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RAPORT DE ACTIVITATE AL TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA 

STAGIUNEA 2016/2017 
 

A.Evolutia instituţiei în raport cu mediul în care își desfașoară 

activitatea 
A.1. colaborarea cu instituţii, organizaţ ii,grupuri informale care se adreseaza 

aceleași comunităţ i 

Teatrul Municipal Bacovia  a încheiat acorduri de parteneriat cu majoritatea scoliilor si colegiilor 

băcăuane, atât de pe raza municipiului Bacău cât și de pe raza județului. 

Si-a fundamnetat parteneriatul cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” făcând parte integrantă a 

proiectelor propuse de muzeu (evenimentul dedicat Crucii Rosii, Zilei Naționale a Culturii), a 

colaborat cu Asociațiile Betania-Centrul Delfinul pentru copiii cu Autism, Asociația pentru o Europă 

Unită, Asociația Dă mai Departe, Centrul Rezidențial Pro Familia, Direcția Generală de Asistență 

socială  și protecție a Copilului, Asociația Mie îmi pasă. 

A creat activități pentru persoanele cu dizabilități. Si-a făcut simțită prezența în mijlocul artiștilor 

plastici băcăuani, organizând, din septembrie 2016, expozitiile unor importanți artiști plastici ai 

Bacăului, pe  simeza instituției. ( Ion Mihalache, Carmen Poenaru, Marius Crăița-Mîndra, Carmen 

Voisei, Eugen Ionescu-sculptura in fier, Elena Solomon –tapițerie, Ioan Măric, Constantin și Cristina 

Godea-goblen, dar a atras de partea sa și artiștii amatori  Gheorghe Dalban, Laurențiu Răzvan 

Lăcătușu, Paul Bejan, Florentina Oțetea, cât și elevii Colegiului Național de Artă” George Apostu”, 

clasa Ovidiu  Marciuc). 

Tot pe parcursul stagiunii 2016/2017, am invitat  Asociația pentru  promovarea Dezvoltării Personale 

(APDP), condusă de doamna Carla Popa, de a expune  duminica, când au loc spectacolele adresate 

copiilor, lucrări ale copiilor cu dizabilități. 

Am  colaborat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” și Centrul de Cultura și Artă „ George Apostu”  

pentru evenimentul „ Asteptindu-l pe Samuel Beckett” -ATELIER de cercetare-creație Teatrul lui 

Samuel Beckett: strategii ale punerii în scenă și principii ale jocului «actorului beckettian», 

eveniment prezentat de Profesorul Facultății de Litere și Teatru al Universitătii Laval din Quebec, 

Canada, domnul Liviu Dospinescu. 

Teatrul Municipal Bacovia și-a  deschis considerabil porțile spre comunitate, asigurându-și astfel un 

public pe măsură. A reușit, într-un timp relativ scurt, să-și imprime  calitatea de Voce a Cetății. 

A.2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte  tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

PUNCTE TARI 
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-clădirea Teatrului municipal Bacovia este situată în centrul orașului 

-existența unui public  fidel, diversificat ,atât din comunitatea locală, cât și din celelalte  orașe  ale 

județului 

-existența  a două secții: Dramă și Animație 

-producții teatrale  moderne, clasice  atât pentru adulți, cât și pentru copii 

-crearea unor programe  și poriecte  noi, atractive, educative 

-personal calificat 

-capacitate de producție proprie 

-mărirea numărului de angajați: 9 tineri actori (5 Dramă, 4 Animație), 1 secretar literar, 2 mașiniști 

(Dramă, Animație), 1 femeie de servici. 

- deținem un site propriu,  pagina de facebook 

-parteneri media locali și naționali 

-recuperarea  foaierului  teatrului, fosta Librărie Glissando 

-majorarea salariilor personalului de scenă (tehnic și artistic) cu 50% și a personalului administrativ cu 

20% 

-existența avizului de funcționare  I.S.U. 

-depunerea proiectului pentru autorizație  I.S.U. 

PUNCTE SLABE 

-lipsa investițiilor din ultimii ani 

-lipsa unei legislații specifice   despre statutul artistului 

-lipsa unei legislații specifice privind achizițiile  pentru  crearea de spectacole 

-scenotehnică învechită 

-necesitatea reamenajării sălii de spectacol (fotolii noi, cortină, sufite, mochetare, capitonare, etc) 

OPORTUNITĂŢI 

-existența, la ora actuală, a unei trupe cu potențial crescut cresc  oportunitatea diversificării 

repertoriului (copii, tineri, adulți, vârstnici) 

-posibilitatea deschiderii de parteneriate cu alte instituții de gen din regiune și din țară 

-posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru proiecte culturale 

AMENINŢĂRI  
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- există posibilitatea ca tinerii angajați să plece  din cauza  lipsei de locuințe de servici.(există o 

locuință  de servici  cu trei camere, dar din păcate insuficientă pentru numărul actorilor  ce nu au 

domiciliul pe raza județului Bacău) Acest fapt ar atrage după sine  imposibilitatea  realizării unui 

program cultural artistic valoros, educativ, stabil 

A.3. analiza imaginii existente a instituţ iei și propuneri pentru îmbunătăţ irea 

acesteia 

Teatrul Municipal Bacovia, prin cele două secții-dramă și animație- a reușit să se impună pe scenele 

unor festivaluri importante, obținând diplome și premii. 

-Pitești-Festivalul Internațional al Teatrului de Studio –Davila Studio INTERFEST, Ediția a XX-a, Eliza 

Noemi Judeu obținând ,cu spectacolul” Ich Bin Ofelia” (,regia Sorin Militaru/scenografie Erika 

Marton)  Premiul pentru Creație Feminină/14-120 noiembrie,2016 

-Chișinău-Festivalul Teatrelor de Păpuși și marionete „Sub Căciula lui Guguță”,  

 cu spectacolul „Dragostea celor trei portocale”, regia Ovidiu Lazăr/Scenografie 

Marian Văsîi  

 

-Constanţa- Festivalul „Miturile Cetăţii” ,  19-27 iulie 2017, spectacolul „Amphitrion 

38” , regia Horia Suru/Scenografia Cristian Marin/Coregrafia Sophie Duncan  

-București- Festivalul Internaţ ional al Teatrelor de Tineret „IMPULS „ ,al Teatrului 

Ţăndărică, noiembrie 2017 , cu spectacolul „Hainele cele noi ale Împărantului”  ,  regia 

Ciprian Huţanu/ scenografia Gavril Siriteanu 

La acest festival, actritele pensionare Elena Solomon, Adriana Stoian, Verona 

Marinescu si Sorina Moian au primit, la propunerea managerului Teatrului Municipal 

Bacovia, Premii de Excelență pentru întreaga activitate.  

Bacau Fest Monodrame 21-26 aprilie 2017 

Festivalul Bacău Fest Monodrame este succesorul Festivalului Internațional al Recitalurilor 

Dramatice, al Galei Star, al Galei Recitalurilor Dramatice, un festival, așadar ,cu tradiție care, în 2016 

s-a desfășurat sub cele mai profesioniste auspicii. Acest festival se bucura de sprijinul Consiliului Local 

și al Primăriei Bacău. 

Am decis să-i schimb denumirea pentru a oferi o identitate mai clară. Acest festival, ce pune în 

lumină  Arta Actorului, ramâne, în lumea teatrala românească, un punct de reper  în descoperirea 

noilor  talente prin secțiunea Concurs  și a certificării valorii celor mai experimentați artiști. 

De asemenea, i-am dezvoltat aria spectaculară, invitând în recitalurile  extraordinare spectacole în 

două, chiar trei personaje ( Ursul de AP.Cehov ,Teatrul de Stat Constanța, regia Felix  Alexa , Sunset 

Limited, după Cormac McCarthy, UNTEATRU, București). 

Teatrul Municipal Bacovia a propus  monodrama „ Stiu că nu asta vrei să auzi”, după Carmen 

Dominte  ,în  regia băcăuancei  Irina Crăița –Mândra cu actrița Teatrului Municipal Bacovia, Denise 
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Ababei. A prezentat criticii de specialitate spectacolul” AMPHITRYON 38”, după Jean Giraudoux, în 

regia băcăuanului Horia Suru. 

Festivalul s-a bucurat, în continuare, de prezența tinerilor, aceștia  facând parte din juriul care acordă 

premiul Publicului Stefan  Iordache. 

Bacău Fest Monodrame s-a desfășurat în doua spații neconvenționale (Club Cultural Decebal și 

Valhalla Pub), precum și în sala mare a Teatrului Municipal Bacovia. 

Nu a avut caracter internațional deoarece spectacolele  străine înscrise   în concurs nu  au atins 

nivelul artistic  pe care și l-a propus festivalul. 

 Trofeul Bacău Fest Monodrame a fost  creat și realizat de artistul plastic  băcăuan, fost actor al 

Teatrului de Animație din Bacău,  Eugen Ionescu. 

Pentru promovarea festivalului, dar și a teatrului, echipei teatrului s-a alăturat un tânăr 

băcăuan,Adrian Istrate, student al Facultății de Grafică Design , a Universității de Artă „ George 

Enescu”  din Iași.  

Adrian Istrate și-a  exprimat dorința de a rebrandui  imaginea instituției Teatrului Municipal Bacovia, 

motivându-și argumentația astfel : „Teatrul Municipal Bacovia este unul din principalele centre 

culturale din orașul Bacău. De aproape 70 de ani, acest teatru a oferit experiențe memorabile 

publicului de toate vârstele pe scena sa. Datorită succesului ultimei stagiuni, Teatrul Municipal 

Bacovia își atestă deschiderea către tendințele actuale, cu dorința și potențialul de a-și îndeplini 

misiunea artistică de teatru cu importanță națională în peisajul autohton. Scopul final va fi acela de a-

i oferi Teatrului Municipal Bacovia  o identitate nouă, puternic definită care va ajuta teatrul în 

promovarea locală, națională, dar și internațională.” 

Începutul colaborării sale  cu Teatrul Municipal Bacovia a constituit  imaginea pe care a creat-o 

pentru Bacău Fest Monodrame. 

„Anul 2017 a adus noutăți în privința festivalului de teatru ce are loc anual în Bacău. Dacă până acum 

acesta s-a numit Gala Star sau Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice Valentin Sivestru, 

noua denumire definește exact despre ce este vorba. Nu doar denumirea a fost o noutate ,dar și 

abordarea grafică. Au fost folosite 4 culori reprezentative  menite  să înfrumusețeze orașul. Clădirea 

stilizată a Teatrului Municipal Bacovia a pus mai bine pe  hartă locația desfășurării acestui eveniment. 

Materialele grafice realizate cu scopul promovării acestui festival au fost afișele, bannerul exterior, 

programul festivalului, ecusoanele, diplomele și caietul program. În mediul online, promovarea 

fesdtivalului a fost realizată cu ajutorul paginii de facebook și a  noului site al Teatrului.” (Adrian 

Istrate, extras din Proiectul de Licență-Rebranding identitate vizuală Teatrul Municipal Bacovia). 

Parteneriat important 
Parteneriatul pe care l-am încheiat cu  Facultatea de Teatru a Universitătii „George Enescu” din Iași a  

inlesnit  angajarea  a patru tineri la Secția Animație (Ilinca Istrate, Andi Andriucă, Beatricee 

Teișanu,Giuseppe Torboli), a trei  tineri absolvenți la Secția Dramă (Tudor Hurmuz, Andreea Darie, 

Dragos Vasile Stan), dar  și a încă doi tineri absolvenți ai Universității Naționale  de Artă Teatrală și 

Cinematografică București (Minodora Broscoi, Eduard Burghelea). La compartimentul Secretariat 
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Literar ni s-a alăturat  Ivona Lucan ,absolventă a Facultății de Teatrologie a Universității de Artă 

„George Enescu’’ din Iași. 

Am reuși astfel să pun în practică un deziderat: acela de a  spori numărul de actori (secția Animație 

era subdimensionată), de a  face din scena băcăuană o rampă de lansare pentru tinerii absolvenți, de 

a aduce în fața publicului alte tipuri de personalități artistice, cu alt tip de  temperament și caracter  

emoțional. 

În sensul parteneriatelor, s-a creat o frumoasă legătură cu noua sala de spectacole  din Moinești- 

Centrul de Cultura LIRA- în a cărei deschidere a jucat Teatrul Municipal Bacovia. Moinestiul a devenit, 

astfel, dacă vreți, a doua scenă a  de reprezentație  pentru Teatrul Municipal Bacovia. 

Totuși, datorită faptului că sala de spectacole a Centrului Lira nu deține  o scenotehnică conformă cu 

standardele unei săli de teatru , nu s-au putut prezenta toate spectacolele instituției noastre, dar  se 

fac demersuri în acest sens de catre  forurile conducătoare. 

Au fost prezente spectacole ale Secției Dramă, dar și ale secției Animație: 

„Prenumele’’,  după Alexandre de la Pateliere și Matthieu Delaporte, regia Răzvan Săvescu 

(10.03.2017) 

‚Omul care a văzut moartea”, dupa Victor Eftimiu, regia Gheorghe Balint (18.05.2017) 

„Unchiul Vanea”, după A.P.Cehov, regia Luminița Țâcu (27.06.2017) 

„Aladin”, după ” O mie și una de nopți”, regia Gheorghe Balint (.7.04.2017) 

„Albă ca Zăpada”, după Frații Grimm, regia Gheorghe Balint (2.09.2017) 

De asemenea, Teatrul Municipal Bacovia a  fost invitat permanent al  Festivalului „Tristan  Tzara”  

prin spectacole sau prin prezențele actoricesti pe care le-a propus. 

În 2017, Teatrul a prezentat pe scena DADA  spectacolul sectiei Animație, „Dragostea celor 

portocale”, dupa Carlo Gozzi, o feerie dadaista, regia Ovidiu Lazăr, scenografia Marian Văsîi. 

Tot în 2017, dar în luna decembrie, Teatrul Municipal Bacovia a făcut parte din Programul 

LUCEAFĂRUL al Teatrului „Csiki Jatekszin” din Miercurea-Ciuc, un program dedicat spectacolelor în 

limba română. Teatrul Municipal Bacovia a fost reprezentat de spectacolu l” Omul care a văzut 

moartea” ,după Victor Eftimiu, în regia lui Gheorghe Balint, alături de  teatrele din Tg.Mureș, Sfântu 

Gheorghe, Brașov. 

Am creat un nou site al instituției pentru că cel vechi devenise  inactiv, din cauza unei proaste  

comunicări ale  fostilor directori cu firmele implicate. 

Am rezolvat problemele cu fosta firmă , am ales alți parteneri, iar site-ul  este acum funcțional, are  o  

imagine demnă  de secolul XXI, este în tendințele actuale  . de promovare. 

Astfel într-un timp scurt, am reușit să schimb  imaginea virtuală  și reală a Teatrului Municipal 

Bacovia- pagina de facebook, Site-ul, importante, de altfel, astăzi ,când lumea  cere informația doar la 

un click distanță. 
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Adresa de site, adresa paginii de facebook, adresa instituției, numerele de telefon pentru rezervări 

bilete  se regăsesc  pe bannerul montat  în fața instituției, alături de noua identitate vizuală a 

Teatrului. 

https://www.facebook.com/bacovia.teatrul/ 

http://teatrulbacovia.ro/ 

 

Din cauza problemelor  ramase  nerezolvate  în urma festivalului Theaterstock 2015, Teatrul 

Municipal Bacovia a rămas cu datorii  financiare și o  imagine deplorabilă. Acest lucru a atras după 

sine  respingerea  de catre anumiți sponsori a colaborării cu instituția noastră. Nu ar fi fost grav dacă 

acești sponsori nu ar fi fost din Bacău. Dar aici vorbim despre marile companii ale orașului: 

DEDEMAN, AGRICOLA.SA, PAMBAC sau RAIFFEISEN Bank. 

Sper ca din anul 2018 sa revenim la buna colaborare pe care am avut-o înainte de  festivalul ,de altfel  

frumos, Theaterstock. 

Am reușit să atragem  alte nume, care ne-au sprijinit  fără  condiții ieșite din comun: MITSUBISHI 

MOTORS, TWOMEY S PUB, Coffee 2 GO, SELGROSS. 

Urmărind activitatea Teatrului Municipal  Bacovia, am primit încredințarea că  RAIFFEISEN Bank va 

redeveni un sprijin material și de imagine al instituției noastre. 

În perioada noiembrie 2016- iunie 2017, Partenerul principal de Media al Teatrului Municipal Bacovia 

a fost Euro Tv, stație de televiziune  locală. Aceasta ne-a asigurat o promovare  continuă, realizând 

pentru instituție  trailere ale spectacolelor,  filmarea integrală a premierelor, stiri frecvente cu 

activitatea teatrului. De asemenea, am avut  parteneri si în presa scrisă : DESTEPTAREA, ZIARUL DE 

BACĂU,iar partenerii externi au fost revistele de specialitate: Teatrul Azi și Revista Yorick și  TVR Iași, 

Radio România Iași, Revista Teatrală  Radio, Revista Cronica veche, Iași. 

Concluzii preliminare 

Prin proiectul de management  mi-am propus dezvoltarea  unor programe care sa  deschida  

instituția mai mult spre comunitate, care sa atragă și alte categorii de public. 

Programul „Tu și Teatrul” a venit în întâmpinarea spectactorilor cu Proiectele de Spectacol-lectură, 

Lansări de carte,  deschiderea simezei Teatrului Municipal Bacovia artiștilor plastici băcăuani, 

profesioniști sau amatori. 

Spectacolu-lectură s-a bucurat de un real succes deoarece a  pus în prim plan dramaturgia 

românească . Spectacolele s-au derulat in Oliv Cafe , lunar  .S-a creat o atmosferă placută , publicul  a 

putut plonja  în amintire. 

Decembrie-„ Visul unei nopti de iarnă”, de Tudor Mușatescu 

Ianuarie-„ Fii cuminte, Cristofor!” De Aurel Baranga 

Februarie-„Repetiția de seară” de  Csaba Kiss 

https://www.facebook.com/bacovia.teatrul/
http://teatrulbacovia.ro/
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Martie- „Abatorul de Hârtie” de Călin Ciobotari 

Aprilie- în cadrul Bacău Fest Monodrame s-au creat spectacole-lectură ale autorilor români înscriși în 

competiția  pentru  trofeul Bacău-Fest Monodrame - Dramaturgie: 

„Crocodil” de Elise Wilk 

„Matahari” de Crista Bâlciu 

„Norii” de Călin Ciobotari 

Mai- „Kamikaze” de  Alina Nelega 

În privința lansărilor de carte,  acest tip de eveniment  a atras un alt fel de public  spre teatru. 

S-au creat întâlniri cu  oameni de teatru, profesori, elevi, public  divers interesat de  propunerile 

teatrului. 

Astfel,în decembrie  2016 am avut onarea prezenței regizorului de teatru și film, domnul Alexa 

Visarion care a lansat  „Univers filmic – Alexa Visarion. Jurnal de spectator” de  Vasilica Bălăiță, 

lansare urmată de proiecția filmului „ Înghițitorul de săbii”, sub titlul „Mari actori în filmele lui Alexa 

Visarion”. 

Luna mai ,a aparținut doamnei profesor Cornelia Ichim Pompiliu, care,în prezența unui public 

numeros a lansat cartea de aminitiri:” Jean Marais nu plânge nicodată”.  

În luna  noiembrie Teatrul Municipal „Bacovia” a invitat publicul la un Colocviu pe teme de cultură 

teatrală și la lansarea cărții „Teatru la filtru”, scrisă de Carmen Mihalache. S-a purtat un dialog 

deschis despre câteva subiecte și întrebări care „macină” frecvent lumea  teatrului: Care este rolul și 

importanța cărții de teatru? Cine este criticul de teatru? Câtă valoare mai are critica de specialitate în 

ziua de astăzi? Generația de aur a criticilor de teatru vs „noul val”. 

La toată această „polemică” culturală  a fost  alături de noi,  criticul de teatru, doamna  Florica Ichim 

,redactor-șef al revistei „Teatrul azi” și editorul Fundației Culturale „Camil Petrescu”. 

Fundația Culturală „Camil Petrescu” este (re)cunoscută pentru intensa activitate editorială în 

domeniul artei teatrale, propunându-și astfel: reeditarea operei lui Camil Petrescu, revista „Teatrul 

azi” și editarea unor monografii, studii de teorie  teatrală, antologii de dramaturgie clasică și 

contemporană, colecții de publicistică. 

 

Lansare de carte: „Teatru la filtru” - Carmen Mihalache, reliefează un volum, în care autoarea, în 

urma călătoriilor sale „teatrale” a adunat câteva dintre cronicile sale din ultimii zece ani.  

Carmen Mihalache este critic de teatru, membră UNITER și a Asociației Internaționale a Criticilor de 

Teatru, Secția Română (AICT.Ro), redactorul revistei Ateneu. 

Programul HAI ȘI TU LA TEATRUL MEU se identifică   prin Proiectul deschis în luna noiembrie 2017, 

intitulat :”Atelierul cu vise”. Acest atelier se adreseaza copiilor mici și mari, interesați de povestea ce 

se află în spatele unui spectacol de păpuși. Copiii învață să creeze papuși, să le mânuiască, să 

interacționeze cu alți copii și alte păpuși, sa lucreze în echipă, să dea frâu liber imaginației. 
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Un alt element de identificare al acestui proiect  este invitarea tinerilor regizori băcăuani  să monteze  

în teatrul orașului lor. Astfel, Horia Suru, Irina Crăița-Mîndra au montat ,cu succes, doua spectacole : 

„Amphitrion 38” și „Știu că nu asta vrei să auzi”.  

De asemenea, tot în cadrul acestui program s-a derulat de-a lungul a dopuă săptămîni proiectul 

Director pentru o zi . Teatrul a propus adolescenților  un concurs de miniproiecte/viziune  

pentru instituție. O spatamână s-au discutat aceste proiecte cu adolescenții înscriși în competiție, 

apoi s-a ales echipa  de lucru, și timp de o zi  Teatrul Municipal Bacovia a avut un manager adolescent 

cu echipa de lucru aferentă: secretar literar, P.R. și  reprezentant al tinerilor. 

Programul de spectacole a fost divers .În perioada septembrie 2016-decembrie 2017 S-au montat 8 

premiere: 

„Amphitryon 38” ,după Jean Giraudoux, regia Horia Suru/Scenografia Cristian Marin/Coregrafia 

Sophie Duncan 

„Cu sufletul nu-i de glumit”, dupa Dimitrie Dînev, regia Sorin Militaru/Scenografia Erika 

Marton/Muzica Vlaicu Golcea 

„Stiu că nu asta vrei să auzi”, după Carmne Dominte, regia Irina Crăiță-Mândra/Scenografia Iulia 

Popescu (monodramă) 

‚Trei povești de dragoste” ,dupa Th.Mazilu/Matei Vișniec, regia Gheorghe Balint/Mișcare scenică: 

Lorette Enache 

„Eu, mama și bunica” ,după Kryszto Byzo, regia Firuța Apetrei (monodramă) 

„Dragostea celor trei portocale”, după Carlo Gozzi, regia Ovidiu Lazăr/Scenografia Marian 

Văsâi/Muzica Ciprian Manta 

„Hainele cele noi ale Împăratului”, după H.C.Andersen, regia Ciprian  Huțanu/ Scenografia Gavril 

Siriteanu/Muzica Ciprian Manta 

„Țara lui Gufi”, după Matei Vișniec, regia Erno Tapaszto/Scenografia Jano Papp/ Mișcare scenică 

Farkas Tamas/ Muzica Mihai Bălan/Dramaturgie Lajos Notaros. 

Programarea  spectacolelor se face acum pe un termen mai lung (3 luni), astfel încât spectatorii  să-și 

poate programa timpul  liber. Teatrul Municipal Bacovia a introdus abonamentele  tocmai în ideea  

fidelizării publicului. Prețurile  sunt  modice, pe segmente de  spectatori: adulți, pensionari, copii, 

elevi/studenți. 

Pot  spune că  imaginea Teatrului Municipal Bacovia s-a îmbunătățit considerabil, publicul s-a 

diversificat, trupa s-a mărit, clădirea este securizată prin prezența camerelor de luat vederi 

(interior/exterior), avem o nouă identitate, am revenit în  prim planul publicului spectator. 

 

A.4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de 

consum, cercetări, alte surse de informare)  
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Așa cum aminteam mai sus, am inițiat prin Programul Hai și tu la Teatrul meu   un concurs 

pentru adolescenți ,intitulat Director pentru o zi . A fost primul pas prin care  teatrul venea 

înspre adolescenți,  altfel. Tinerii înscriși în competiție  s-au dovedit real interesați de soarta și bunul 

mers al teatrului orașului lor. În urma realizării echipei de conducere a teatrului pentru o zi, elevele  

au creat chestionare pe care le-au  dat elevilor prin  colegii (Colegiul Mihai Eminescu, Colegiul  Vasile 

Alecsandri,  Colegiul N.V.Karpen ) sau pe stradă. 

S-au strâns astfel, 400 de chestionare cu răspunsuri diverse. Am sesizat o lipsa crasă de cultură 

generală, o ură viscerală  față de actul de cultură, dar ,majoritatea răspunsurilor  au  înclinat spre 

dorința reala a tinerilor  de  a vedea sau de a face teatru. 

Am acordat o mare atenție răspunsurilor  adolescenților și am decis  că teatrul trebuie să se implice 

mai mult în comunitate, deoarece multe aspecte ale acestei arte nu sunt înțelese. 

Profilul psihologic al tânarului de azi  este  al persoanelor depresive, fără voință, negativiste, atee. 

Schimbările produse în societatea mileniului  trei , schimbări , nu adesea benefice, au instalat în 

majoritatea  adolescenților  stări de dezechilibru sufletesc, dorința de parvenire, succesul cu orice 

preț  și imediat. Luarea în derâdere a  celor mai elementare  semne de bunăcuviință, a valorilor 

morale, culturale, sociale. Este din ce în ce mai dificil să poți convinge un tânăr să te asculte până la 

capăt, să citească o carte, să stea linistit în sala de spectacol. 

Totuși, în ultima vreme , tinerii vin în număr din  ce în ce mai mare la teatru. Acest lucru se datoreaza 

faptului că  prețul biletelor pentru elevi/studenți s-a micsorat. Practic, am aplicat  articolele 84 

(alin.4) și articolul 205 (alin.3) a Legii Educației nr.1/2011 prin care  elevii și studenții beneficiază de 

de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, operă, de film 

și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice. 

Alt aspect important  al venirii tinerilor la teatru  se datorează faptului că ,atât eu ,cât și alți colegi am 

fost prezenți în sălile de clasa ale scolilor, colegiilor și am vorbit  acestor tineri despre importanța 

citirii unei cărți, a prezenței lor la teatru sau la filarmonică.  Farmecul de-a povesti și de-a împărtăși al 

actorilor, diminuarea prețului biletului  au readus teatrul în sufletul spectatorilor tineri. 

Pentru fidelizarea publicului s-au introdus abonamentele. Abonamentele se vând pentru zece 

spectacole sau pentru cinci spectacole ,iar preturile lor au fost gândite pe categorii sociale. 

Bilete 

Animaţie 

Preșcolari, elevi/studenți: 8 lei 

Însoțitori preșcolari: 12 lei 

Dramă  

Elevi/studenți:8 lei 

Adulți loc în sală:30 lei 

Adulți loc la lojă:35 lei 



 

10 
 

Pensionari:15 lei 

Abonamente 

Categorie 35 lei  

5 spectacole,140 lei 

10 spectacole-260lei 

Categorie 30 lei  

5 spectacole-115 lei 

10 spectacole-225 lei 

Categore::15lei 

5 spectacole-60 lei 

10 spectacole-110 lei 

Categorie 12 lei  

5 spectacole-50 lei 

10 spectacole-90 lei 

Categorie 8 lei  

5 spectacole-35 lei 

10 spectacole-60 lei 

Deși prețurile abonamentelor sunt accesibile,  am remarcat că spectatorii nu sunt familiarizați cu 

acest aspect. Explicația este simplă: nimeni nu a  facilitat ,până acum, accesul la teatru  și prin această 

modalitate. 

Ducem o campanie de  conștientizare a publicului și în acest sens. 

Tot în privința vânzării biletelor și a abonamentelor  căutam soluțiile legale de a introduce  în agenția 

de bilete POS-uri care să permită spectatorilor achiziționarea de bilete/abonamente cu cardul. 

Există  ,de asemenea, public doritor de a achizitiona biletele /abonamentele on line. Da, este un 

sistem pe care l-am luat în calcul și sperăm să facem posibilă și această formula. 

Totuși, sunt puțini cei care ar dori cele două variante de achiziționare a biletelor –POS și on line, 

majoritatea preferând metoda clasică , dar nu putem ignora  faptul că spectatorii doresc să  ne treacă 

pragul în număr cât mai mare și doresc  să-și asigure  prezența   în sala de spectacol doar  la un click 

distanță. 
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În stagiunea 2016/2017 , în urma  a trei cereri de oferte depuse la sediul nostru, din partea  a trei 

posturi de televiziune locale, am decis să colaboram cu Euro Tv. Pachetul de servicii oferit a constat 

în: filmarea premierelor teatrului (dramă/animație), realizearea de trailere a le spectacolelor 

teatrului (dramă/animație), derularea  a șase spoturi publicitare pe zi despre Teatrul Municipal 

Bacovia, prezentarea programului teatrului pe săptămâna în curs. Postul de televiziune Euro Tv are 

acoperirie în trei județe: Vrancea, Neamț, Bacău. 

De la 1 octombrie 2017, am încheiat colaborarea cu Euro Tv pentru a putea transfera  informațiile  de  

publicitate  în cotidianul Deșteptarea. Am obținut spațiu  în ziarul local pentru a ne prezenta instituția 

cum considerăm de cuviință. Astfel, in fiecare zi de vineri ,publicul cititor a putut urmări interviurile 

secretarului nostru literar-Ivona Lucan- cu actorii  pensionari (dramă/animație), actorii debutanți 

(dramă/animație) și ceilalți actori.  

De asemenea, am încheiat un contract cu serviciul de transport public  pentru colantarea unui 

autobuz cu noua siglă a teatrului ,cu informația ca anul acesta (2018), Teatrul Municipal Bacovia 

împlinește 70 de existență  continuă. 

Renunțarea la serviciile postului local de televiziune se datorează  lipsei bugetului de promovare. 

Promovarea se realizează din venituri proprii, astfel încât ne era imposibil să susținem plăți la ambele  

foruri media.  

Dar, pe de altă parte, am găsit cele mai bune și de efect soluții de promovare ale instituției. 

In acest sens, am reactivat site-ul Teatrului Municipal Bacovia. Practic,  acesta nu mai funcționa de 

ceva vreme. Am reușit să creăm unul nou, modern, ușor de utilizat, in  ton cu noile tendințe de 

promovare virtuală. 

Există , de asemenea, pagina oficială  de facebook a teatrului, cu informațiile la zi. Pe această pagină, 

pe lângă programul  de spectacole și evenimente ale instituției, datorită faptului că spectatorii  sunt 

foarte familiarizați cu acest tip de comunicare, se pot găsi articole  despre teatru, zilele de naștere ale 

actorilor teatrului, cât și al personalului  tehnic sau administrativ. 

Cercul Militar s-a îndreptat catre instituția noastra, dorind să ne promoveze  și să găsim o cale de a 

convinge cadrele militare să revină la teatru. 

Printr-o Hotărâre de Consiliu Local, am obținut la sfârșitul anului 2017 o reducere a biletului pentru 

cadrele militare, de la 30 lei ,La 20 de lei. Achiziționarea de bilete, în cazul cadrelor militare, se face 

pe baza legitimației de cadru armat, așs precum elevii/studenții trebuie să se legitimeze cu carnetul 

de elev/student vizat pe anul în curs.  În ceea ce privește publicul preșcolar trebuie spus că acesta 

umple sălile  spectacolelor Secției Animație.  

Copiii au nevoie de povești ,de culoare, iar venirea  tinerilor  care au întregit trupa, au adus multă 

bucurie în rândul publicului foarte tânăr. 

Existența celor două monitoare în foaierul teatrului pe care  ruleaza ,la intrarea publicurilor în sala de 

teatru,  imagini din spectacole , au făcut să crească interesul pentru arta teatrului. 

În concluzie , am reușit să captăm atenția orașului și  nu putem decît să căutăm și alte soluții de 

atragere a publicului.  
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Dacă acum un an și jumătate , în privința Teatrului Municipal Bacovia existau rezerve, astăzi, la un an 

și jumătate distanță, Teatrul Municipal Bacovia este pronunțat , viu, a demonstrat că are multe de 

spus și de arătat. Modul în care este evaluată o experiență teatrală este diferit de la spectator la 

spectator, dar putem aprecia că produsul teatral se caracterizeazaă prin unicitate, înnoindu-se cu 

fiecare spectacol, cu fiecare eveniment ce vine în întâmpinarea publicului. 

A.5. grupuri-ţintă ale activităţilor instituţ iei pe termen scurt/mediu 

Mărturisesc  faptul că  înainte de-a ocupa funcția de manager, nu-mi plăcea ideea potrivit căreia, 

teatrul  are un rol educativ. Teatrul propune spectatorului un sincretism al artelor- Actorie, plastică, 

muzică, dans. Mi se părea  absurd să mergi la teatru și să nu ai o bază elementară de cultură 

generală. Arta teatrului nu e pentru cei mulți. 

Spre cea din urmă afirmație intenționez să  mă aplec  în continuare. Dar, acest lucru nu înseamnă că 

teatrul însuși nu-și poate dezvalui tainele, sub alte forme. 

Am avut prilejul să intru în contact cu reprezentanți ai diferitelor publicuri, să înțeleg  reala nevoie ca 

teatrul să vină în sprijinul oricui îl cere, tocmai pentru ideea pe care o uram: aceea de a educa. 

Astfel, toată atenția mea s-a îndreptat spre public si  nevoia sa. Am observat existența din ce în ce 

mai  vădită a nevoii oamenilor de –a se lăsa în voia sentimentelor, de-a încerca să exprime verbal 

emoțiile, sentimentele, de-a se exprima prin și în teatru. 

Grupurile țintă ale instituției sunt copiii, adolescenții, tinerii, adulții, pensionarii. 

A.6. profilul beneficiarului actual  

Teatrul Municipal Bacovia  are un public  fidel format din  tinerii  ce activează în trupele de teatru ale 

liceeniilor, publicul adult , de diferite formații profesionale, pensionarii, copiii preșcolari. 

Prin  evenimentele propuse  de instituție , au redescoperit teatrul oameni care  nu-i mai trecuseră 

pragul de multă vreme. 

Lansările de carte, spectacolele-lectură au crescut considerabil numărul spectatorilor  maturi. 

Disciplina impusă  spectatorilor (aceea de-a nu  mai intra în sală dacă spectacolul a început, de-a nu 

mai servi mâncare în timpul reprezentațiilor, de-a închide telefoanele mobile, de-a nu face fotografii 

în timpul spectacolului, etc) au  promovat ideea respectării actului artisitc, al actorilor ,ceea  ce a 

creat automat un respect pentru instituția Teatrul Municipal Bacovia și un public  fidel. 

Astfel, profilul beneficiarului  s-a schimbat considerabil . Cînd este liniște în sală, pe timpul unei 

reprezentații (dramă sau animație) , înțelegi că actualul  beneficiar  si-a reconsiderat poziția față de 

instituția teatru. 
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B.Analiza activităţii profesionale a instituţiei și propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia 
 

Am constatat faptul că activitatea unui teatru  de repertoriu nu poate  rămâne doar la stadiul de 

reprezentații  spectacologice. Rolul teatrului, fie ca vrem , fie că nu vrem să acceptăm,  trebuie să 

devină  un centru al dezvoltării personalităților copiilor și tinerilor și trebuie  să  mențină vie atracția 

pentru această formă de artă în rândul publicului larg. 

Astfel, am dezvoltat programe  de formare  educativă, în spiritul frumoasei conduite, al libertății de 

exprimare, iar prin spectacolele propuse am reușit să oferim o notă de modernitate. 

Consider necesară, și pe viitor, prezența  unor colaboratori diverși (regizori, scenografi, coregrafi, 

dramaturgi), tineri sau cu un curricumul important în arta teatrală, astfel încât teatrul să se alinieze 

unor trasee de politici teatrale moderne. 

B.1. analiza programelor/proiectelor instituţ iei 

Tu și Teatrul  

Acest program și-a propus  menținerea  publicului aproape de teatru și în afara  spectacolelor pe care 

Teatrul Municipal Bacovia le are în repertoriu. 

1. Astfel,  Actorii citesc pentru tine, a devenit un proiect al acestui program, proiect al 

cărui scop este  introducerea spectatorului în estetica teatrului și în ideea creării unei zone 

de așteptare pentru participarea  la acest gen de spectacol. 

Spectacolul lectură prezină urmîtoarele mențiuni: 

-lectura este primul pas în realizarea unui spectacol. 

-lectura cu voce tare are meritul de a desluși  sensurile operei literare, crearea în linii mari a 

personajelor propuse de autor, buna înțelegere a mesajului acestuia. 

-spectatorul nu este familiarizat cu procesul de creație al actorului, prin urmare, acest tip de proiect 

reprezintă o invitație în culisele  artei dramatice. 

Prin acest proiect, teatrul oferă un alt tip de limbaj, cu un alt grad de estetică teatrală care atrage 

publicul în înțelegerea de a participa mai direct, cu un mai mare grad de interes la desfîșurarea unui 

spectacol în relație cu textul dramatic. 

De-a lungul stagiunii 2016/2017  s-au derulat astfel, 5 Spectacole –Lectură, având la bază 

dramaturgia românească. Deși ,conceput pentru publicul tânăr, am avut surpriza  ca acest proiect să 

fie dorit și îmbrățișat de publicul matur, care  , probabil,  în amintirea teatrului radiofonic, a  fost 

realemente  atr s de acest tip de întâlnire cu teatrul. 

2. Alt proiect  de succes al  acestui program a fost deschiderea  simezei  teatrului  pentru  artiștii 

plastici băcăuani. Există pictori amatori care , neavând unde să expună, s-au bucurat de 

această inițiativă.   
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Lucrările  artiștilor băcăuani  stau pe simeza teatrului timp de o lună, timp suficient pentru ca publicul 

să poată admira  munca artiștilor băcăuani.  

Pe lângă numele sonore ale artei plastice băcăuane  (Ion Mihalache, Carmen Poenaru, Marius Crăița-

Mândra, Florentina Oțetea, Sara Good Art), au expus  Gheorghe Dalban, Paul Bejan, tânărul Lăcătușu 

Razvan Laurențiu,etc 

3. Lansările de Carte. 

Acest proiect  își propune să aducă în atenția publicului importanța cărții de teatru. 

Dar, la fel de bine , oricine  dorește poate  să colaboreze cu instituția noastră dacă va 

considera că spațiul, ideea lansării în teatru, îi susține  cartea.  

Tot în acest sens, am deschis Biblioteca Teatrului . Publicul poate avea acces  la ea, dar nu 

poate împrumuta. Există colecții importante, de teatru, artă, literatură. Biblioteca 

funcționează  în Sala de Lectură a teatrului. 

 

Acest program este  menit ,cum spuneam, să țină  publicul aproape de  fenomenul 

teatral.Este în plină derulare.  

Urmează să îmbogățim lista  titlurilor  pentru Spectacolul-lectură . Acest tip de spectacole 

poate fi itinerat în școli și în colegii, așa cum s-a întâmplat și anul trecut când Spectacolul 

„Abatorul de Hârtie” de Călin Ciobotari a fost invitat la Colegiul Național de Artă „George 

Apostu” sau la Colegiul Economic „ Ion Ghica”. 

 

Hai și tu la Teatrul meu  

Acest program a fost conceput în ideea  lansării tinerilor absolvenți de teatru ( actorie, regie, 

scenografie) ,dar a avut în vedere și alte tipuri de activități adresate comunitîții. 

Astfel, în stagiunea 2016/2017 printr-un protocol semnat cu  Universitatea de Arte  George Enescu 

Iași, am reușit sa  anagjez pe perioadă determinată 7 tineri absolvenți sau în curs de absolvire , 

reușind astfel să împrospătez  trupele celor două secții (dramă și animație), iar alți doi tineri 

absolvenți au venit de la U.N.A.T.C. (Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale, 

București). Menționez faptul ca doi dintre tineri sunt băcăuani. 

De asemenea, am mai angajat o actriță, absolventă a Facultății de Teatru din Sibiu, care a prezentat 

un recital foarte reușit în Bacău-Fest Monodrame. 

Au raspuns pozitiv acestui program regizorii tineri băcăuani Horia Suru și Irina-Crîița-Mândra care  au 

realizat  pentru Teatrul Municipal Bacovia doua spectacole importante: „Amphitrion 38” și „Știu că 

nu asta vrei să auzi”. 

Pe de altă parte  s-a creat un protocol de colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din Bacău, care si-au 

putut juca pe scena noastră spectacolul „Steaua fără nume”, sub coordonarea actorului Teatrului 

Municipal Bacovia ,Matei Bogdan.  

Atelierul cu Vise 
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Acest atelier a  fost creat cu scopul de atrage  copiii spre  înțelegerea creării unui spectacol pentru 

copii ,cu păpuși.  

Este un curs prin care copiii, sub coordonarea tinerei actrițe Ilinca Istrate (Aminație) învață să 

construiască  păpuși de diferite dimensiuni, să le mânuiască, să-și dezvolte imaginația, să se apropie 

de fenomenul artei păpușărești din perspectiva creatorului unui astfel de teatru. 

Copiilor  li se dezvoltă gustul pentru scriere  dramatică și pentru lectură. Fiecare săptămână a acestui 

curs propune  celor mici o carte. 

Primul spectacol al micilor păpușari a avut loc în luna decembrie a lui 2017. 

Cursul a fost primit cu mult entuziasm, din el fac parte 10 copii cu virste cuprinse între 5 și 10 ani, 

copii care, și în 2018, au dorit să continue  călătoria propusă de Programul Hai și tu la Teatrul 

meu. 

2. concluzii  

Prin atragerea tinerilor  absolvenți de instituții teatrale  putem avea în vedere alt tip de proiecte 

teatrale care să se adreseze unui număr mai larg de beneficiari. 

Imaginea teatrului a fost considerabil reconsiderată de publicul spectator  și datorită noilor programe  

propuse. 

2.1. reformularea mesajului 

Teatrul este o oglindă a conturului social și moral al unei comunități, decelarea nevoilor și a 

așteptărilor estetice ale publicului trebuie  intuite  și, prin programele culturale și artistice   gândite, 

efectuată o modelare a conștiinței și afectivității celor cărora dorim să ne adresăm. 

2.2. descrierea principalelor direcţ ii pentru îndeplinirea misiunii  

Teatrul este un limbaj de comunicare dinamic, cu dezvoltări de moment și cu propuneri de dialog viu 

care trebuie oferit comunității într-un continuu proces ce va întreține starea de interes pentru 

producțiile proprii, pentru  programele  propuse și prin acumularea unei serii de noi structuri 

teatrale. 

Menținerea și dezvoltarea  acestor  tipuri de programe și proiecte teatrale  se face printr-un dialog 

direct cu toți beneficiarii mai vechi, și mai noi ai teatrului, prin prezența actorilor în școli ,licee, 

diferite organizații, prin informarea prompta a spectatorilor pe site-ul TMB, prin pagina de facebook, 

in  media locală. 

Consider că ne aflăm în plin proces de redefinire a identității teatrului băcăuan. 
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C. analiza organizării instituţiei și propuneri de restructurare și/sau 

reorganizare ,după caz 
Teatrul Municipal Bacovia își desfășoară activitatea în baza O.G. nr 21/2007 privind  instituțiile  de 

spectacole sau concerte cu modificările și completările ulterioare, în baza legislației românești, 

strategiei de promovate de Ministerul Culturii, strategiei și hotărârilor Consiliului Local Bacău. 

Dispune de personal de scenă  ,artistic și tehnic, angajați-marea majoritate- pe perioadă 

nedeterminată, fapt ce asigură realizarea unei politici repertoriale coerente. 

Propunându-și ca scop  promovarea valorilor consacrate ale dramaturgiei românești și universale, 

clasice și contemporane, exercitarea unei funcții moral-educative pentru toate categoriile de 

beneficiari ai actului cultural- artistic, desfăsurând  o activitate de impresariat proprie, clasificându-se 

ca un teatru de repertoriu cu autonomie deplină în stabilirea și realizarea programelor  repertoriale. 

Consider că statutul și scopul instituției trebuie să rămână același. 

Conform Ordonanței de Urgență nr.2 /2017 s-a efectuat  mărirea salariilor  pentru personalul artistic 

si tehnic de scenă cu 50%, iar pentru personalul administrativ, financiar contabil  ,cu 20%. 

De la 1 .01.2018 s-au majorat salariile  întregului personal cu 25 %. 

Teatrul are ateliere proprii (croitorie, tapițerie, tâmplărie, pictură, perucherie) fapt ce asigură  o 

eficientă  și rapidă producție pentru  decorul /costumele/marionetele  etc  necesare  în spectacole. 

În anul 2016 am angajat ,prin concurs, pe perioadă nedeterminată : 

1 casier 

1 femeie de servici 

Modificările aduse în O.G. nr 21/31.01.2007 privind instituțiile  și companiile de spectacole sau 

concerte, precum și desfășurarea activitășii de impresariat artistic, mi-au permis  angajarea  pe 

perioadă determinată a : 

5 actori 

2 mașiniști 

1 secretar literar 

Art 12, alin.1.1  Durata contractelor încheiate potrivit prevederilor legale 

privind dreptul de autor și drepturile conexe și a celor reglementate de Codul 

civil poate fi stabilită inclusiv pe sta giune ori pe program/proiect/acţ iune 

culturală și poate fi prelungită prin acordul părţilor. 

Din  85 de posturi, 78 sunt ocupate, 7  au rămas vacante. 

Dintre  posturile rămase vacante  : 

1 post regizor artistic 
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1 sonorizator 

1 referent achiziții 

4 actori 

Acest punct din  Ordonanță  ne  permite  mobilitatea  forței creatoare , asigură o competiție  reală, 

pași mai siguri spre performanță. 

Din venituri proprii susținem  câțiva colaboratori externi: 

1 fotograf 

1 grafic-designer 

4 actori păpușari 

2 actori dramă 

 

1.analiza reglementărilor interne ale instituţ iei și ale actelor  normative 

incidente 

Personalul instituției are statut de personal contractual, căruia îi sunt aplicabile prevederile legii 

nr.53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Codului de conduită al 

personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Regulamentul de organizare și 

funcționare, Regulamentul de ordine interioară și a altor dispoziții legale specifice sectorului bugetar. 

Personalul teatrului se angajează prin concurs sau examen, potrivit hotărârii H.G.286/2011 privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător 

funcțiilor contractuale din sectorul bugetar cu modificările și completările ulterioare, iar contractul 

de muncă se încheie potrivit Codului Muncii cu modificările și completările ulterioare. 

Conducerea instituției este asigurată de catre manager, în conformitate cu OUG nr 189/2008 privind 

managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, angajat de 

ordonatorul principal de credite, în urma unui concurs de proiecte de management. 

Prin decizia acestuia se înființează Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ și Consiliul 

Artistic, organism cu rol consultativ. 

Consiliul Administrativ are ,la ora actuală, în componența sa : 

Managerul instituției 

Directorul adjunct tehnic-administrativ 

Directorul economic 

Liderul de sindicat al instituției 

Un reprezentat al Consiliului Local Bacău 
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Seful de producție al instituției 

Consiliul artistic  este  format  din reprezentanți ai societății civile (profesori universitari 

(Universitatea „George Bacovia” și Universitatea „Vasile Alecsandri”, directorul Bibliotecii Județene  

Bacău, un profesor al Colegiului Național Vasile Alecsandri, dar și din oameni de specialitate :doi 

regizori, un secretar literar, un critic de specialitate- redactorul Revistei Ateneu ). 

În prezentul stat de funcții ,  aprobat prin HCL 238/29.06/2017 , instituția are 85 de posturi, din care, 

5 posturi de conducere și: 

30 posturi artistic  dramă 

12 posturi artistic  animație 

17 posturi tehnic dramă 

12 posturi tehnic animație 

7 muncitori ateliere 

10 posturi financiar contabil 

În prezent sunt 7 posturi vacante: 1 regizor artistic, 1 referent achiziții, 1 sonorizator, 4 actori 

S-a adoptat un nou Regulament de Ordine Interioară  începând cu data de 1.01.2018. 

Armonizarea dispozițiilor reglementărilor interne ale instituției vizează  următoarele: 

Drepturile și obligațiile angajatorului, respectiv ale angajaților (atât drepturi generale ,cât și obligații 

specifice pentru diferite compartimente din instituție), timpul de lucru, timpul de odihnă, protecția, 

igiena și securitatea în muncă, răspunderea materială și disciplinară, salarizare și altele. 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne  

Pentru o funcționare legală, eficientă, de calitate, în strictă concordanță cu activitățile specifice 

Teatrului Municipal Bacovia s-au parcurs următoarele etape: 

-s-au stabilit obiectivele de performanță individuală precum și criteriile de evaluare ale acestora. 

- s-a adoptat și adaptat  un nou Regulament de Ordine  Interioară  în conformitate cu Codul Muncii și 

cu cel al Regulamentului de Organizare  și  Funcționare 

-se  are în vedere actualizarea și completarea, după caz, a întregului set de proceduri operaționale și 

de sistem (traseul documentelor de ordin financiar-economic ,administrativ, implementarea 

sistemului de control intern managerial, specific instituției de spectacole). 

3.analiza capacităţii instituţ ionale din punctul de vedere al resursei umane 

proprii și/sau externalizate  

Teatrul Municipal Bacovia  are un singur serviciu externalizat, cel juridic. 



 

19 
 

În urma Raportului Curții de Conturi din decembrie 2016 , ce a vizat  activitatea teatrului 

premergătoare concursului de manager (noiembrie 2106) ,am luat următoarele măsuri: 

-asigurarea privind   existența aprobărilor Consiliului Local Bacău în conformitate cu prevederile 

legale, pentru toate operațiunile patrimoniale ce privesc administrarea de către Teatrul Municipal 

Bacovia a bunurilor proprietate a UAT Municipiul  Bacău. 

-s-a trecut la  rezilierea contractelor de inchiriere  (S.C.Moto Style  SRL, S.C.Glissando ) deoarece 

aceste contracte nu  avuseseră   la mapă o Hotărâre de Consiliu Local așa cum prevede legea. 

În prezent, Teatrul Municipal Bacovia se află în proces cu S.C.Moto Style SRL și pentru  recuperarea 

sumelor datorate de  această societate. 

-s-au promovat acțiuni de constatare în instanțele de judecată  în vederea desființării tuturor actelor 

încheiate  între Teatrul Municipal  Bacovia și entitatea Asociația Muze  Colorate ce au avut ca scop  

realizarea  Festivalului de teatru Theaterstock 2015 deoarece nu  a existat o aprobare  a Consiliului 

Local Bacău, mai mult, directorul instituției  a semnat  singur pe respectivul document, contrar 

prevederilor  Regulamentului de Organizare și Funcționare  a Teatrului Municipal Bacovia aprobat de 

către consiliul local prin HCL 119 din 30.06.2015 ,care prevede la art.26 lit.h: ) Directorul economic al 

instituției  angajează instituția, prin semnătură, alături de director, în toate operațiunile cu caracter 

patrimonial și financiar. 

-s-a trecut la  înlăturarea efectelor juridice și economice ale acestor acte, prin promovarea de acțiuni 

pentru reîntregirea creditelor bugetare prin atragerea răspunderii persoanelor care au angajat 

bugetul instituției fără respectarea prevederilor legale. 

Dosare în instanță 

Teatrul Municipal Bacovia- Anca Sigartău (fost manager al TMB în perioada aprilie 2015- martie 2016) 

Dosar 15186/3/2017 

Teatrul Municipal Bacovia- Asociația Compagnie Off 

Dosar 18016/180/2017 

Teatrul Municipal Bacovia- S.C.Moto Style S.R.L 

Dosar 19846/180/2017 

Municipiul Bacău- Teatrul Municipal Bacovia- S.C.Moto Style S.R.L 

Dosar 14385/180/2017 

Municipiul Bacău- S.C.Moto Style S.R.L- Teatrul Municipal Bacovia 

Dosar 11398/180/2017 
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4.analiza capacităţii instituţ ionale din punct de vedere al spaţiilor și 

patrimoniului instituţiei, propuneri de îmbunătăţ ire 

Teatrul Municipal Bacovia deține un număr de 150 de încăperi clasificate astfel: 

Foaiere 

Încăperi denumite anexe 

Holuri 

Săli spectacole 

Încăperi denumite cabine actori 

Încăperi denumite birouri 

Încăperi denumite magazii 

Încăperi denumite cabine actori tranzit 

PARTER 

Foaier stânga-  fosta librărie Glissando, spațiu recuperat de către Teatrul Municipal Bacovia (100 

m.p.) prin neprelungirea contractului de închiriere din cauza restanțelor . 

Foaier dreapta- Spațiu închiriat S.C.Moto-Style  (Cafe du Theatre) 

Cu societatea Moto Style am început Procesul de Rezilere a Contractului de închiriere  din motiv de 

neplată a chiriei aferente contractului ,  însumând mai mult de 100.000 lei și din cauza neexistenței 

unei Hotărâri de Consiliu Local privind  posibilitatea închirierii  spațiului   foaier dreapta. 

Agenția de bilete 

Foaier Central  

Hol principal/Hol secundar 

Hol intrare anexă 

Anexă plasatoare 

Sala mare de spectacole -220 de locuri 

Anexă scenă-3 camere, grup sanitar, magazie decor 

Hol ieșire actori 

Anexă hol ieșire actori 

Cameră spălătorie costume 

Cameră centrală termică 
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Cameră Boiler centrală termică 

Cameră depozit sonorizare 

Cameră Regizor tehnic 

Avizier 

Cabine Actori -6 cabine 

Cameră de călcat 

ETAJUL 1 

Hol dreapta-8 birouri 

Birou Secretariat 

Birou Manager 

Birou Director adjunct tehnic-administrativ 

Baie 

Birou Resurse Umane 

Cabina Protocol mic 

Birou Sef producție spectacole 

Birou  Director economic 

HOL STÂNGA 

Birouri 6 

Birou contabilitate 2 

Birou Agenție 

Secretariat Literar 

Birou casierie 

Perucherie 

Baie 

ETAJUL 2 

 Hol dreapta 

Cabine actori tranzit -4 
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Cabină  Protocol mare-camera 1, cameră 2, baie 

Sala de Lectură 

HOL stînga 

Cabine actori tranzit-5 

Baie comună 

 SUBSOL TEATRU 

Baie,  Cabină  tehnic  animație, cabină scule dramă,magazie decor dramă, magazie lumini, cameră 

pompier, magazie decor animație, magazie sonorizare animație,. 

Sala Studio cu o capacitate de 108 locuri.  

Camere pompe hidranți (3) 

Magazie Cafe du Theatre 

Atelierele  teatrului 

Subsol: Magazie materiale, magazie recuzită, baie ateliere 

Etaj 1 

Magazie croitorie (2) 

Etaj 2 

Atelier păpuși 

Garderobă 

Atelier pictură 

Birou pictură 

Atelier  tapițerie 

Parter 

Atelier  tâmplărie, Atelier mecanic 

Sala mare: benoire (2 buc), scenă  teatru, scaune  fixe 178 buc.,  

Etaj 1 

Sală spectacole  15 buc., benoire 2 buc, baie 2 buc., foaier Lojă 

Etaj 2 

Atelier lumini, Cabină lumini, Cabină sonorizare, Baie 
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Măsuri de îmbunătăţ ire 

1. În data de 17.01 2017 s-a încheiat un contract de prestări servicii cu Societatea G.S.C. Selvir  

având ca obiect contractual  Scenariul de Securitate  la Incendiu (documentația și asistența 

tehnică)  în vederea depunerii documentației pentru obținerea autorizației .  

Menționăm că, în prezent, Teatrul Municipal Bacovia a primit  Aviz de Funcționare. S-a depus dosarul 

pentru autorizaţie. 

2 .În urma spargerii teatrului prin  foaier intrare spectactori, am luat decizia de a securiza  cladirea 

,atât în interior, cât și în exterior, cu camere de luat vederi. 

Au fost montate 26 de camere: 

În interior: 2 în Fostul Glissando, 1 buc. Foaier mare, 1 buc intrare sala mare, 1 buc.arhivă  teatru , 1 

buc.Agenție teatru, 3 buc. În sala de spectacol, 1 buc. Culoar stânga sală mare,  2 buc. Hol parter 

birouri, 1 buc. Sala de marmură, 2 buc. Etaj 1 Birouri, 1 buc.casierie, 1 buc. Ateliere 

În exterior: 9 camere. 

3 .Cu societatea Moto Style(societatea care deține Cafe du Theatre)  am început Procesul de Rezilere 

a Contractului de închiriere  din motiv de neplată a chiriei aferente contractului ,  însumând mai mult 

de 100.000 lei. 

4. S-a încetat contractul cu S.C. Glissando (Librăria Glissando)  începând cu 1.10.2017, Teatrul 

Municipal Bacovia recăpătându-și spatiul foaier.  

5. Sala Studio 108, situată la subsolul teatrului nu a mai primit aviz de funcționare ca și sala de 

spectacole, prin urmare  ea a fost transformată  în  magazie depozit decor. 

6. Am renunțat la administrarea Teatrului de Vară „ Radu Beligan”  deoarece cheltuielile cu 

întreținerea erau foarte mari și nu avea  facută recepția  lucrărilor, în urma  reabilitării . 

Pe de altă parte, Teatrul de Vară nu avea  angajat personal  propriu , angajații Teatrului Municipal 

Bacovia trebuind să acopere și curățenia, suprevegherea , asigurarea bunei desfășurări a 

evenimentelor . Dat fiind că schema de personal era subdimensionată, a constituit un alt motiv 

de renunțare  a administrării Teatrului de Vară. Procesul de Predare-primire   al Teatrului de Vară 

către Primăria Bacău a fost efectuat la data de : 1.04.2017. De la această dată Teatrul de Vară nu 

se mai află în administrarea Teatrului Municipal  Bacovia. 

7. Pentru că  Teatrul Municipal Bacovia are actori angajați pe perioadă nedeterminată care nu 

au domiciliul în Bacău, am aprimit în administrare un apartament  cu trei camere  în 

Str.Pictor Aman, nr.94D, apt.13, prin HCL nr.180/9.05.2017. 

8. De asemenea, s-a semnat un  Act  Adițional ce dă  Teatrului Municipal Bacovia dreptul de 

administrare al  imobilului situat în str. Valea Albă (în incinta P.T.41), în vederea depozitării 

decorurilor pentru încă o perioadă de trei ani.  Contractul de Administrare a fost semnat  la 

28.05.2012, Actul Adițional  la 28.05.2017. 

Holul Teatrului- intrarea spectatorilor 
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Holul reprezintă cartea de vizită a  Teatrului. Aici, spre delectarea publicului,  au fost organizate 

lunar expoziții de pictură, sculptură, tapiserie aparținând artiștilor  plastici băcăuani consacrați 

sau la-nceput de drum. 

Revenit Teatrului, spațiul foaier  ce a găzduit fosta Librărie Glissando, a devenit un spațiu de 

socializare a publicului spectator, aici desfăsurându-se  și  evenimentele  cultural-artistice ale 

instituției: spectacole-lectură, recitaluri, repetițiile  Secției Animație. 

Sala Studio 

Așa cum am precizat, situarea ei in clădirea teatrului nepermițând intrarea tuturor categoriilor de 

public  (de exemplu a celor cu handicap fizic, etc), am luat decizia ca acest spațiu să devină  un 

nou spațiu de depozitare a decorurilor. 

Practic, sala studio era destinată creării unor spectacole  în două sau trei personaje, a 

monodramelor.  Luând decizia  imposibilității   susținerii acestor  tipuri  de spectacole în acel 

spațiu, am reconsiderat ca  fostul Glissando să devină  sala studio experiment a Teatrului 

Municipal Bacovia, aceasta având și aviz de funcționare I.S.U. 

 

D. EVOLUTIA  SITUATIEI  ECONOMICO - FINANCIARA  A INSTITUTIEI 

 

D.1.  Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilantul contabil al perioadei raportate.  

In cifre absolute executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 se 

prezinta astfel: 

Buget de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2017 

Buget aprobat Buget realizat 

Incasari realizate / 

Plati efectuate 

Grad de 

realizare/ 

utilizare a 

bugetului (%) 

VENITURI TOTALE din care: 5.304.565 3.971.728 74,87 

- VENITURI PROPRII 1.004.565 409.286 40,74 

- ALOCATII BUGETARE 3.562.442 3.562.442 100 

CHELTUIELI  TOTALE din 

care: 
5.304.565 3.968.512 74,81 

- CHELTUIELI DE PERSONAL 3.120.000 2.794.675 89,57 

- BUNURI SI SERVICII 2.184.565 1.173.837 53,73 

EXCEDENT 3.216  

 

Ponderea veniturilor proprii in total venituri incasate in anul 2017 se prezinta grafic astfel: 
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Ponderea mare a alocatiilor bugetare de 89,69% denota nevoia de sustinere si pe viitor a 

autoritatilor locale pentru crearea si transmiterea in bune conditii a actului artistic. 

Gradul de autofinantare de doar 10,31% este motivat de faptul ca: 

-  in anul  2017 din motive de neplata s-a renuntat la unul din contractele de inchiriere 

spatii ( SC Glisando SRL) care in anii precedenti ne aduceau la buget venituri proprii. 

- In cursul anului prin HCL a fost predat dreptul de administrare al Teatrului de Vara 

Radu Beligan de pe urma caruia  in anii precedenti aveam venituri din inchirieri. 

- Veniturile din vanzari bilete nu au atins tinta de buget propusa motivat de faptul ca in 

2017 am instituit valoarea redusa a biletului de 8 lei pentru elevi, studenti pensionari.  

Veniturile proprii incasate in anul 2017 sunt structurate  astfel: 

DENUMIRE PREVEDERI 

BUGETARE 

DEFINITIVE 

DREPTURI 

CONSTATATE 
INCASARI 

REALIZATE 

Grad de 

realizare a 

bugetului  (%) 

Ponderea in 

total venituri 

proprii  (%) 

TOTAL VENITURI PROPRII 

din care: 
1.004.565 482.554 409.286 

48,04 
100% 

- Venituri din vanzari 

bilete spectacol 
550.000 212.946 212.946 

38,72 
52,03% 

- Venituri din inchiriere 

sala spectacol 
250.000 95.780 101.334 

38,31 
24,76% 

- Venituri din prestari 

servicii 
40.000 25.035 25.035 

62,59 
6,12% 

- Venituri din inchiriere 

spatii 
150.000 123.743 65.406 

82,50 
15,98% 

- Venituri din penalitati 10.000 20.486 0 204,86 0 

- Alte 

venitiru\i(sponsorizari) 
4.565 4.565 4.565 

100 
1,12% 

 

Alocatii bugetare 89,69%

Venituri proprii 10,31%
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 Ponderea categoriilor de venit in total venituri proprii 

Din totalul veniturilor proprii (venituri din inchirieri spatii) au fost virate la bugetul local un 

procent de  50% din contravalaoarea chiriilor  incasate conform Lg.213/1998. 

Platile de casa pentru activitatea curenta efectuate si inregistrate in anul 2017 au fost de 

3.968.512 lei structurate conform contului de executie astfel: 

1. Plăţile pentru cheltuieli de personal, în sumă de 2.794.675 lei, reprezintă 70,42 % 

din totalul plăţilor de casă, efectuate şi înregistrate pentru activitatea curentă, 

fiind finanţate din alocaţii bugetare în procent de 99,83% (2.789.871 lei salarii si 

contributii) şi din venituri proprii în procent de 0,17%.(4.804 lei indemnizatii de 

delegare). 

 

2. Plăţile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 1.173.837,34 lei, reprezintă 29,58 % 

din totalul plăţilor de casă efectuate şi înregistrate pentru activitatea curentă, fiind 

finanţate în proporţie de 65,82 % (772.570,98 lei) din alocaţii bugetare şi în 

proporţie de 34,18 % (401.266,36 lei) din venituri proprii. 

3. In anul 2017 nu s-au facut plati pentru sectiunea de dezvoltare . 

              Plăţile pentru bunuri şi servicii au fost efectuate şi înregistrate în anul 2017, după 

cum urmează:  

      

      

 Plăţi pentru bunuri şi servicii 

TOTAL 

 

 

 

din care: 

Plăţi din 

venituri 

proprii 

bugetare 

Plăţi din 

alocatii 

bugetare 

art.20.01 -  plăţi pentru bunuri şi serv., întreţinere 

şi funcţionare 

474.234,21 189.585,90 284.648,31 

art.20.02 - plăţi pentru reparaţii curente      3.341,20 3.341,20 0 

0
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Venituri din vanzari bilete   
52.03%

Venituri din inchiriere sala 
spectacol 24.76%

Venituri din inchiriere spatii  
15.98%

Venituri din prestari servicii  
6.12%

Venituri din sponsorizari  1.12%
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art.20.05 - plăţi pt.achiziţii obiecte de inv. 

pt.realizare de spectacole 

24.583,46                      24.583,46    0 

art.20.06 - plăţi pt.deplasări interne         48.143                     3.763                        44.380 

art.20.12 - plăţi pt.consultanta juridica                          22.028                       22.028 0 

-art.20.14-plăţi pt.protecţia muncii-servicii  1.920                    1.920                             0 

-art.20.25-chelt. judiciare(procese pierdute) 58.853,25 22.237,20 36.616,05 

art.20.30 - plăţi pt.alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii(drepturi de autor si colaboratori pentru 

sustinerea programului minimal ,cheltuieli cu  

Festivalul  Bacau Fest Monodrame, costuri cu 

intretinerea spectacoleleor, alte cheltuieli pentru 

intretinere si functionare ) 

540.734,22 

 

 

133.807,60 

 

 

406.926,62 

 

 

 

TOTAL   1.173.837,34 401.070,36                      772.570,98 

 

Din datele prezentate se impune sustinerea  financiara si pe viitor din partea 

autoritatilor publice locale atat pentru intretinere si functionarea institutiei (costuri cu utilitati, 

intretinere cladire si suport logistic) cat si pentru sustinerea integrala a programului minimal 

prezentat in proiectul de management sau anual dupa evaluare. 

 

D.2. Evolutia valorii indicatorilor de performanta in perioada raportata, 

conform criteriilor de performanta ale institutiei.  

 

   Ca urmare a desfăşurării activităţii artistice in 2017 au fost inregistrate urmatoarele date 

statistice care au stat la baza calculului valoric al indicatorilor de performanta: 

-  au fost prezentate în anul 2017 un numar de 169 spectacole, din care 151 spectacole 

la sediu şi 18 spectacole în deplasare,  

-  au participat 21.176 spectatori platitori de bilet spectacol, din care 16.226 spectatori 

la sediu şi 4.950 spectatori în deplasări  

-  au fost puse în scenă 6 premiere care au generat costuri.  

- si in acest an a continuat traditia realizarii festivalului de suflet al teatrului nostru 

„Bacau Fest Monodrame” ajuns astfel la cea de-a     XXIV     a editie. 

Toate acestea au dus la inregistratea de venituri proprii in 2017 structurate astfel: 

Categoria de venit Anul 2016 Anul 2017 
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Venituri proprii din activitatea de baza 428.135 339.315 

Venituri proprii din alte activitati 

(inclusiv sponsorizari) 
181.171 69.971 

Total Venituri Proprii 609.306 409.286 

 

Cheltuielile generate de punerea in scena au fost sustinute pe parcursul stagiunii astfel: 

- Costurile cu productia spectacolelor (achizitii si productie decor, costume, recuzita,  

afise, filmari, promovare, si alte costuri) au fost sustinute integral din venituri 

proprii. 

- Costurile cu drepturile de autor pentru cele 6 premiere (regie, scenografie , 

dramaturgie,achizitii text, ilustratie muzicala si muzica originala, light-design, 

coregrafie, conceptie si realizare masti sau trofee) au fost sustinute in mare parte din 

alocatii bugetare. 

 

 

 

 

INDICATORI DE ACTIVITATE          

NR. 

CRT. 
INDICATORI 

ANUL 

2016 

ANUL 

2017 

1. -nr.mediu spectatori/un spectacol 138 125 

2. -încasări medii(lei)/un spectacol 1.436 1.355 

3. -încasării medii/ un spectator(preţ mediu bilet) 10,43 10,81 

4. -chelt.medie(lei)/ un spectacol reprezentat 27.754 23.483 

5. -chelt.medie(lei)/ un spectator 201,54 187,41 

6. 
-gradul de acoperire chelt.medii/ un spectacol    

(încasările medii/ un spectacol/chelt. medie pe spect.) 
5,17% 5,77% 

7. -subvenţia consumată/ un spectator 174,77 168,23 

8. -gradul de autofinţare (%) 13,34 10,31 

9. -număr premiere 8 6 
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10. -număr spectacole 156 169 

11. -număr spectatori 21.483 21.176 

 

Se observa o crestere usoara  a incasarilor medii pe un spectacol, crestere datorata cresterii 

valorii biletului de spectacol si nu numarului de spectatori. S-a mentinut si in acest an 

valoarea redusa a biletului de 8 lei pentru elevi si studenti. 

A scazut cheltuiala medie pe un spectacol comparativ cu anul precedent si a cheltuielii 

medii/spectator in conditiile in care numarul de premiere se mentine relativ constant. De 

mentionat faptul ca si in acest an au existat  spectacole  fara incasari din bilete dar care au 

generat costuri. Facem referire la gratuitatea acordata pensionarilor sau altor categorii 

sociale, sau reducerile acordate elevilor si studentilor. 

Totodata se observa si o scadere a  subventiei consumata pe spectator in conditiile in 

care costurile de productie au crescut  în 2017 au fost puse în scena numai 6 premiere care au 

generat costuri. A scazand totodata gradul de autofinantare la 10,31 % datorita scăderii 

veniturilor proprii justificata la capitolul D.1.  De precizat faptul ca la calculul indicatorilor de 

performanta nu s-a tinut cont de numarul de spectatori care au beneficiat gratis de actul 

artistic de exceptie prezentat  in 2017.  

 

 

 

E.Sinteza  programelor și a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management 
 

E.1 viziune 

Am reușit în perioada  raportată să propun și alte tipuri de activități, în afara programului minimal, 

prin care beneficiarii instituției au crescut considerabil. Redefinirea  identității sale  a deschis noi 

oportunități atît publicului ,cât şi personalului artistic. 

Bacău Fest  Monodrame, festivalul de tradiție teatrală al Bacăului  își va deschide și mai larg porțile 

spre comunitate prin dezvoltarea unor proiecte pentru copii, adolescenți, adulți, pe lângă , deja, 

recunoscutele proiecte : concurs, recital extraordinar, concurs de dramaturgie. 

Doresc ,în continuare, repunerea pe rol a ceea ce a fost Festivalul Teatrelor de  Animație. Găsesc de o 

importanță majoră  prezența unui astfel de festival în comunitatea băcăuană, acest tip de teatru  

(Animație) având un istoric  considerabil in Bacău. 
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Fosta Librarie Glissando, spatiul recuperat de către Teatrul Municipal Bacovia, va purta numele unuia 

dintre cei mai mari creatori de  teatru de gen,  domnul PETRU VALTER. 

Domnul Petru Valter a primit titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE  AL MUNICIPIULUI BACĂU  Post-

mortem, printr-o Hotărâre de consiliu local nr.18 din 31.01.2017 la propunerea  Fundației  

Interetnice pentru Cultură și Artă- ION GHELU DESTELNICA. 

E.2 misiune 

Reînnoirea  ideii că actul teatral este, deși mereu în schimbare, un factor important, de bază, în 

trezirea conștiințelor, a responsabilității, a unirii forțelor unei comunități. 

Prin Programele propuse  la-nceputul mandatului ,prin inițierea lor  în perioada raportată pot spune 

că interesul pentru instituția noastră a crescut considerabil, iar misiunea  este doar la-nceput de-

ndeplinire. Am adus tineri băcăuani creatori acasă, am reușit sa strângem în jurul nostru oameni 

capabili și dedicați acestui teatru. 

E.3 obiective  (generale și specifice)  

Prin Programul HAI ȘI TU LA TEATRUL MEU   am reușit să convingem teatrele din regiunea 

Moldovei  despre importanța schimbului de spectacole. Reluarea  legăturilor cu instituțiile de gen din 

Moldova  va genera  pentru Teatrul Municipal Bacovia  un plus de valoare locală și națională. Vor 

exista ,în cadrul acestui Program, schimburi de spectacole, stagii de pregătire , de creație, alături de 

celelalte  teatre și  de Centrul De Cultură și Artă GEORGE APOSTU   Bacău sau Colegiul Național de 

Artă George Apostu . 

Având în vedere noile tendințe ale artei teatrale românești  este important ca pentru Teatrul 

Municipal Bacovia să am în vedere realizarea ,măcar a unei coproducții pe stagiune cu alte teatre, 

deocamdată cu cele regionale. De altfel , prin proiectul  Schimb de Spectacole , se va ajunge  

inevitabil  în acest stadiu ce nu va putea decît să însemne garanția calității teatrului băcăuan. 

Un alt obiectiv important  este  cumpărarea  Hotelului Central de către  Municipalitate, clădire anexă  

a clădirii teatrului  și darea lui  în administrare  Teatrului Municipal Bacovia . 

E.4 strategia culturală  

Dat fiind faptul că  am reușit  să  completez trupa  ambelor secții ale Teatrului, am putut  dezvolta 

alte politici culturale  cu impact imediat asupra comunității , urmând ca pe termen lung , să  încerc 

integrarea Teatrului Municipal Bacovia în organisme internaționale de teatru: ASSITEJ- Asociația 

Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret, UNIMA- Uniunea Internațională a Marionetelor, ITI-

Institutul Internațional de Teatru- asociat UNESCO. 

E.5 strategia și planul de marketing  

Am avut în vedere o colaborare reală cu majoritatea instituțiilor culturale din Bacău și nu numai. 

(Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Uniunea Artiștilor Plastici, Colegiul Național de Artă George 

Apostu, Centrul de Cultură și Artă George Apostu,Biblioteca Județeană „ C.Sturdza” Bacău,  Casa de 

Cultură Lira din Moinești). 
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Am schimbat  site-ul instituției. Ceea ce am găsit  devenise nefuncțional și avea o estetică neconcordă 

cu  noile tendințe  . 

Am creat un nou spațiu de afișaj prin amplasarea   a șsae panouri publicitare  în vitrina  foaierului  

stînga (fosta Librărie Glissando). De asemenea în foaierul mijlociu al teatrului (intrarea spectatorilor) 

am amplasat două plasme pe care spectatorii pot vedea imagini din spectacolele Teatrului Municipal 

Bacovia sub formă de trailere. 

Pagina oficială de facebook a instituției este  completată  o dată pe zi cu infoprmații necesare  

publicului spectator. 

Am gândit prețul biletelor în funcție de fiecare categorie socială: copii/elevi/studenți, adulți, 

pensionari. Beneficiază de gratuitate persoanele cu handicap în baza certificatului medical la zi. 

De asemenea, am încheiat un parteneriat cu Cercul Militar Bacău ai căror membri (printr-o Hotărâre 

de Consiliu Local) vor beneficia de o reducere a prețului biletelor de la 30 la 20 de ron. 

Consider că am aplicat o bună politică de preț, ceea ce  a atras un număr mai mare de 

beneficiari.Totuși, este de reținut faptul că   veniturile  Teatrului Municipal Bacovia  s-au micșorat din 

cauza faptului că nu mai avem în administrare Teatrul de Vară, am reziliat contractul cu S.C.Glissando  

( insolvență), suntem în proces cu S.C.Moto Style S.R.L.(Cafe du Theatre)  pentru neplata chiriei la 

timp . 

Am introdus abonamentele  pe categorii de prețuri pentru 5 și pentru 10 spectacole pe stagiune. 

Fiecare spectacol beneficiază  de un caiet program, frumos alcătuit care evidențiază creatorii 

acestuia. 

Astfel am atins  câteva aspecte importante: 

O bună informare 

Stimularea interesului 

Extinderea segmentului vizat 

Sensibilizarea publicului atragerea creatorilor 

Determinarea și influențarea participării publicului și a comunității în general. 

E.6 programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumire 

și, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului și ţ intei acestora, 

exemplificări  

Bacău Fest Monodrame  

Început în anii 80, la inițiativa regretatului critic de teatru, valentin Silvestru, Gala Recitalurilor 

Dramatice a avut un parcurs continuu până în anii 90. Din motive financiare s-a oprit. Cu sprijinul 

Consiliului Local a fost reluat în anul 2005 sub denumirea Gala Star fapt ce a dat un plus de anvergură 

instituției noastre și orașului. 
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În 2015 a fost redenumit festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice Valentin Silvestru. 

După cum mărturiseam în caietul program din 2017 al acestui festival, redenumirea festivalului de 

tradiție al Bacăului nu a fost o toană managerială, ci am dorit să-i ofer  o identitate clară.  Astfel încât, 

din 2016 Gala recitalurilor Dramatice  a devenit Bacău Fest Monodrame.  

De anul trecut i-am extins aria spectaculară, aducând în recitaluri extraordinare spectacole în două 

sau trei personaje, în loc de unul singur. 

Bacău Fest Monodrame este un festival concurs care pune în prim plan Arta Actorului. De aceea ,prin 

secțiunea concurs , dorim să se evidențieze acei actori ce au capacitatea să joace singuri, ce iși asumă 

la un  alt standard  Arta Actorului. 

Am eliminat multidudinea  de premii pe care nu le consideram stimulative, dorind , în primul rând ca 

acest festival să evidențieze valorile actoricețti. Astfel am păstrat doar Premiul și Trofeul  Bacău Fest 

Monodrame, Premiul Actori pentru Actor ” Dinu Apetrei” și Premiul pentru ceam mai bună piesă de 

Monodramă” Valentin  Nicolau”. 

Am avut grijă  ca Teatrul Municipal Bacovia să fie reprezentat  de un actor , iar acest lucru s- a 

întâmplat cu spectacolul Știu că nu asta vrei să auzi după Carmen Dimnte (laureată a ediției  Gala Star 

2014 pentru dramaturgie) cu Denise Ababei, în regia tinerei băcăuance Irina Crăiță Mândra. 

De anul acesta (2018) Bacă Fest Monodrame (15-22 aprilie)  se va deschide  comunității prin alte prei 

proiecte ce vor  aduna în jurul  festivalului  mai mulți beneficiari. 

Bacău Fest Monodrame propune publicului trei ateliere de creație pentru copii, adolescenți și adulți. 

Astfel, pe parcursul festivalului, cei interesați și dornici să se exprime  artistic, vor putea fi parte a 

festivalului  înscriindu- se la aceste ateliere  (fără a  plăti vreo taxă) în care vor fi ajutați /învățați să fie 

capabili să vorbească singuri în fața unui auditoriu. 

TU ȘI TEATRUL  

Este programul  ce și-a propus și a reușit  să creeze expoziții, vernisaje  ale  artiștilor plastici băcăuani, 

profesioniști sau amatori. 

Este  programul care  a început colocviile pe teme teatrale și lansările de carte de teatru sau alte 

scriituri, a creat întâlniri  între artiști. 

Este Programul care a scos în evidență importanța textului dramatic  ca sistem de semne pentru Arta 

Actorului prin Spectacolu-Lectură. 

Acest program devine un important atu al Teatrului Municipal bacovia deoarece, prin el, instituția a 

intrat în conștiința publică ca liant al generațiilor, ca mijlocitor de idei, aducând în prim plan 

,comunitatea. 

HAI ȘI TU LA TEATRUL MEU  

Prin acest program am reușit încheierea unui parteneriat cu Universitatea de Artă George Enescu 

Iași, Facultatea de Teatru al cărui scop este absorbția de tineri creatori, absolvenți de teatru. 
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Au ajuns  în teatrul băcăuan  8 tineri absolvenți ai acestei universități: 3 actori la Dramă, 4 actori la 

Animație, un secretar literar. Lor li s-au alăturat încă doi actori, tineri absolvenți ai UNATC 

(Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „ I.L.Caragiale”, București). 

De asemenea, a devenit colaborator al instituției noastre tânărul absolvent de grafică și design al 

aceleiași Universități, Adrian Istrate, cel care a schimbat  logo-ul instituției, grafica afișelor, a 

bannerelor, aducînd  ,pe segmentul prezentare grafică, Teatrul Municipal Bacovia  în tendințele 

actuale de gen. 

Tot prin acest program au montat trei tineri regizori băcăuani: Horia Suru, Irina Crăiță Mândra, iar 

acum, în 2018, Madălin Hîncu. 

Acest program se deschide tinerilor  creatori pentru că ,astfel, va reuși să fie viu, proaspăt ,inovator. 

De asemenea, acesta este programul prin care  am inițiat proiectul „Schimb de Spectacole” cu 

teatrele din regiunea Moldova: Teatrul Tineretului Piatra-Neamț, Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, Teatrul 

„Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul „Matei Vișniec”  Suceava, Teatrul „Fani Tardini” Galați. 

Tot în cadrul acestui Program îmi propun  , în parteneriat cu Centrul de Artă și Cultură George Apostu 

din Bacău, deschiderea unei Școli de vară  teatrală care poate  face din  Bacău (în timp) un important  

centru de  creație în domeniul Artelor Spectacolului. 

PRODUCŢII  SPECTACOLE BACOVIA 

În stagiunea 2017/2018 au ieșit deja două premiere: „Țara lui Gufi” după Matei Vișniec, regia Erno 

Tapaszto, Scenografie Jano Papp, Mișcare scenică Farkas Tamas, Muzica Mihai Bălan 

„Uciderea lui Gonzago” după Nedialko Iordanov, Regia Dumitru Lază Fulga, Scenografia Cristina 

Prisăcaru, Ilustrație muzicală Mirel Vrânceanu,  suport imagine/video Ovidiu Ungureanu 

(Chromatique Bacău). 

În lucru:perioada vizata 2017/2018  (Dramă)  „Dragă Elena Sergheevna” după Ludmila 

Razumovskaia, regia Mădălin Hîncu, Scenografia Răzvan Bordoș 

(Animație) „Aventurile lui Habarnam” după  Nikolai Nosov, Regia Oana Leahu, Scenografia Gavril 

Siriteanu, Muzica  Zeno Apostolache  Kiss 

(Animație)” Viața lui Peter Pan”   după J.M.Barrie, regia Traian Săvinescu, Scenografia Mihai 

Pastramagiu, Coregrafie Andreea Duță, Video-light design Eros Laszlo, Muzica Zeno Apostolache Kiss 

(Dramă) „Crocodil” după Elise Wilk, Regia Horia Suru, Scenografia Cristian Marin 

(Dramă) „Steaua fără nume” după Mihail Sebastian , Regia Gheorghe Balint, Scenografia Vladimir 

Turturică 

Stagiunea 2018/2019 

Pentru această  stagiune îmi propun să mențin pe rol programele propuse deoarece ele se dovedesc  

permisive actului creator, implică  tot colectivul artistic al teatrului , iar publicul  devine  din ce în ce 

mai interesat. 
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În ceea ce privește producțiile  spectaculare, acestea depind foarte mult de  bugetul instituției, de  

psobilitățile  pe care le are instituția din punct de vedere scenotehnic,  de faptul că  actorii pot pleca 

din  teatru sau pot să vină alții...Aceste  aspecte importante ale vieții unui teatru pot estima  titluri de 

spectacole doar la nivel general. Totuși, până la momentul acesta,  consider că am reușit să duc la 

îndeplinire  ceea ce mi-am propus pentru primele două stagiuni ale mandatului. 

În această stagiune îmi propun  colaborarea cu următorii regizori: Radu Afrim, Felix Alexa, Claudiu 

Sfirschi Lăudat, Hogea Toma, Gabriel Apostol, Gheorghe Balint, Mădălin Hîncu, Sorin Militaru, Erwin 

Simsenshon, Victor Ioan Frunză. 

Stagiunea 2018/2019 va fi o stagiune ce-și propune să aducă în conștiința publicului ,valorile 

contemporane ale teatrului românesc și internațional. 

E.7 proiecte din cadrul programelor  

TU ȘI TEATRUL  

Spectacolul-Lectură  ACTORII CITESC PENTRU TINE 

Ianuarie: G.M.Zamfirescu- Idolul și Ion Anapoda 

Februarie: Theodor Mazilu- Frumos e în septembrie la Veneția/Cine pe cine  mântuiește 

Martie:-Alexandru Kirițescu- Gaițele 

Aprilie- D.R.Popescu- Acești îngeri triști 

Mai:- G.M.Zamfirescu- Domnișoara  Nastasia 

Iunie: Gheorghe Ciprian- Omul cu mârțoaga 

Aceste  proiecte se adresează , în special, profesorilor de limba și literatura română, proiect  prin care  

dînșii își pot  ține orele de curs  chiar la teatru, oferind elevilor o mai bună înțelegere a fenomenului 

dramatic la nivel de text, de literatură. 

HAI ȘI TU LA TEATRUL MEU  

Atelierul cu Vise   

Atelierul a fost deschis pentru a veni în întâmpinarea dorinței copiilor de a știi cum se creează un 

spectacol de păpuși. Astfel, în cadrul atelierului ei învață să  construiască păpuși, să le mânuiască, să 

le scrie un text, să și le asume ca și personaje, așa precum fac  și actorii. 

Schimb de spectacole 

Acest proiect propune publicului băcăuan cunoașterea celorlalți actori din regiunea Moldova și a 

spectacolelor  acestora, dar și prezentarea actorilor băcăuani celorlalte publicuri din orașele  

Moldovei. 

Teatrul Municipal „Bacovia”  propune, începând cu luna martie, prin Programul de management” Hai 

și Tu la Teatrul meu”, Proiectul” Schimb de spectacole”. Astfel, au răspuns invitației noastre: Teatrul 
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Dramatic „Fani Tardini”, din Galați, Teatrul Tineretului, din Piatra-Neamț, Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec”, din Suceava, Teatrul „V. I. Popa”, din Bârlad, Teatrul „Mihai Eminescu” și Teatrul de Păpuși 

„Vasilache’, din Botoșani. 

16. 03 .2018, ora 18.00 – „Kebab” (Suceava – Bacău), regia Daniel Iordan; 

23. 03 .2018, ora 18.00 –„ Unchiul Vanea” (Bacău – Suceava), regia Luminița Tîcu; 

30. 03 .2018, ora 18.00 – „Îmblânzirea scorpiei” (Galați – Bacău), regia Ion Sapdaru; 

13. 04. 2018, ora 18.00 – „Omul care a văzut moartea” (Bacău – Galați), regia Gheorghe Balint. 

24 .04. 2018, ora 18.00 – „Vârciorova. Carantină” (Bacău – Botoșani), regia Alexandru Dabija; 

26. 04. 2018, ora 18.00 – „Tu ești Dumnezeul meu” (Botoșani – Bacău), regia Ludmila Skripka. 

BACĂU FEST MONODRAME 15-22 aprilie 2018 

Teatrul Municipal „Bacovia”, din Bacău organizează în perioada 15-22 aprilie 2018, cea de-aXXIV-a 

ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice –  Bacău Fest Monodrame. În afară de 

cele două secțiuni cunoscute (Recitalurile dramatice și Concursul de Dramaturgie – Monodramă), 

anul acesta ne extindem aria și mai adăugăm o secțiune de Workshop-uri, care se adresează copiilor, 

adolescenților și adulților, prin care se urmărește lucrul cu sinele și curajul de a urca singur pe scenă 

și de a te „confesa” publicului. 

Workshop-ul pentru copii –  al TMB, susținut de păpușăreasa Ilinca Istrate & Pogany, care își continuă 

activitatea începută stagiunea aceasta, cu aceeași cursanți. Copiii se vor prezenta în fața publicului 

împreună cu păpușelele – frunzulițe, pe care le-au construit și (își) vor susține mini-monodrama; 

Workshop-ul pentru adolescenți, condus de actorul Dumitru Rusu; 

Workshop-ul pentru adulți, susținut de Emilia Pop, care a absolvit Școala de Teatru Paris des Artes, 

din Marseille, Facultatea de Teatru, din cadrul Universității din Aix en Provence. Este directoarea 

artistica a Companiei POP Théâtre, profesoară, autoare de piese de teatru, regizoare și a participat la 

diverse Festivaluri de Teatru (Avignon, Lancon de Provence « Estivades »). 

  

Grupele nu trebuie să depășească nr. de 10 cursanți. Participarea la aceste workshop-uri este liberă, 

accesul se face doar pe bază de înscriere. 

E.8 alte evenimente, activităţi specifice  instituţ iei, planificate pentru perioada 

de management 

SĂRBĂTORIRE  70 DE ANI  TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA  

Anul 2018 reprezintă pentru teatrul băcăuan implinirea a 70 de ani de existență necontenită. Este un 

moment prielnic pentru ca Teatrul Municipal Bacovia să devină un reper important pe scena țării, dar 

mai ales a Regiunii Moldova. 

În acest sens am început pregătirile din stagiunea 2016/2017 prin următoarele acțiuni: 

- Rebranduirea TMB, începând cu sigla acestuia. Acest fapt a fost posibil și datorită unui tânar 

băcăuan, student al Universității George Enescu din Iași, Facultatea de grafica/design. 

Tânarul băcăuan ,Adrian Istrate, a venit cu propunerea ca Lucrarea sa de Licenta să 
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reprezinte Rabranduirea Teatrului Municipal Bacovia, a teatrului orașului în care s-a născut si 

s-a educat. 

- Crearea unui site al instituției , accesibil, modern, cu informațiile actualizate periodic. 

- Contract de colaborare cu firma de transport public locala, Transport Public S.A. Bacău, 

pentru colantarea unui autobuz cu sigla noua a Teatrului pe o perioada de un an 

- Angajarea pe perioada determinată a unor tineri absolvenți (dramă) sau a unor studenți in 

curs de absolvire, talentați, dăruiți, pentru revigorarea trupei de actori 

- Singurul cotidian tipărit al Bacăului, Desteptarea, prezintă ,în fiecare vineri, interviuri cu cei 

ce au fost actori ai TMB, cei care sunt si cei care au venit de curând (dramă și animație). 

- Începerea procedurilor de recuperare a celor două foaiere ale TMB, fosta Librărie Glissando 

si Cafe du Theatre 

- Spațiul ce găzduia Librăria Glissando a revenit ,deja, teatrului 

- Pentru Cafe du Theatre am deschis impreună cu Primăria Municipiului Bacău un proces de 

reziliere contract si recuperare a fondului de chirii neplatite de catre Cafe du Theatre 

- Spațiul recâștigat va primi numele Sala Studio ExperimentPETRU VALTER. Încă din 2017 acest 

spațiu a devenit a doua scenă de desfăsurare spectacologică pentru actorii TMB 

- Programul de spectacole este divers și va scoate în evidență trupa de actori băcăuani: 

Uciderea lui Gonzago, Tara lui Gufi, Draga Elena Sergheevna, Steaua fără nume, Scaunele, 

Crocodil, Hainele cele noi ale Împăratului, Aventurile lui Habarnam, Peter Pan 

- Am deschis pentru publicul tânăr Atelierul cu Vise, condus de tînăra actriță a secției 

Animație, Ilinca istrate, un Atelier care și-a propus să învețe copiii să creeze propriile păpuși, 

să le dea viață, să joace și să le joace. Practic, li s-a oferit copiilor șansa de-a înțelege ce se 

ascunde în spatele unui spectacol cu păpuși 

- Teatrul Municipal Bacovia, prin actualul plan de management, a dezvoltat programe de 

atragere a unor segmente mai variate de public și prin acestea a ieșit din teatru spre public, 

doar pentru ca acesta sa revină cu încredere ăi curiozitate în sala de spectacole: „Tu și 

Teatrul”  a dezvoltat proiectele: Spectacolul-lectură (atât în cafenele, cât și in scoli sau licee), 

Vernisajele lunare ale artistilor plastici băcăuani sau cele ale elevilor Colegiului Național de 

Artă” George Apostu”, parteneriat cu Centrul de Cultura „George Apostu”, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” pentru proiectul „Beckett și teatrul său”. 

- Programul” Hai și tu la Teatrul meu” a adus acasa tinerii regizori băcăuani Horia Suru, Irina 

Crăiță Mândra , Madălin Hâncu sau a alăturat trupei 9 tineri actori: Minodora Broscoi, Eduard 

Burghelea, Tudor Hurmuz, Andreea Darie, Dragoș Stan (dramă), Ilinca Istrate, Andi Andriucă, 

Giuseppe Torboli, Beatricee Teișanu (animație) plus un tânăr secretar literar, Ivona Lucan, 

semnatara interviurilor cu actori din cotidianul Desteptarea 
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Acum, Teatrul Municipal Bacovia e gata să propună publicului de-aici și de aiurea întâlniri 

semnificative. 

Pentru sărbătorirea celor de 70 de ani existență ,îmi propun , ca alături de spectacolele si trupa 

Teatrului Municipal Bacovia ,să invit la celebrare teatrele din regiunea Moldovei .Odata pentru ca 

TMB să intre în conștiința acestei regiuni ,dar și ca publicul băcăuan să se bucure de toată forța 

artistică atât a Bacăului, cât și a Moldovei. 

 

Programul Principal al  Sărbătoririi celor 70 de ani de existență continua a TMB va începe la 24 

septembrie 2018 si se va încheia la 9 octombrie 2018. 

Vor fi două săptămâni de bucurie teatrală, cu câte un spectacol sau două pe zi, atât ale Teatrului 

Municipal Bacovia, cât și al trupelor invitate din Moldova: Teatrul Tineretului Piatra Neamt, Teatrul 

„V.I.Popa” Bârlad, Teatrul” Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul” Fani Tardin”i Galați, Teatrul” Matei 

Vișniec” Suceava, Teatrul National” Vasile Alecsandri” Iasi, Teatrul „Eugen Ionesco” Chișinău. 

Acestor spectacole li se vor adăuga activităti cu și pentru copii ,cu actorii secției Animație, cu 

spectacolele sectiei Animație în cartierele mărginașe ale Bacăului, cu reprezentațiile de gală ale 

Teatrului Municipal Bacovia. 

 

PROGRAM 

24.09.2018-  Video-mapping fațadă Hotel Central (5 minute) 

-vernisaj expoziție de caricatură-tema: 

 personalul TMB (artistic, tehnic, TESA) 

-vernisaj de fotografie Mihaela Nazarie-actorii de ieri si de azi ai TMB 

-Horia Suru spectacol Teatrul Municipal Bacovia 

 

25.09.2018- Teatrul „ V.I.Popa” Bârlad 

 

26.09.2018- Teatrul Municipal Bacovia”-Dragă Elena Sergheevna”, regia Mădălin Hâncu 

 

27.09.2018- Teatrul” Matei Vișniec” Suceva 

 

28.09.2018- Teatrul Municipal Bacovia-„Steaua fără nume”, regia Gheorghe Balint 
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29.09.2018-Teatrul „Mihai Eminescu”, Botoșani 

 

30.09.2018- Teatrul Municipal Bacovia-„ Uciderea lui Gonzago”, regia Dumitru Lazăr Fulga 

 

1.10.2018- Teatrul” Fani Tardin”i, Galați 

 

2.10.2018- Teatrul Municipal Bacovia-„Tara lui Gufi”, regia Erno Tapaszto 

 

3.10.2018-Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

 

4.10.2018- Teatrul Municipal Bacovia-„Casa Pisicii” (Animație), regia Gheorghe Balint 

 

5.10.2018- Teatrul Nașional” Vasile Alecsandri”, Iași 

 

6.10.2018- 11: „Aventurile lui Habarnam” (Animație), regia Oana Leahu 

                     18: „Peter Pan” (Animație), regia Traian Săvinescu 

Piața Tricolorului-Vernisaj Ioan Viorel Cojan- Fotografie de Teatru ,ora 15.00 

 

7.10.2018- 11: „Peter Pan”, regia Traian Săvinescu 

                     18: Horia Suru 

 

8.10.2018-Teatrul” Eugen Ionesco”, Chișinău 

 

9.10.2018- 11: Premieră oficială Teatrul Municipal Bacovia- „Casa pisicii” (, data la care, în Bacău, s-a 

bătut primul gong al trupei Teatrului Municipal Bacovia iar Casa pisicii reprezintă primul text pentru 

copii montat in Bacău) 

                     9.10.2018,ora 18.00: GALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA 70 
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Notă 1: Gala festivă 70 de ani de teatru va consta în: 

-lansarea albumului aniversar Jurnalul unor teatre de provincie Bacovia 70 

-discurs invitați (foști directori ai TMB, foști actori, actorii pensionari, actorii actuali ai TMB) 

Discurs oficialități (Primar, Viceprimar, Președinte Consiliul Județean, Președintele UNITER-Ion 

Caramitru etc) 

-film de prezentare al Teatrului Municipal Bacovia (25/30 de minute) 

-artificii 

-cina  festivă la Centrul de Cultură George Apostu 

 

Notă 2: Titlurile spectacolelor teatrelor invitate nu sunt ,încă ,definitivate. 

 

Acesta ar putea fi programul artistic al Sarbatoririi Teatrului Municipal Bacovia. 

ȘCOALA DE VARĂ TEATRALĂ  

Proiect pe regiunea Moldova. 

In Moldova exista 5 Teatre de Repertoriu si un Teatru National. (Teatrul Municipal Bacovia Bacau, 

Teatrul Tineretului Piatra Neamt, Teatrul "Fani Tardini" Galati, Teatrul "Mihai Eminescu" Botosani, 

Teatrul "Matei Visniec" Suceava si Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi. 

De asemenea, doua Universitati cu specializari in Arta: Universitatea "George Enescu" Iasi, Facultatea 

de Teatru (actorie-drama/papusi si marionete, regie teatru, teatrologie, management 

cultural),Facultaa de Interpretare muzicala, Compozitie,Muzicologie, Facultatea de Arte Plastice, 

Decorative si Design si Universitatea "Dunarea de Jos" Galati cu Facultatile de Artele Spectacolului 

(actorie), Interpretare muzicala, Arte Plastice (pictura), Teatru muzical. 

In acest sens, imi propun ca Teatrul Municipal Bacovia sa fie , in parteneriat cu Centrul de Cultura 

"George Apostu" si cu aceste Facultati, gazda unui proiect regional de creatie intre actorii TMB , 

actorii celor sase teatre moldave si studentii/masteranzii acestor facultati, dar si dramaturgi. 

Perioada de desfasurare ar fi intre 15 august si 1 septembrie. 

Practic, in aceasta perioada, s-ar putea desfasura la Bacau un atelier de creatie interdisciplinara, 

avind ca finalitate o schita de proiect teatral , din care, fiecare teatru participant ,isi va alege echipa 

(actori-6 din fiecare teatru,6 studenti, 6 masteranzi  ,regizori -6 studenti/masteranzi, muzicieni-6, 

plasticieni-6, designeri-6, 6 dramaturgi romani) prin care isi va finaliza un Spectacol in teatrul sau. 

Este un bun prilej de cunoastere reciproca si de lansare a unor viitori artisti. 
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Desigur, in acest proiect pot fi initiati si spectactorii;tineri si adulti curiosi de tainele artelor 

spectacolului. Spectatorii ar avea astfel sansa interactiunii cu oamenii de arta valorosi sau cu cei aflati 

la-nceput de drum. 

Atelierele vor beneficia de prezenta unui artist recunoscut (pe plan national sau international) care sa 

lucreze, sa explice, sa se dezvaluie si sa dezvaluie din experienta sa pentru ca unii sa-i cunoasca, sa se 

inspire, sa prinda curajul de a-si exprima propria idee artistica. Am in vedere pedagogi de teatru 

(ex.Miklos Bacs, Florin Zamfirescu...), muzicieni de teatru (ex: Vlaicu Golcea), Scenografi (ex. Adriana 

Grand), regizori (ex.Victor Ioan Frunza, Gianina Carbunariu etc), teatrologi (ex. Calin Ciobotari, 

Monica Andronescu...). 

Parteneri media :Revista "Yorick", Revista "Teatrul azi", "Scena.ro". 

Locatii: Teatrul Municipal Bacovia (Sala mare, Sala Studio Experiment "Tristan Tzara"), Sala de Lectura 

            Centrul de Cultura "George Apostu" (Muzeul de Arta Contemporana, Parcul ). 

Pentru realizare minimala de costume si decor punem la dispozitie atelierele si personalul TMB 

(regizor tehnic, sonorizatori, luministi, croitori, timplar, masinisti). 

 

 

 

PROGRAM ÎN DERULARE STAGIUNEA 2017/2018 

      

1 BACOVIA Poducții 
teatrale 

6 spectacole „Dragă Elena 
Sergheevna” 
„Aventurile lui 
Habarnam și 
ale prietenilor 
săi” 
„Peter Pan” 
„Steaua fără 
nume” 
„Eu i-am 
îngropat pe...” 
„Crocodil” 

 

2 Tu și Teatrul Spectacole-
lectură 

5 educational  

3 Bacău Fest 
Monodrame 

Festival 17 recitaluri concurs 250.000 lei 

4 JUBILEU Sărbătorire 70 
de ani de 
teatru la 
Bacău 

14 spectacole 
Album 
aniversar 
Video-maping 
Film de 
prezentare 

Titluri 
rezervate 

400.000 lei 
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Teatrul 
Municipal 
Bacovia 
Diplome 
aniversare 

5  Hai și tu la 
Teatrul meu 

Schimb de 
spectacole 

10 spectacole 
itinerante 

Cunoașterea 
publicurilor 

100.000 lei 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TEATRUL  MUNICIPAL BACOVIA 2018/2019 
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Nr.crt PROGRAM Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr.proiecte în 

cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget prevăzut 

pe program 

(lei) 

1 Bacău Fest 

Monodrame 

Festival de 

teatru 

17 recitaluri Concurs 250.000 lei 

2 BACOVIA 

 

Producții 

teatrale 

5 spectacole Titluri 

rezervate 

300.000 lei 

3 Tu și Teatrul Spectacle-

lectură 

17 spectacole-

lectură 

Dramaturgie 

românească 

clasică și 

contemporană 

10.000 lei 

4 Hai și Tu la Teatrul 

Meu 

Promovare 

tineri 

absolvenți 

2 producții 

(dramă, 

animație) 

Ateliere  

Școala de vară 

teatrală) 

Fonduri 

externe 

5 Schimb de spectacole Promovare 

Teatrul 

Municipal 

Bacovia 

6 producții 

itinerante 

Cunoașterea 

publicurilor 

100.000 lei 

6  JUBILEU Sărbătorire 70 

de ani de teatru 

la Bacău 

12 spectacole 

Album 

aniversar 

Film de 

prezentare  al 

activității TMB 

de-a lungul 

celor 70 de ani 

Video maping 

Diplome 

aniversare 

6 spectacole 

TMB, 6 

spectacole 

invitate 

:Teatrul 

tineretului 

Piatra Neamț, 

Teatrul Matei 

Vișniec 

Suceava, 

Teatrul Mihai 

Eminescu 

Botoșani, 

Teatrul 

V.I.Popa 

Bârlad, Teatrul 

fani Tardini 

galați, Teatrul 

Național vasile 

Alecsandri 

iași, Teatrul 

Eugen Ionesco 

Chișinău 

400.000 lei 
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F. PREVIZIONAREA EVOLUTIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUTIEI, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR 

TREBUI ALOCATE DE AUTORITATE, PRECUM SI A VENITURILOR 

INSTITUTIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE 
 

F.1. Proiectul de venituri si cheltuieli pentru urmatoarea perioada de 

raportare 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin programul minimal si nu numai cat si 

pentru adaptarea institutiei la cerintele pietei culturale si tinand cont totodata de dimensiunile 

comunitatii careia i se adreseaza, resursele financiare alocate trebuie sa fie  realiste si 

suficiente. Asfel pentru perioada 2018-220 ne propunem o proiectie bugetara bazata pe 

sustinerea in continuare a administratiei locale prin virarile de alocatii bugetare cat si pe 

atragerea de noi surse de finantare. 

Pentru urmatoarea stagiune ne vom incadra in limita de buget impusa de autoritate, 

intrucat la data realizarii prezentului raport de activitate a fost aprobat bugetul initial al 

Teatrului Municipal Bacovia pentru anul 2018 structurat astfel: 

 

 

Denumire Indicator Articol 

Bugetar 

TOTAL 

BUGET 

INITIAL 

aprobat pentru 

anul 2018, din 

care: 

BUGET 

INITIAL din 

ALOCATII 

BUGETARE 

BUGET 

INITIAL din 

VENITURI 

PROPRII 

Proportia in 

cadrul 

bugetului 

(alocatii / 

venituri 

proprii)   % 

TOTAL VENITURI 

din care: 

 5.650.000 4.900.000 750.000 86,73/13,27 

-alocatii bugetare 43.10.09 4.900.000 4.900.000   

-venituri din inchirieri 30.10.05 100.000  100.000  

-venituri din chirie 

sala 

30.10.50 180.000  180.000  

-venituri din prestari 

servicii 

33.10.08 28.000  28.000  

-venituri din 

spectacole 

33.10.19 427.000  427.000  
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-amenzi si penalit 35.10.50 15.000  15.000  

TOTAL 

CHELTUIELI din 

care: 

 5.650.000 4.900.000 750.000 86,73/13,27 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

10 3.315.000 3.300.000 15.000 99,55/0,45 

-cheltuieli de personal 10.01 3.195.000 3.180.000 15.000  

-contributii 10.03 120.000 120.000   

BUNURI SI 

SERVICII 

20 2.298.000 1.600.000 698.000 69,63/30,37 

-bunuri si servicii 20.01 1.118.000 860.000 258.000  

-reparatii curente 20.02 40.000  40.000  

-obiecte de inventar 20.05 60.000 20.000 40.000  

-deplasari 

detasari,transferuri 

20.06 200.000 160.000 40.000  

-carti publicatii 20.11 2.000  2.000  

-consultanta si 

expertiza 

20.12 10.000  10.000  

-pregatire 

profesionala 

20.13 4.000  4.000  

-protectia muncii 20.14 4.000  4.000  

-chelt. judiciare 20.25 100.000 100.000   

-alte chelt 20.30 760.000 460.000 300.000  

-sume aferente pers. 

cu handicap 

59.40 37.000  37.000  

 

Din pacate in acest an nu avem aprobate sume pentru sectiunea de dezvoltare 

(investitii) pentru care speram la o eventuala rectificare ce va avea loc in trimestrul III. 
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F.2. Numarul de beneficiari estimati pentru urmatoarea perioada de 

management 

Avand in vedere ca in anul de raportare am inregistrat un numar de 21.176 de 

spectatori platitori de bilet si un numar de aproximativ 12.000 beneficiari neplatitori, 

preconizam ca in anul 2018 vom inregistra o crestere semnificativa  estimata la un munar de 

45.000  beneficiari platitori si neplatitori. Acest fapt este sustinut de evenimentele  noi care 

vor avea loc in stagiunea 2018 dintre care cel mai important este sarbatorirea a 70 de ani de 

Teatru Bacovia,  manifestare cultural artistica care se vrea o prezenare a spectacolelor tuturor 

teatrelor invitate din Moldova pe langa spectacolele proprii ale teatrului nostru. Festivalul 

Bacau Fest Monodrame prin recitalurile extraordinare ,proiectul Hai si tu la teatrul meu 

cat si spectacolele stradale pe care ni le propunem in stagiunea 2018 vor creste semnificativ 

numarul de beneficiari aducand  astfel plus valoare in randul comunitatii. 

La previzionarea numarului de beneficiari s-a avut in vedere: 

- utilizarea salii de spectacole a teatrului cu o capacitate de 220 locuri, cu un grad de ocupare 

a salii de 80-85% pentru proiectele mari si mijlocii. 

- utilizarea fostei locatii Glisando pentru spectacolele lectura si proiectele mici cu o capacitate 

de 50 locuri. 

- utilizarea diverselor sali sau locatii unde vor avea loc spectacolele din deplasare. 

- utilizarea eventualelor spatii neconventionale (pub-uri,scoli,gradinite sau alte spatii). 

-utilizarea locatiilor stradale unde vor avea loc spectacole in cadrul festivalurilor amintite 

pentru beneficiarii neplatitori. 

 

F.3. Analiza programului minimal  

 

Se are in vedere o imbunatatire a programului minimal prin diversificarea repertoriului 

artistic si implementarea de noi programe si proiecte culturale. Pentru perioada viitoare 

propun un program minimal conform tabelului prezentat mai jos. Marea provocare a acestui 

an o constituie Programul JUBILEU – Sarbatorirea a 70 de ani de teatru care va avea loc in 

septembrie actombrie 2018. Pe langa prioectele asumate prin programul minimal se are in 

vedere si reluarea/refacerea spectacolelor din repertoriu care se bucura de cerere in cadrul 

publicului spectator. 
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Nota: Prezentarea detaliata a fiecarui proiect cuprins in programul minimal se regaseste in 

capitolul E. La data intocmirii prezentului raport de evaluare sunt incepute deja procedurile 

privind punerea in scena a doua productii teatrale. 

Nr. 

Crt 

PROGRAM Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr.proiecte 

în cadrul 

programul

ui 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

1 Bacău Fest 

Monodrame 

Festival de 

teatru 

17 recitaluri Concurs 250.000 lei 

2 BACOVIA 

 

Producții 

teatrale 

6 spectacole Titluri prezentate 

mai jos 

400.000 lei 

3 Tu și Teatrul Spectacle-

lectură 

17 

spectacole-

lectură 

Dramaturgie 

românească clasică 

și contemporană 

10.000 lei 

4 Hai și Tu la Teatrul 

Meu 

Promovare 

tineri 

absolvenți 

2 producții 

(dramă, 

animație) 

Ateliere  Școala de 

vară teatrală) 

Fonduri 

externe 

5 Schimb de 

spectacole 

Promovare 

Teatrul 

Municipal 

Bacovia 

6 producții 

itinerante 

Cunoașterea 

publicurilor 

100.000 lei 

6  JUBILEU Sărbătorire 

70 de ani de 

teatru la 

Bacău 

12 

spectacole 

Album 

aniversar 

Film de 

prezentare  

al activității 

TMB de-a 

lungul celor 

70 de ani 

Video 

maping 

Diplome 

aniversare 

6 spectacole TMB, 

6 spectacole 

invitate :Teatrul 

tineretului Piatra 

Neamț, Teatrul 

Matei Vișniec 

Suceava, Teatrul 

Mihai Eminescu 

Botoșani, Teatrul 

V.I.Popa Bârlad, 

Teatrul fani Tardini 

galați, Teatrul 

Național vasile 

Alecsandri iași, 

Teatrul Eugen 

Ionesco Chișinău 

400.000 lei 
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Productiile teatrale care se vor pune in scena in stagiunea urmatoare si prezentate la punctul 2 

in  programul minimal sunt urmatoarele: 

 

Sectia DRAMA Sectia ANIMATIE 

„Dragă Elena Sergheevna” 

 
„Aventurile lui Habarnam și ale 

prietenilor săi” 

 

„Steaua fără nume” 

 

„Peter Pan” 

 

„Crocodil” 

 

„Eu i-am îngropat pe...” 

 

 

Pe durata stagiunii din motive independente de vointa noastra pot interveni modificari 

cu privire la punerea in scena a unei productii teatrale ceea ce poate duce la inlocuirea unui 

spectacol sau modificari de titlu(titlu rezervat). 
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