consolidarea legaturilor culturale dintre cele două ţări: Emil Boroghină, 
Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Mihai Mălaimare, Matei 
Vişniec. 
 
Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova a avut loc la Chișinău, ca în fiecare 
an, și a marcat Ziua Mondială a Teatrului, precum și UNIREA Basarabiei cu 
Regatul României (unire care a durat 22 de ani, până la 28 iunie 1940). 
 
”Am știut că voi fi premiată, pentru că am primit invitația de a fi prezentă la Gala 
Premiilor UNITEM. Însă nu am știut ce premiu urmează să mi se ofere. M-am 
sfiit să întreb. Această distincție încununează cele două mandate de directorat ale 
Teatrului Nottara din București (8 ani), precum și cei șase ani de directorat al 
Teatrului George Ciprian din Buzău. Consider că nu am ocupat degeaba funcția 
de director în două teatre pe care le prețuiesc și le admir. Dedic acest premiu 
tuturor colegilor din Teatrul Nottara, care au fost alături de mine în cei opt ani, 
pentru că numai împreună am putut închega o echipă care s-a bucurat de multe 
succese, dar și celor cărora nu le-am fost pe plac, pentru că numai ei m-au 
stimulat să devin un manager cultural cu adevărat profesionist”. (Marinela 
Țepuș) 
 

Sursa: bookhub.ro 
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4. Yorick.ro 
din data de 28 Martie 2019 
https://yorick.ro/marinela-tepus-premiul-de-excelenta-la-gala-
premiilor-uniunii-teatrale-din-moldova/ 
 

 
 
Marinela Țepuș, Premiul de Excelență la Gala Premiilor Uniunii 

Teatrale din Moldova 
 

Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul de excelență la cea 
de-a XVIII-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), 
echivalentul UNITER din Republica Moldova. 

Cea mai importantă distincție acordată de uniunea de breaslă din Republica 
Moldova recompensează activitatea de coordonare a Proiectului 100 de ani 
împreună. Centenarul Marii Uniri. Proiectul a asigurat cadrul unor intense 
schimburi culturale între Teatrul Nottara și teatrele de dincolo de Prut. În 2018, 
Teatrul Nottara a găzduit spectacole ale unor teatre moldovenești (Teatrul 
Național Satiticus I.L. Caragiale și Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, 
ambele din Chișinău,Teatrul Național Vasile Alecsandri din Bălți, Teatrul 
Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul) și a jucat, la rândul său, 
pe scenele acestora. 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri a fost unul 
dintre cele mai importante și de succes proiecte ale teatrului de pe Bulevardul 
Magheru, în ambele țări, reprezentațiile jucându-se cu sălile pline. 
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La ediția de anul trecut a Galei Premiilor UNITEM, teatrologul Marinela Țepuș, 
directorul Teatrului Nottara, a primit Premiul Președintelui UNITEM pentru 
management. 

De-a lungul trimpului, Premiul de Excelență al Uniunii Teatrale din Moldova 
(UNITEM) a fost decernat unor personalități din Romnia, care au contribuit la 
consolidarea legaturilor culturale dintre cele două țări:  Emil, Boroghină, 
Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Mihai Mălaimare, Matei 
Vișniec. 

Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova a avut loc la Chișinău, ca în fiecare 
an, și a marcat Ziua Mondială a Teatrului, precum și UNIREA Basarabiei cu 
Regatul României (unire care a durat 22 de ani, până la 28 iunie 1940). „Am știut 
că voi fi premiată, pentru că am primit invitația de a fi prezentă la Gala Premiilor 
UNITEM. Însă nu am știut ce premiu urmează să mi se ofere. M-am sfiit să 
întreb”, a declarat Marinela Țepuș, manager al Teatrului Nottara. „Această 
distincție încununează cele două mandate de directorat ale Teatrului Nottara din 
București (8 ani), precum și cei șase ani de directorat al Teatrului „George 
Ciprian” din Buzău. Consider că nu am ocupat degeaba funcția de director în două 
teatre pe care le prețuiesc și le admir. Dedic acest premiu tuturor colegilor din 
Teatrul Nottara, care au fost alături de mine în cei opt ani, pentru că numai 
împreună am putut închega o echipă care s-a bucurat de multe succese, dar și celor 
cărora nu le-am fost pe plac, pentru că numai ei m-au stimulat să devin un 
manager cultural cu adevărat profesionist”. 

 
Sursa: yorick.ro 
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5. Cotidianul.ro 
din data de 30 Martie 2019 
https://www.cotidianul.ro/teatrul-este-mai-ales-suflet/ 
 

 
 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru Marinela Țepuș 

Marinela Țepuș a primit Premiul de excelență la cea de-a XVIII-a ediție 
a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), echivalentul 
UNITER din Republica Moldova. 

 

Cea mai importantă distincție acordată de uniunea de breaslă din Republica 
Moldova recompensează activitatea de coordonare a Proiectului 100 de ani 
împreună. Centenarul Marii Uniri. Proiectul a asigurat cadrul unor intense 
schimburi culturale între Teatrul Nottara și teatrele de dincolo de Prut. În 2018, 
Teatrul Nottara a găzduit spectacole ale unor teatre moldovenești (Teatrul 
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Național Satiticus I.L. Caragiale și Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, 
ambele din Chișinău, Teatrul Național Vasile Alecsandri din Bălți, Teatrul 
Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul) și a jucat, la rândul său, 
pe scenele acestora. 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri a fost unul 
dintre cele mai importante și de succes proiecte ale teatrului de pe Bulevardul 
Magheru, în ambele țări, reprezentațiile jucându-se cu sălile pline. 

La ediția de anul trecut a Galei Premiilor UNITEM, teatrologul Marinela 
Țepuș a primit Premiul Președintelui UNITEM pentru management. 

De-a lungul trimpului, Premiul de Excelență al Uniunii Teatrale din 
Moldova (UNITEM) a fost decernat unor personalități din Romnia, care au 
contribuit la consolidarea legăturilor culturale dintre cele două țări: Emil 
Boroghină, Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Mihai 
Mălaimare, Matei Vișniec. 

Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova a avut loc la Chișinău, ca în fiecare 
an, și a marcat Ziua Mondială a Teatrului, precum și UNIREA Basarabiei cu 
Regatul României (unire care a durat 22 de ani, până la 28 iunie 1940). 

”Am știut că voi fi premiată, pentru că am primit invitația de a fi prezentă la Gala 
Premiilor UNITEM. Însă nu am știut ce premiu urmează să mi se ofere. M-am 
sfiit să întreb. Această distincție încununează cele două mandate de directorat ale 
Teatrului Nottara din București (8 ani), precum și cei șase ani de directorat al 
Teatrului George Ciprian din Buzău. Consider că nu am ocupat degeaba funcția 
de director în două teatre pe care le prețuiesc și le admir. Dedic acest premiu 
tuturor colegilor din Teatrul Nottara, care au fost alături de mine în cei opt ani, 
pentru că numai împreună am putut închega o echipă care s-a bucurat de multe 
succese, dar și celor cărora nu le-am fost pe plac, pentru că numai ei m-au 
stimulat să devin un manager cultural cu adevărat profesionist”, a 
declarat Marinela Țepuş 

 
de: Magdalena Popa Buluc 
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6. Observatorul Cultural 
din data de 08 Mai 2019 
https://www.observatorcultural.ro/articol/scrisoare-deschisa-despre-o-
dreapta-judecata/ 
 

 
 

Scrisoare deschisă despre o dreaptă judecată 
 

Am trăit o reală satisfacţie cînd am aflat că este posibil ca doamna Gabriela 
Firea, Primarul General al Capitalei, în urma scrisorii ce i-a fost adresată de către 
membrii colectivului Teatrului Nottara din Bucureşti, jigniţi profund de nota 
acordată managementului instituţiei şi muncii lor, una total nedreaptă faţă de 
volumul şi nivelul artistic al activităţii pe anul 2018, să decidă realuarea 
procedurilor de evaluare a managementului asigurat de Marinela Ţepuş. 

Am făcut parte de mai mulţi ani din numeroase comisii de evaluare atît a 
Proiectelor, cît şi a Rapoartelor de activitate, la nivelul Ministerului Culturii, al 
Primăriei Municipiului Bucureşti sau al unor consilii judeţene şi primării din ţară. 

Pot spune că sînt la curent cu ce se întîmplă în teatrele româneşti, la cîteva 
dintre acestea cunoscîndu-le chiar în detaliu activitatea. Mărturisesc că am fost 
şocat, în urmă cu un an, cînd mi s-a spus că Marinela Ţepuş a fost evaluată pentru 
activitatea din 2017 cu puţin sub nota 9. Acum am rămas de-a dreptul stupefiat 
cînd am aflat că, pentru activitatea din anul 2018, Marinela Ţepuş a fost notată cu 
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puţin peste 7, în vreme ce majoritatea directorilor teatrelor subordonate Primăriei 
Capitalei au primit meritate note de peste 9. 

Fără a intenţiona să supăr pe cineva, cred că realizările Teatrului Nottara în 
anul 2018 nu au fost mai prejos decît ale tuturor teatrelor bucureştene. Pot spune 
chiar că au fost cîteva direcţii, care ar putea situa Teatrul Nottara în fruntea 
celorlalte. Deşi puteau exista şi alte oportunităţi, în deplin acord cu directorul 
Teatrului Naţional Craiova, am dorit ca proiectul Glasurile patriei – glasurile 
istoriei, glasurile poeziei, dedicat Centenarului Marii Uniri, să fie realizat, în 
colaborare, de Teatrul Nottara din Bucureşti şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ 
Craiova, un proiect compus din recitalurile Treptele Unirii şi Sînt suflet în sufletul 
neamului meu-Limba română este patria mea, ce aveau să fie prezentate, cu 
suportul Primăriei Capitalei şi al Institutului Cultural Român, la Congresul 
Mondial al Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia, la Bucureşti şi în Craiova, 
dar şi la Paris, Bruxelles, Haga, Viena, Chişinău, Stockholm, Ierusalim, Cernăuţi, 
Bălţi, Cahul, precum şi în alte cîteva oraşe din România. 

Mă întreb cîte alte teatre din ţară şi-au luat atît de în serios responsabilitatea 
şi misiunea de a fi soli ai culturii şi spiritualităţii româneşti, cu realizări la un nivel 
asemănător, în Anul Centenarului Marii Uniri ? 

Pe lîngă acest proiect, demne de toată lauda au fost turneele cu celelalte 
spectacole în Republica Moldova şi invitarea cîtorva teatre din Moldova, care au 
realizat adevărate microstagiuni pe scenele de la Nottara. Pentru statornicirea şi 
calitatea acestor relaţii cu teatrele de peste Prut, Marinela Ţepuş a primit Premiul 
Preşedintelui Uniunii Teatrale din Moldova-UNITEM, pentru anul 2017 şi, de 
curînd, drept recunoaştere supremă, Premiul de Excelenţă al UNITEM pentru 
2018, cel mai important premiu al Galei, atribuit de-a lungul anilor unor 
importante personalităţi ale teatrului românesc, precum Ion Caramitru, Constantin 
Chiriac, Mircea Diaconu, Mihai Mălaimare, Matei Vişniec (şi subsemnatul). La 
aceste recunoaşteri ne-am permite să adăugăm şi minunatul Festival Internațional 
de Teatru „Fest(in) pe Bulevard“, care şi-a cîştigat o personalitate distinctă între 
celelalte manifestări de gen din ţară, apreciat şi curtat de multele  teatre și 
companii din Europa şi nu numai. Fiind în totală cunoştinţă de cauză, aş aminti şi 
parteneriatul dintre Teatrul Naţional din Craiova şi Teatrul Nottara pentru 
desfăşurarea celei de a XI-a ediţii a Festivalului Internaţional Shakespeare, 
„Planeta Shakespeare“, Teatrul Nottara fiind organizatorul secţiunii de la 
Bucureşti a Festivalului, unde au fost programate excelente spectacole 
shakespeariene de pe toate continentele, din Europa, Asia, Africa, Australia şi 
America. Crede oare cineva că dacă nu am fi avut totală încredere în capacitatea 
Teatrului Nottara de a organiza Festivalul Shakespeare de la Bucureşti, l-am fi 
ales drept partener? 

Dincolo de toate acestea, mă întreb firesc dacă vreunul dintre membrii 
comisiei de evaluare a participat, în anul 2018, la aceste manifestări, care nu 
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puteau să nu impresioneze, sau, mai mult, dacă au văzut, în anul supus evaluării, 
vreun spectacol al Teatrului Nottara, majoritatea acestora de o indiscutabilă 
valoare artistică, primite excelent de publicul spectator. Ştiu că în această luare de 
poziţie a mea aş putea fi învinuit de un uşor subiectivism. Aşa cum spuneam, în 
mai multe rînduri am făcut parte din comisiile de concurs pentru ocuparea 
posturilor de manageri în cîteva teatre bucureştene. În urmă cu aproape 8 ani 
nivelul uneia dintre lucrări a fost atît de ridicat încît m-am aflat în situaţia de a 
acorda pentru prima dată o notă de 10. Proiectul îi aparţinea Marinelei Ţepuş, care 
a cîştigat detaşat concursul. 

Din experienţele de pînă acum mi-aş permite să spun că actualul sistem de 
evaluare este unul birocratic şi îngrăditor. Sînt convins că dacă aş sta faţă în faţă 
cu membrii Comisiei care au evaluat-o pe Marinela Ţepuş numai lecturînd 
Raportul, eu cunoscînd în detaliu activitatea Teatrului Nottara, aş putea demonta 
toate eventualele argumentaţii care au dus la o atît de nedreaptă depunctare, şi să-
i conving că, analizînd cu atenţie activitatea şi realizările Teatrului Nottara din 
anul 2018, nota acordată managementului acestei instituţii nu putea fi în nici un 
caz una sub 9,70. 

Trăiesc cu speranţa că domnul Traian Petrescu, Directorul Direcţiei 
Cultură, Învățămînt, Turism a Primăriei Generale a Capitalei, pe care îl respect 
foarte mult şi cu care am colaborat excelent pentru realizarea, la mijlocul anilor 
’90, la Craiova, a poate celei mai mari producţii teatrale româneşti, 
spectacolul Danaidele al lui Silviu Purcărete, va încerca să înţeleagă 
temperamentul atît de special al Marinelei Ţepuş, eforturile şi lupta ei pentru o cît 
mai corectă percepţie a activităţii performante a Teatrului Nottara. 
 

Nu pot să închei fără a-mi exprima respectul pentru Doamna Primar 
General Gabriela Firea, care dovedește, prin decizia sa, că nu doreşte să lase să se 
petreacă o atît de mare nedreptate, cum este cea făcută Marinelei Ţepuş, şi prin 
ea, întregului colectiv al Teatrului Nottara. 

  

Emil BOROGHINĂ 

Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare 

Vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare 

Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova 

 
 


