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INTRODUCERE

„Teatrul rămâne în soeietatea românească, în esență, un fenomen al elitelor. Nu 

are nici răspândirea culturii populare, nici eficiența ei financiară. La fel ca 

audiția în sala de concert a muzicii clasice, teatrul are nevoie de anumite condiții 

pentru recepție, depinde de disponibilitatea publicului și ajunge la un număr 

restrâns de spectatori. Nu cred că teatrul poate schimba mersul vremurilor, dar le 

poate îmblânzi prin catharsis. Personal, am profitat de acest refugiu pentru a 

scăpa de angoasa indusă de pandemic. Faptul că în perioada aceasta publicul a 

migrat din sălile de teatru în online e expresia nevoii de teatru. îmi imaginez că 

perioada aceasta ne-a învățat să depășim prin teatrul online granițele accesului la 

spații teatrale inaccesibile geografic. în același timp, cu toții resimțim în recepția 

teatrului online absența intimității și implicării în contactul neintermediat cu 

scena și artiștii ei ca parte din pactul scenă-public care definește această artă. 

Concluzionând, cred că teatrul a continuat în această perioadă să ne ofere spațiul 

de reflecție și stabilitate al valorilor culturale de care avem, parcă, mai multă 

nevoie în momente de criză.” (Oana Cristea Grigorescu,critic de teatru,interviu 

DW-made for minds).

A.EVOLUTIA  INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎSI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Cultural

Teatrul Municipal Bacovia este o instituție de cultură și artă, avînd ca principal 

ordonator de credite Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău. Este 

singura instituție de profil de pe raza Județului Bacău care are pîrghiile necesare 

asigurării educației prin teatru. Este un teatru de repertoriu, cu trupă proprie, 

are în structura sa organizatorică și personal artistic/tehnic specific teatrului de 

păpuși și marionete,reușind astfel să asigure un program divers pentru toate 

categoriile de public (copii, tineri, adulți, pensionari).
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Teatrul Municipal Bacovia își desfășoară activitatea cultural-artistică pe raza 

municipiului și a județului Bacău alături de alte instituții culturale de prestigiu: 

Filarmonica „Mihail Jora”, Complexul Muzeal ,’’Iulian Antonescu”, Centrul de 

Cultură și Artă „George Apostu”, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”, 

Colegiul Național de Artă ,’’George Apostu” sau Centrul Lira din Moinești. 

Deschiderea Insulei de Agrement la data 3 iulie 2020 a reprezentat o nouă 

oportunitate de-a imagina proiecte ,fapt de care se va ține cont începând cu anul 

2021.Reprezentațiile oferite publicului în spațiul Amfiteatru de la Insula de 

Agrement, de către instituția noastră, au constituit ,dincolo de bucuria 

reântâlnirii cu publicul iubitor de teatru, un prim pas spre dezvoltarea turismului 

cultural; insula reprezentând un punct de atracție în orașul lui Bacovia.

Social

La 20 octombrie 2020, Direcția Județeană de statistică Bacău constata, pe raza 

județului, un număr de 115.572 salariați, salariul mediu în valoare de 2990 ron, 

iar incidența șomajului de 5,2%.

în privința infectării cu Sars-Cov 2, situația pe județul Bacău,la 7 ianuarie 2021 

era: cazuri totale 16.891/incidența cumulată de 1.39 %.

Surse ale cotidianului Deșteptarea confirmă, la 24.02.2021, faptul că rata 

șomajului a crescut:
“Efectele economice negative ale pandemiei încep să se facă resimțite din ce în 

ce mai mult și în județul Bacău. în acest sens, cât se poate de relevantă este 

evoluția și a ratei șomajului din ultimele luni. Astfel, la sfârșitul lunii trecute, la 

nivelul județului erau 5,63 șomeri la 100 persoane ocupate față de 5,21 câți au 

fost la 31 ianuarie 2020. Exprimat în cifre absolute, la 31 ianuarie 2021, la 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău erau 

înregistrați 12.021 șomeri, mai mult cu 914 persoane decât au fost la aceeași 

dată din anul trecut. La 31 decembrie 2020, numărul persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă a ajuns la 11.505, iar rata șomajului a fost de 5,40.
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Din septembrie 2020 acest indicator a tot urcat, respectiv de la 5,07, la 5,22 în 

octombrie, și apoi la 5,24 în noiembrie.

Totodată, se constată că a crescut numărul șomerilor care au dreptul la 

indemnizație, ceea ce înseamnă că persoanele intrate în evidența AJOFM pe 

parcursul lunii ianuarie 2021 sunt salariați care și-au pierdut locul de muncă în 

această perioadă. Dacă în decembrie 2020 erau indemnizați 2.982 șomeri dintre 

cei 11.505, la 31 ianuarie 2021 primeau sprijin financiar 3.191 (la 31 ianuarie 

2020, erau indemnizați numai 1.778 șomeri dintr-un total de 11.107) dintre cei 

12.021.

Cei mai multi șomeri înscriși în baza de date a AJOFM Bacău, în ultima 

perioadă, provin din domenii precum prelucrările mecanice-industria de mașini 

și echipamente (lăcătuș mecanic-constructor montator de structuri metalice, 

electrician, strungar, mecanic întreținere și reparații, mecanic utilaje, sudor, 

tehnician mecanic, inginer mecanic), transportul și reparațiile auto (tinichigiu, 

mecanic auto, șofer), comerțul (vânzător, agent comercial, gestionar), 

prelucrarea lemnului (tâmplar, sortator produse), construcții (zidar, dulgher, 

zugrav, asfaltator, instalator), industria chimică (operator chimist, laborant 

chimist), agricultură, vânătoare și servicii anexe (mecanic agricol, muncitor 

necalificat în agricultură), industria alimentară, restaurante și alte servicii de 

alimentație (brutar, cofetar-patiser, bucătar, ajutor ospătar-chelner). Alți șomeri 

sunt calificați în meseria de economist, contabil, asistent medical generalist, 

operator introducere, validare și prelucrare date sau de confecționer articole din 

piele și înlocuitori.” (sursa: Elena Țintaru, Deșteptarea24.02.2021)

Pe de altă parte, medical vorbind, în urma efectuării unei statistici ,a crescut 

numărul bolnavilor cronici. ‘"Raportul privind starea de sănătate a populației 

pentru anul 2020 arată că băcăuanii au intrat mai bolnavi în noul an.Cei mai 

mulți băcăuani suferă, într-un top al afecțiunilor, de hipertensiune arterială, circa 

72 de mii, cardiopatii ischemice, circa 42 de mii și pe locul al treilea sunt 
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bolnavii de diabet. Numărul acestora a crescut de la 25.898 în 2019, la 26.380 în 

2020. S-au înregistrat 1.153 de noi cazuri de diabet.

Peste 15 mii de băcăuani au ciroze hepatice cronice, 12 mii au boli cerebro- 

vasculare, 11 mii au boli pulmonare obstructive.

în fine, anul trecut, 1.674 de băcăuani au primit vestea că au o tumoră, la finalul 

lui decembrie 2020, totalul fiind de 26.380 (față de 25.898 la final de 2019). Și 

cei diagnosticați cu boli mintale sunt destul de mulți, numărul lor fiind la început 

de an de 4.651.
în total, 207.738 de băcăuani au afecțiuni cronice și sunt în evidențe, ceea ce 

reprezintă un procent de 28 la sută din populația raportată la 1 ianuarie 2020. 

Mortalitatea generală a înregistrat un indice de 12.6 la mie, cu 9.312 decese, față 

de 11.2 la mie, adică 8.315 decese în 2019, adică o creștere, atât în mediul 

urban, cât și în rural.” (sursa.Ela Crăciun, Ziarul de Bacău 3.03.2021) 

în privința infectării cu Sars-Cov 2, situația pe județul Bacău,la 7 ianuarie 2021 

era: cazuri totale 16.891/incidența cumulată de 1.39 %.

Până la data de 23 noiembrie, de la începutul pandemiei, în județul Bacău s-au 

înregistrat 11.975 de cazuri confirmate COVID-19. Numărul persoanelor 

vindecate a ajuns la 8.194, restul fiind persoane decedate, internate încă în spital 

sau care se tratează la domiciliu.

Teatral

La data de 2.02.2021, Ziarul de Iași semnala cititorilor un top X al instituțiilor 

de cultură din Regiunea Nord-Est, în baza veniturilor proprii realizate.

„Potrivit datelor statistice publicate de către Ministerul Finanțelor, la capitolul 

venituri proprii înregistrate în anul 2020, Ateneul Național din Iași ocupă primul 

loc în Regiunea Nord-Est, cu 627 de mii de lei. Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri” Iași a înregistrat 565 de mii de lei, iar Opera Națională Română Iași, 

525 de mii de lei.”

„în ceea ce privește topul instituțiilor de cultură la capitolul veniturilor proprii 

din Regiunea Nord-Est, pe poziția a IV-a se află Teatrul „Mihai Eminescu” din 
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Botoșani, cu 121 de mii de lei, pe V se află Filarmonica Botoșani, cu 117 mii de 

lei, iar pe poziția a Vl-a, Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău. Pe poziția 

a Vll-a este Teatrul „Luceafărul” din Iași, pe VIII, Teatrul „Vasilache” 

Botoșani, pe IX, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, iar pe X, Filarmonica 

Moldova Iași.” (Ziarul de Iași/2.02.2021/autor Andrei Mihai)

Ținând cont de faptul că instituțiile situate pe primele locuri au o capacitate de 

peste 300 de locuri, consider că Teatrul Municipal Bacovia a devenit, cel puțin 

în ultimii 4 ani, o instituție de prestigiu, în ciuda locurilor puține din sălile de 

spectacole (sala mare, sala Petru Valter sau Amfiteatrul de la Insula de agrement 

unde, deși există un potențial de 300 de locuri, TMB ,din cauza restricțiilor, a 

jucat cu doar 70 ).

Al. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se 

adresează aceleiași comunități 
5 9

Teatrul Municipal Bacovia a fost și rămâne un partener real și important al 

școlilor și colegiilor din Județul Bacău, reușind să identifice obiectivele pentru 

care instituția rămâne un factor important în educație:

-popularizarea în rândul elevilor a spectacolelor prezentate de Teatrul 

Municipal Bacovia

-educarea gustului pentru frumos

-realizarea de activități de promovare a teatrului românesc în școală

-realizarea de activități educative non-formale

-promovarea și consolidarea legăturii dintre mediul educațional vocațional și 

non vocațional, dintre instituțiile de culturăși cele educaționale

-promovarea și consolidarea legăturii dintre artiștii consacrați și elevi 

-reliefarea importanței existenței teatrului, a uriașei sale contribuții la formarea 

opiniei civice și culturale, dezvoltarea personalității tinerilor și determinarea 

celor din urmă să-și formeze deprinderea de a merge periodic la teatru 

-însuflețirea dragostei de carte și de a îndrepta atenția copiilor și a tinerilor către 

lectură
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-implicarea copiilor/tinerilor din comunitate și institutionalizați în acțiuni 

cultural-educative

-necesitatea promovării în rândul copiilor/tinerilor a toleranței, 

multiculturalitații, precum și informarea în legătură cu diversitatea valorilor 

perene ale umanității, prezente în mediile culturale din care provin 

tinerii ,facilitând astfel, integrarea lor în comunitate

-informarea tinerilor despre cum se pregătește un spectacol, eforturile depuse de 

actori ,dar și de cei care nu se văd pe scenă (echipa tehnică)

-educarea tinerilor într-un comportament adecvat în sala de spectacol 

-dezvoltarea unei relații de colaborare în vederea derulării unui proiect ce are 

drept scop îmbunătățirea și eficientizarea activităților de petrecere a timpului 

liber al elevilor din învățământul preuniversitar.

S-a menținut o bună colaborare cu Centrul de Cultură și Artă George Apostu, 

realizîndu-se în luna decembrie 2019 proiectul-spectacol America de-acasă de 

Mircea.M.Ionescu, în regia domnului Tino Geirun, proiect la care s-au alăturat 

următoarele instituții:

Teatrul B.P.Hașdeu-Cahul, Republica Moldova Teatrul Sterija-Virșeț, 

Serbia, Teatrul Pygmalion -Viena, Austria, Colegiul de ArtăGeorge Apostu, 

Bacău.

Tot în colaborare cu Centrul de Artă și CulturăGeorge Apostu am sărbătorit 

Ziua Dramaturgiei Românești la 13 noiembrie 2019.

Teatrul Municipal Bacovia și-a menținut o bună relație și cu Biblioteca 

JudețeanăC.Sturdza, cu Muzeul de Istorielulian Antonescu și a sprijinit 

diverse activități și proiecte ale D.G.A.S.P.C Bacău.

Pe plan național, și-a menținut relaționalul cu teatrele din regiunea Moldovei, și- 

a consolidat parteneriatul cu Uniunea Națională a Teatrelor din România 

(U.N.I.T.E.R) devenind partener al Galei Tînărului Actor-HOP, întreține 

colaborarea cu universitățile de profil din țară (Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș) 

si din București.5 fl
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De asemenea, în iulie 2020 am semnat parteneriatul eu Inspectoratul Județean 

Școlar Bacău în vederea realizării a două proiecte adresate profesorilor și 

eleviilor, Actorii citesc pentru Tine și Ora de Teatru.

A2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunități,amenințări) 

PUNCTE TARI

-clădirea Teatrului Municipal Bacovia este situată în centrul orașului,parte 

integrantă din Palatul Mărăști (constucție realizată între 1927-1929, inaugurat la 

27.03.1929, ce include un hotel-„Central”-și sala teatrului)

-existența unui spațiu destinat promovării programului teatrului în vitrina Sălii 

Petru Valter (sală studio)

-existența a două săli de spectacole: sala mare-220 de locuri, sala studio -60 de 

locuri

-existenta a două secții: Dramă , Animație

-producții teatrale modeme, clasice pentru copii, tineri,adulți

-existența unor programe și proiecte incluzive, atractive, educative

-existența unui personal calificat

-capacitate de producție proprie

-s-a asigurat posibilitatea măririi numărului de angajați:

personal artistic (7 actori dramă, 4 actori animație), personal tehnic de scenă, 

P.R.

-existența unui site (http://teatrulbacovia.ro/), a unei pagini de facebook cu 

informații la zi

-parteneri media locali și naționali (TVR Iași, Radio Iași, Radio România 

Cultural, Teatrul azi, Scena.ro,Revista Amfiteatru, Revista Ateneu, Deșteptarea 

(cotidianul Bacăului), Euro Tv Bacău, Radio Easy Bacău, Jurnal de Bacău

- existența Festivalului Recitalurilor Dramatice ,Bacău Fest Monodrame (inițiat 

în 1972, oprit în 1994, reluat în 2005, ajuns în 2019 la cea de-a XXV a ediție) 
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-existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană a municipiului Bacău 

(2014-2020), bază pentru o strategie culturală mai amplă pe raza municipiului 

Bacău

-efectuarea unor lucrări de reparații exterioare, de igienizare și zugrăvire a 

foaierelor teatrului, a avizierului, al altor spații din interior

-depunerea proiectului pentru autorizație I.SU.

-existența , din iunie 2019, a Avizului de funcționare, I.S.U.

-existența a două apartamente cu câte trei camere pentru tinerii actori (date în 

administrare teatrului prin HCL)

-Câștigarea în instanță a celui de-al doilea foyer (fosta Cafe du Theatre)

PUNCTE SLABE

-stadiul de degradare al Hotelului Central, parte componentă a clădirii 

în care ființează Teatrul Municipal Bacovia

- inexistența iluminatului fațadei teatrului (Hotel Central)

-lipsa investițiilor din ultimii ani

-scenotehnică învechită

(reflectoare, sistem sonorizare)

-necesitatea reamenăjării sălii maride spectacole (fotolii, cortină,sufite 

mochetare, capitonare, etc)

-absența unei parcării proprii

-lipsa unei strategii culturale asumată de municipalitate

-lipsa echipamentului adecvat transmiterii spectacolelor on line, live a 

spectacolelor TMB pe perioada pandemiei de Sars-Cov 2

OPORTUNITĂȚI

-existența, la ora actuală, a unei trupe complete, crește oportunitatea 

diversificării programelor culturale ale instituției (spectacole diverse, proiecte de 

incluziune și coeziune socială, educație prin teatru)

- existența celor două săli de spectacole facilitează și crește derularea proiectelor 

sau inițierea altora noi
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- existența de 26 de ani a Festivalului Recitalurilor Dramatice- Bacău Fest 

Monodrame, creeaza permanent noi oportunități de colaborare cu teatre, artiști 

naționali și internaționali, inducând instituției un alt tip de notorietate pe plan 

national si international >5 »
-deschiderea insulei de agrement și a spațiului Amfiteatru poate genera o primă 

oportunitate în dezvoltarea turismului cultural

AMENINȚĂRI

-degradarea fațadei teatrului (HotelCentral) riscă să devină un pericol pentru 

trecători, dar și pentru sala de spectacole a teatrului

-lipsa unui statut al artistului legiferat poate genera concedieri masive în 

instituțiile de spectacol, greu afectate de perioada de pandemic declarată în luna 

martie 2020

AS.analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea 

acesteia

Anterior declarării Stării de urgență din cauza pandemiei de Coronavirus, 

Teatrul Municipal Bacovia și-a desfășurat activitatea conform planului de 

management realizând spectacolul Sâmbăta ,Gandhi tăcea de Anastasia 

Bukreeva, în regia lui Aleksandr Ogariov, scenografia Clarei Pop, coregrafia 

Marianei Gavriciuc. Spectacolul a avut dublă distribuție cu premierele în 

14,respectiv 16 februarie 2020.

De asemenea, în lunile noiembrie-decembrie 2019 , Teatrul Municipal Bacovia a 

fost partener al proiectului America de-acasă ,inițiat de Centrul de 

CulturăGeorge Apostu, Bacău. Proiectul a reprezentat crearea spectacolului cu 

același titlu, pe un text de Mircea M.Ionescu, în regia lui Tino Geirun. Acestui 

proiect s-au alăturat Teatrul B.P.Hașdeu, Cahul,Republica Moldova, Teatrul 

Sterija,Virșeț,Serbia, Teatrul Pygmalion ,Viena, Austria și elevi ai Colegiului 

Național de Artă George Apostu.
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Acest spectacol era propus spre itinerare în Republica Moldova, Serbia, Austria, 

New York.

în perioada 20.03.2020-31.04.2020, în urma declanșării stării de urgență 

din cauza apariției pandemiei de Sars-Cov2, am decis intrarea personalului 

artistic în muncă la domiciliu, personalul TESA a putut veni zilnic la serviciu 

pentru îndeplinirea îndatoririlor din fișa postului, iar personalul tehnic, prin 

rotație a asigurat mentenanța echipamentului sceno-tehnic.

Teatrul Municipal Bacovia și-a mutat activitatea în mediul online, 

prezentând spectacole(dramă/animație),iar actorii au spus 

povești/poezii/monoloage menținând astfel continuitatea activității de creație.

Până la sfârșitul lunii martie, actorii au creat, din izolare, momente 

individuale din lirica lui Nichita Stănescu, pe care le-am prezentat în 31 martie, 

pe pagina de Facebook a teatrului - Teatrul Municipal Bacovia - într-un 

program maraton, de opt ore,care s-a încheiat cu publicarea filmului ”Bun, dar 

cu noi cum rămâne?”, o producție realizată în parteneriat cu Chromatique 

Studio Bacău, ce a inclus toate aceste mini recitaluri actoricești. A fost o muncă 

susținută atât a actorilor, cât și a departamentelor de Secretariat literar și PR, 

care a fost foarte bine primită de publicul virtual, local, național și internațional, 

în cifre, în programul „Teatru Online” care s-a desfășurat pe perioada stării de 

urgență, ne-am reunit la aceeași oră, în fața calculatoarelor, tabletelor și 

telefoanelor, câteva mii în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică. Iată ce spun 

datele:

Baltagul, 20 martie, 9.4 mii vizualizări

Motanul încălțat, 21 martie, 4 mii vizualizări

Oamenii cavernelor, 27 martie, 5 mii vizualizări

Stafia familiei Canterville, 28 martie, 4.3 mii vizualizări

Tăcerile, 31 martie, 3.3 mii vizualizări

Romanul adolescentului miop, 3 aprilie, 4.2 mii vizualizări

Vreau sa număr stelele, 4 aprilie, 3.2 mii vizualizări
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Filmul „Bine, dar cu noi cum rămâne?” a avut 2 mii de vizualizări

D-ale carnavalului,10 aprilie, 2.4 mii vizualizări 

Rățușca cea urâtă, 11 aprilie, 2.2 mii vizualizări 

Iar te sinucizi, iubito?, 12 aprilie, 9.2 mii vizualizări 

Lecția, 17 aprilie, 2.9 mii vizualizări

Fetița cu chibrituri și Stan Pățitul, 18 aprilie,1.9 mii vizualizări

Piațeta, 19 aprilie, 3 mii vizualizări

A Xll-a noapte, 24 aprilie, 3.3 mii de vizualizări

Ronț, ronț Shakespeare, 25 aprilie, 1.6 mii de vizualizări

Miss Julie, 26 aprilie, 3 mii de vizualizări

Opt femei, 1 mai, 3.7 mii de vizualizări

Dumbrava minunată, 2 mai, 1.1 mii de vizualizări

Play Strindberg, 3 mai, 2.6 mii de vizualizări

în același timp, actorii noștri și-au deschis sufletul și casele în fiecare seară, cu 

un fragment de poveste, poezie,fabulă în Proiectul „Povestea mea, povestea 

ta”.

Iată cât de populare au fost interpretările lor:

Viorel Baltag - 2.7 mii vizualizări. Florin Zăncescu - 3.5 mii vizualizări, 

Eliza Judeu - 7 mii vizualizări, Bianca Babașa - 6.5 mii vizualizări. Florina 

Găzdaru - 2.9 mii vizualizări. Ștefan Huluba - 2.6 mii vizualizări

Ștefan Alexiu - 4.8 mii vizualizări. Andreea Sandu - 1.3 mii vizualizări, 

Firuța Apetrei - 3.5 mii vizualizări, Audi Andriucă - 3.6 mii vizualizări. 

Bogdan Buzdugan - 2.6 mii vizualizări. Marian Puiu Gheorghiu - 1.8 mii 

vizualizări. Valentin Braniște - 1.3 mii vizualizări, Marlene Duduman - 1.9 

mii vizualizări, Giuseppe Torboli — 2.4 mii vizualizări, Crina Doroftei - 1.3 

mii vizualizări, Tudor Hurmuz - 1.2 mii vizualizări, Ilinca Istrate - 1 mie 

vizualizări, Corin Goranda - 1,9 mii vizualizări, Tiberiu Gabor-Bitere - 1,7 

mii vizualizări, Nina lonescu - 592 vizualizări. Alina Neagu-2,7 mii 

vizualizări. Ștefan Ionescu-350 vizualizări. Andreea Darie - 860 vizualizări.
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Laurențiu Budău - 380 vizualizări, Minodora Broscoi și Eduard Burghelea 

- 1.9 mii vizualizări, Vlad Nicolici - 1.3 mii vizualizări. Alina Simionescu - 

1.8 mii vizualizări. Daniela Vrînceanu - 4.1 mii vizualizări. Matei Bogdan - 

1.4 mii vizualizări. Adela Perjoiu-1.4 mii vizualizări. Ion Goranda - 3.4 mii 

vizualizări. Dumitru Rusu - 3.9 mii vizualizări, Simona Nica - 1.3 mii 

vizualizări. Anca Bucșă - 2.9 mii vizualizări, Mihai Chihaia — 2.8 mii 

vizualizări, Nela Zare - 1.2 mii vizualizări.

în perioada 1.05.2020-15.05 2020 -concediu de odihnă parțial.

Din 16.05.2020 ne-am reluat activitatea de creație în teatru.S-a început 

lucrul la spectacolul Capra cu trei iezi după Ion Creangă,în regia lui Gheorghe 

Balint și pregătirea spectacolelor lectură pentru Concursul de dramaturgie 

Monodramă din cadrul Bacău-Fest Monodramețediția de toamnă).

La 25.05.2020 înaintam Primăriei Municipiului Bacău proiectul de 

începere a spectacolelor în aer liber,prin care stipulam costurile necesare în 

cazul în care ar fi trebuit să închiriem scenă.Acestea s-au dovedit prea mari, prin 

urmare ni s-a propus să așteptăm deschiderea Insulei de Agrement, respectiv a 

Amfiteatrului.

Tot la această dată. Teatrul NaționalRadu Stanca din Sibiu invită TMB 

să se participe la bursa de spectacole, ediție specială,online, a Festivalului 

International de Teatru de la Sibiu.

S-a început corespondența cu organizatorii, ne-am înscris în catalogul 

digital al bursei cu prezentarea Bacău Fest Monodrame, iar în perioada 15-17 

iunie P.R-ul teatrului, secretarul literar, subsemnata am participat online la 

dezbaterille/colocviile propuse de Festivalul de teatru de la Sibiu, alături de alți 

directori de teatre și de festivaluri din țară și din străinătate.

La 15.06.2020 înaintam Primăriei Municipiului Bacău programul de 

spectacole al Teatrului Municipal Bacovia, propus pentru Insula de Agrement.
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în 19.06.2020 Primăria a dat curs intenției noastre, asigurându-ne totodată 

de prezența Poliției Locale, a I.S.U., a Jandarmeriei pentru o bună gestionare a 

publicului.

Prima perioadă de reprezentații în aer liber s-a derulat în perioada 

3.07.2020-19.07.2020, susținându-se câte 4 spectacole pe săptămână.
în perioada 20.07.2020-10.08.2020- a doua parte a concediului de 

odihnă.

La data de 14.07.2020 s-a conceput și trimis spre aprobare parteneriatul 

dintre Bacău Fest Monodrame și Gala Hop/UNITER.

Cererea și parteneriatul au fost aprobate,rămânând să dezvoltăm pe 

parcursul anilor viitori, proiecte comune.

Din 16.08.2020 până la 13.09.2020 s-a reluat programul de spectacole la 

Insula de Agrement.

în perioada iulie-august, prin programul Hai și Tu la Teatrul Meu al 

Programului de management, actorii Audi Andriucă și Giuseppe Torboli au 

desfășurat o serie de ateliere de artă păpușărească pentru tineri, în parcarea din 

spatele teatrului.

Pentru toată această perioadă de activitate a TMB au fost informate cu 

regularitate următoarele instituții:Centrul Județean de conducere și coordonare a 

situațiilor de urgență. Direcția de Sănătate Publică, Poliția Locală, I.S.U, 

Primăria Municipiului Bacău.

în paralel, împreună cu P.R-ul și secretariatul literar am pregătit derularea 

Concursului de Dramaturgie Monodramă din cadrul Bacău Fest 

Monodrame, ediția de toamnă.

S-a conceput afișul, s-a decis derularea în grădina de vară a Centrului de 

Cultură George Apostu.

La data de 12.08.2020 am primit confirmarea Centrului de Cultură 

George Apostu de parteneriat în această activitate a teatrului.
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La data de 11.08.2020 s-a conceput și trimis către Inspectoratul Județean 

Școlar propunerea Teatrului Municipal Bacovia de a începe proiectul Actorii 

citesc pentru tine.

La data de 1.09.2020 s-a transmis o cerere către Primărie privind 

reînceperea spectacolelor indoor, la sediul TMB, datorită Hotărârii nr.43 din 

27.08.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

In 20.09.2020 am început spectacolele la sediu.

La data de 10.09.2020 Inspectoratul Județean Școlar a răspuns pozitiv 

inițiativei teatrului.

Teatrul Municipal „Bacovia” a organizat în zilele de 18 și 19 

septembrie evenimentul „Teme și dileme în monodrama românească”, în 

colaborare cu Centrul de Cultură „George Apostu”.

Cu acest prilej, am lansat și prezentat volumul intitulat „Monodrame 

premiate”, editat cu sprijinul Fundației „Camil Petrescu”, un volum care 

cuprinde textele câștigătoare de la prima ediție, până la cea din 2019, lucrare 

coordonată de criticul de teatru Florica Ichim, redactor-șef al revistei „Teatrul 

azi” și Oana Borș, critic de teatru, un volum apărut la ințiativa Subsemnatei.

în același timp, actorii Teatrului Municipal „Bacovia” au fost 

protagoniștii spectacolelor lectură ale celor șase texte finaliste în Concursul de 

Dramaturgie Monodramă, ediția a Vll-a, coordonați de regizorul teatrului, Geo 

BalintțMatei Bogdan, Ștefan Huluba, Vlad Nicolici, Bogdan Buzdugan, Ștefan 

lonescu, Eduard Burghelea, Firuța Apetrei, Simona Nica, Nela Zare sub 

coordonarea regizorului TMB,Gheorghe Balint).

După lectura acestora, juriul a deliberat ajungând la ierarhia finală.

Decizia juriului format din Monica Andronescu, critic de teatru, redactor- 

șef al revistei Amfiteatru, Maria Manolescu, scriitor dramaturg, câștigătoarea 

premiului cel mare în ediția 2019 și Doru Mareș, critic de teatru, secretar literar 

al teatrului, este următoarea;
Premiul I „Valentin Nicolau”: „Sufletul pereche”, de Petre Barbu
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Premiul al doilea: „Casa de dincolo de ocean”, de Andrei C.Șerban

Premiul al treilea: „Exerciții psihotice de reparare a copilului”, de 

Andreea Radu

Evenimentul s-a încheiat cu un colocviu pe aceeași temă, a importanței 

monodramei în oferta de spectacole a unui lealru, prilej cu care au vorbit critici 

de teatru, scriitori, regizori, actori, într-un schimb util de idei. Au răspuns 

invitației regizorii Geo Balint, Sorin Militam, Irina Crăiță-Mândră, Octavian 

Jighirgiu, criticul de teatru Carmen Mihalache, actorii teatrului și publicul 

spectator.

De la 1.09.2020 au început repetițiile spectacolelor S-a-ntâmplat într-o 

joi de Elise Wilkțspectacol outdoor), Iar te sinucizi, iubito? de Pierre Chesnot, 

Tiadora de Maria Manolescu,în direcția de scenă a regizorilor Octavian 

Jighirgiu, Gheorghe Balint, Sorin Militam. Deasemenea , a început colaborarea 

cu scenograful Horațiu Mihaiu și regizoml de animație Bogdan Mihăilescu 

pentm spectacolul Tiadora.

Actorii participanți la realizarea acestor spectacole:Bianca Babașa, 

Andreea Darie, Minodora Broscoi, Eduard Burghelea, Vlad Nicolici, Tudor 

Hurmuz, Ștefan Huluba,Giuseppe Torboli,Andi Andriucă(S-a-ntâmplat într-o 

joi). Florin Zăncescu, Florina Găzdaru, Corina Goranda (Iar te sinucizi, 

iubito?), Eliza Noemi Judeu, Vlad Nicolici, Giuseppe Torboli (Tiadora).

Datele premierelor au fost:

2 octombrie-S-a-ntâmplat într-o joi

18 octombrie-Iar te sinucizi, iubito?

1 noieinbrie-Tiadora

în perioada 3 iulie-13 septembrie 2020, când au fost permise spectacolele 

în aer liber. Teatrul Municipal Bacovia a prezentat publicului, la Amfiteatml de 

pe Insula de agrement, următoarele spectacole:
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Dramă: Trei povești de dragoste, Emigranții, Bărbați singuri, 

lulia,biata de ea, Viața e în direct, doar aici!, Omul care a văzut moartea

Animație: Capra cu trei iezi. Scufița roșie, Cipollino, Regele 

mincinoșilor, Cei trei purceluși, Take,Ianke și Cadâr

NOTĂ:In alegerea repertoriului propus pentru Insula de agrement sau pentru 

sala de spectacole a Teatrului am ținut cont de numărul personajelor din fiecare 

spectacol pentru a menține starea bună de sănătate atât a actorilor,cât și a 

personalului sceno-tehnic care deservește fiecare spectacol.

Din 2 noiembrie, au început repetițiile spectacolelor Motanul încălțat de 

Charles Perrault (Animație) și Tu ce te bagi?, adaptare după textul Cumetrele 

de Michel Trembely (Dramă).

A4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari

Debutul anului 2020 a însemnat crearea echipei de voluntari a teatrului, printr- 

un concurs , ale cărui înscrieri au debutat în decembrie 2019.

S-au înscris 31 de candidați, în urma selecției dosarelor (cv, eseu) au rămas 

pentru etapa de interviu 17 candidați. în final au fost aleși 12 tineri din școlile și 

colegiile băcăuane. Media de vârstă a candidaților a fost între 10 și 45 de ani. 

Tinerii voluntari au creat contul de Instagram al Teatrului Municipal Bacovia, pe 

care postau frecvent activitatea actorilor, datele de reprezentare ale spectacolelor 

teatrului, au avut prilejul de a însoți trupa teatrului în diverse deplasări, au fost în 

permanentă legătură cu coordonatorii desemnați de conducere.

De Ziua Culturii Naționale, i-am primit oficial în familia Teatrului Municipal 

„Bacovia” pe cei 12 câștigători ai selecției proiectului de voluntariat din 

programul „Hai și tu la Teatrul meu”.

Aduc cu ei infuzia de tinerețe și creativitate pentru un teatru cu vibrația 

prezentului (Irina Cârstea, Vlad Constandache, Ana Golăeș, Andrei Mancaș, 

Rareș Mihăilă, Ștefania Maftei, Ștefania Munteanu, Medeea Onea, Diana 

Pecher, Vlad Pintilie, Miruna Sava, Alexandru Tanasă).
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Dacă este să analizăm publicul după rezultatele statistice ale paginii de 

socializare, evenimentele teatrului sunt mai accesate de publicul tânăr, cu vârste 

între 30 și 35 de ani,preponderent femei. Aici se poate argumenta și că rețelele 

sociale sunt mai populare printre persoanele mai tinere.

Pe lângă acțiunile de cunoaștere a beneficiarilor întreprinse în anii anteriori 

(Director pentru o Zi, realizarea de chestionare, parteneriatul cu Cercul de 

Jurnalism al Palatului copiilor), se constată faptul că, datorita rețelelor de 

socializare, informația ajunge în timp util la toate categoriile de public, putându- 

se realiza astfel o statistică estimativă a beneficiarilor de act teatral.

Prezența voluntarilor a generat interes pentru activitățile teatrului, mai ales în 

rândul tinerilor, dar și a părinților, bunicilor, rudelor lor.

în perioada stării de urgență, însă, publicul a fost extrem de divers și datorită 

faptului că, prezentând on line,cu titlu gratuit, o serie de spectacole din arhivă, 

prin care au putut fi revăzuți actori de marcă ai teatrului, unii decedați, alții 

pensionari-dar care la vremea lor făceau deliciul publicului prin arta lor- 

oamenii și-au redescoperit nevoia de teatru, dorul de marii actori, s-a reevaluat 

și reconsiderat importanța teatrului în viețile noastre. Teatrul on line a readus 

publicul din diaspora, băcăuani plecați de mult din țară, care au considerat să se 

reconecteze „Acasă”, prin Teatru.
în perioada stării de urgență, în comunitatea băcăuană, Teatrul Municipal 

Bacovia a devenit vocea cetății, și toți iubitorii de teatru își raportau viețile la 

această instituție.

Spectacole on line-72.000 de vizualizări
Momente individuale actorii TMB- 82.000 de vizualizări

A.5.  grupuri țintă ale activităților pe termen scurt/mediu

Starea de urgență și starea de alertă au redus considerabil prezența oamenilor la 

teatru, dar soluțiile pentru menținerea lor conectați la viața teatrului s-a mutat, 

firește în mediul online. Spectacolele prezentate de Teatrul Municipal Bacovia 
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au generat sufieiente vizualizări pentru a înțelege că nevoia de teatru este 

stringentă.

Pentru cei mai tineri și foarte tineri, am inițiat două proiecte menite să vină în 

sprijinul școlii online.’Actorii citesc pentru tine și Ora de Teatru.Ambele 

proiecte fac parte din Programul Tu și Teatrul al Programului de management. 

Ele s-ar fi derulat în cadrul instituției, în sala Petru Valter sau pe scenă, dar 

situația impusă de noile reglementări privind zadarnicrea combaterii cu noul 

coronavirus, au mutat aceste două proiecte tot în mediul online.

Astfel, grupurile țintă sunt foarte clar definite și sperăm că ulterior relaxării 

totale a vieții sociale, culturale, economice, aceste grupuri de spectatori virtuali 

vor deveni fideli teatrului și activităților pe care acesta le va propune.

A.6. profilul beneficiarului actual

Diversitatea publicului a fost generată și de repertoriul divers pe care Teatrul 

Municipal Bacovia l-a propus . Astfel, spectacolele Gaițele, Steaua fără nume, 

Take,Ianke și Cadâr, Prenumele, Omul care a văzut moartea atrag publicul 

matur și cel mai în vârstă, datorită poveștilor pe care textele acestor spectacole le 

propun, dar și distribuțiile lor.

Crocodil, lulia, biata de ea. Dragă Elena Sergheevna,Viața e în direct doar 

aici!. Sâmbăta, Gandhi tăcea, S-a-ntâmplat într-o joi sunt spectacole care se 

adresează, în special tinerilor, dar au trezit interesul și celorlalte categorii de 

public,datorită prezenței actorilor mai tineri.

Titlurile spectacolelor de la Animație: Momo, Hainele cele noi ale 

împăratului se adresează categoriilor de vârstă 10-15 ani, iar celelalte 

spectacole se adresează, firește, copiilor mici și foarte mici: Capra cu trei iezi. 

Scufița roșie. Aventurile lui Habarnam.
9 9 ’
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B ANALIZA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI SI 
9 9 9

PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA

Programul de Management propune 4 mari programe cultural-artistice prin care 

se organizează munca de creație a personalului angajat.

l.ProgramuI Bacovia, programul de spectacole

l.Programul Tu și Teatrul, program de evenimente/întâlniri cu publicul prin 

care se dorește implicarea acestuia în activitățile teatrului

3.Programul  Hai și Tu Ia Teatrul Meu cu proiectele Schimb de Spectacole, 

ateliere de teatru adresate tinerilor. Si eu sunt Teatrul Bacovia,programul cu 

voluntari.

4.Bacău Fest Monodrame, festivalul recitalurilor Dramatice, unicul festival de 

gen din România, înregistrat OSIM, membru al Institutului Internațional de 

Monodramă.

PROGRAMUL BACOVIA

în cadrul acestui program vizăm stagiunea 2020/2021.

în perioada menționată s-au realizat următoarele spectacole:

Sâmbăta,Gandhi tăcea după Anastasia Bukreeva, premieră internațională 

Regia:Aleksandr Ogariov/Scenografia Clara Pop, Coregrafia Mariana Gavriciuc 

Traducerea textului a fost realizat de Raluca Rădulescu.

Regizorul Aleksandr Ogariov a revenit în Bacău, după ce, la ediția 2019 a 

Bacău Fest Monodrame, a condus Atelierul de Arta Actorului, realizând cu trupa 

teatrului spectacolul-laborator Trei surori după A.P.Cehov.

SpectacolulSâmbăta, Gandhi tăcea a avut dublă premieră, având două 

distribuții.
Capra cu trei iezi după Ion Creangă (spectacol pentru copii).

Regia Gheorghe Balint/Scenografie,păpuși Tunde Tomos/Muzica Ciprian Manta
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Premiera a avut loc la Insula de Agrement Bacău.

S-a-ntâmplat într-o joi după Elise Wilk

Regia Octavian Jighirgiu

Premiera acestui spectacol a avut loc în curtea interioară a teatrului.

Iar te sinucizi, iubito? După Pierre Chesnot

Regie/traducere/scenografie Gheorghe Balint/Ilustrația muzicală Ciprian Manta 

Acest spectacol nu a putut fi prezentat publicului din cauza restricțiilor impuse 

de pandemic.

Tiadora de Maria Manolescu (text câștigător în Bacău Fest Monodrame 2019) 

Regia Sorin Militaru/Scenografia Horațiu Mihaiu/Construcții sonore live Vlad 

Nicolici, Giuseppe Torboli/Animație Bogdan Mihăilescu

Nici această premieră nu s-a putut bucura de prezența publicului.

Alte trei noi spectacole sunt în lucru, urmând să aibă premierele la sfârșitul 

lunilor ianuarie si februarie,martie.
Motanul încălțat după Charles Perrault (spectacol de familie)

Regie Ciprian Huțanu/Scenografie Gavril Siriteanu/video mapping Adi Cozlac

Jurnal de România/Jurnal.Bacău , un spectacol multimedia de Carmen Lidia 

Vidu (scenariul și regia), multimedia Cristina Baciu

Tu, ce te bagi? ,adaptare după textul Cumetrele de Michel Trembely (Dramă). 

Regie/scenografie Firuța Apetrei

Sufletul pereche de Petre Barbu (text câștigător în Bacău Fest Monodrame 

2020)

Regie Gheorghe Balint/Scenografie Vladimir Turturică/video Adi Cozlac

Titlurile menționate mai sus erau prevăzute în programul de management al 

stagiunii, cu excepția spectacolelor Tu,ce te bagi? și Iar te sinucizi,iubito? 

(spectacole realizate din recuperări).
Jurnal.Bacău este spectacolul documentar despre istoria teeatrului și a orașului 

Bacău.
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Din cauza restricțiilor au fost amânate producțiile spectacolelor ce ar fi trebuit să 

poarte semnătura regizorilor Andrei Măjeri, Toma Hogea și Horia Suru.

Festivaluri

2019-septembrie,Piatra-Neamț spectacolul Crocodil la Festivalul de Teatru al 

Teatrului Tineretului

2019-noiembrie,Brăila, Festivalul Internațional Mihail Sebastian, organizat de 

Federația Comunităților evreiești din România, spectacolul Steaua fără nume, 

regia Gheorghe Balint

2019- noiembrie, Pitești, Festivalul Internațional al Teatrului de Studio și Forme 

Noi, Oblio, regia Gheorghe Balint.

2020- iunie Teatrul Municipal Bacovia a prezentat online ,în cadrul Festivalului 

Internațional de Teatru de la Sibiu-Bursa de spectacole- Bacău Fest 

Monodrame,unicul festival de recitaluri dramatice din România.

Bl. analiza programelor/proiectelor instituției

Din momentul declarării stării de urgență pe teritoriul României, toate 

programele instituției au implicat modificări.

Programul de realizare spectacole a fost oprit, reluat, regândit,iar unele proiecte 

au fost decalate.

Programul Tu și Teatrul s-a mutat în mediul online, iar Bacău Fest Monodrame 

(partea de concurs recitaluri actoricești și recitaluri extraordinare) nu s-a putut 

desfășura.
2020 a fost un an al reconfigurării programelor, al adaptării. Activitățile cu 

publicul în sala de spectacole au fost stopate pe perioade considerabile, 

activitatea de creație a continuat, ținându-se cont de toate reglementările impuse 

privind combaterea infecției cu Sars-Cov2.
în programul BACOVIA a trebuit să ținem cont de numărul actorilor din scenă 

(nu mai mult de 5), de numărul tehnicienilor prezenți la repetiții (Capra cu trei 
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iezi, Iar te sinucizi,iubito?). Practic s-a regândit repertoriul.

Sau, producția care a necesitat un număr mai mare de actori ,a fost gândită 

pentru spațiul în aer liber-S-a-ntâmplat într-o joi.

Programul TU și TEATRUL

La 15 ianuarie 2020, de Ziua Culturii Naționale, Teatrul Municipal Bacovia a 

creat un eveniment aparte intitulat Poezi-Ne, sub coordonarea tinerilor actori 

Ștefan Huluba, Eduard Burghelea, Minodora Broscoi.

Proiectul s-a adresat tuturor iubitorilor de poezie, astfel încât, sala de teatru a de 

venit neâncăpătoare, iar pe scenă au urcat zeci de tineri și vârstnici dornici de a 

recita poezii cunoscute sau creații proprii.

Proiectul Actorii citesc pentru tine s-a mutat, de la mijlocul lunii martie, în 

mediul online, pe pagina de facebook a teatrului, sub titlul Povestea mea, 

povestea ta.

Programul HAI ȘI TU LA TEATRUL MEU a debutat cu prezentarea echipei 

de voluntari a TMB, la 15 ianuarie 2020, sub titlul Si eu sunt Teatrul 

Bacovia.Voluntarii au reușit să însoțească trupa în câteva deplasări, au scris 
cronici pentru spectacolele TMB, au participat la repetiții, au creat pagina de 

Instagram a teatrului. Până la declanșarea stării de urgență s-au implicat în toate 

activitățile instituției. Ne-am revăzu în formulă completă la Amfiteatrul de la 

Insula de agrement, între 3 iulie-17 septembrie 2020, perioada în care a fost 

permisă crearea de evenimente în aer liber.

Proiectul Schimb de Spectacole care presupunea deplasarea trupei în alte orașe, 

respectiv deplasarea trupelor din alte orașe la Bacău nu s-a putut derula din 

cauza restricțiilor.

BACĂU FEST MONODRAME
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Ediția 2020 a festivalului de reeitaluri dramatiee nu s-a putut ține.Era programat 

în luna aprilie.

Dar s-au înseris peste 30 de actori pentru secțiunea concurs și tot atâția 

dramaturgi pentru concursul de dramaturgie monodramă.

Am reușit, totuși, ca în luna septembrie 2020 să ținem concursul de dramaturgie 

monodramă în grădina cu statui aCentrului de Cultură George Apostu. Au 

rămas în concurs 6 dramaturgi. Textele au fost prezentate de actorii teatrului sub 

coordonarea regizorului Gheorghe Balint. Juriul format din Maria Manolescu 

(dramaturg), Monica Andronescu (critic de teatru, redactor Revista Amfiteatru) 

și Doru Mareș(secretar literar al TMB, critic de teatru, traducător) au decis textul 

Sufletul pereche ca și câștigător, de Petre Barbu.

De asemenea, tot în cadrul acestui eveniment s-a prezentat volumul 

Monodrame premiate, apărut la inițiativa subsemnatei, cu sprijinul Fundației 

Camil Petrescu/Revista Teatrul Azi. Un volum care vine în completarea seriei 

de Dramaturgie Românească editată,tipărită de Fundația Camil Petrescu și 

care oferă plus valoare festivalului băcăuan.

B.2.  concluzii

Anul 2020 a stat sub semnul incertitudinilor, creând confuzie, stagnare, 

distanțare.
Cu toate acestea, ca și oricare alt teatru din țară sau din străinătate. Teatrul 

Municipal Bacovia a reușit să se adapteze, reușind să păstreze legătura, atât de 

necesară, cu publicul său. Transmiterea on line a spectacolelor din arhivă, 

proiectul inițiat de subsemnata cu actorii instituției,on line,au apropiat și 

publicul din diaspora.

B.2.1.  reformularea mesajului

Menținerea publicului aproape de teatru și evenimentele sale (spectacole, 

întâlniri, activitățile de creație ale actorilor,etc) devine mai stringentă ca 
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niciodată, iar în acest sens trebuie regândite toate proiectele ce nu se pot derula 

conform planului, din cauza restricțiilor sanitare, încă în vigoare. Teatrul trebuie 

să-și intensifice vocea, trebuie să-și găsească formule noi de exprimare artistică, 

în acord cu tendințele actuale , să se erijeze în factor educațional, să imprime 

comunității în care îsi desfășoară activitatea un standard de evoluție, de 

asumare, de responsabilizare.Consider ca Teatrul Municipal Bacovia, atât prin 

repertoriul abordat (echilibrat între clasic, modern, contemporan), cât și prin 

celelalte proiecte pe care le derulează, oferă un reper clar în comunitate de 

receptare, de sensibilizare, de valorizare a echipei teatrului, dar și al 

beneficiarilor.

B.2.2  descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

1 .regândirea repertoriului de spectacole, adaptabilitate la spații exterioare 

teatrului

2. realizarea de proiecte ce pot fi desfășurate în mediul on line, prin zoom sau 

google classroom, ce vor viza elevii din toate categoriile de vârstă, având ca 

scop educarea gustului pentru frumos, promovarea și consolidarea legăturii 

dintre artiști si elevi

3. crearea unui festival de teatru adresat în special copiilor și tineretului.

4. menținerea pe rol a festivalului Bacău Fest Monodrame, găsirea de soluții 

pentru ca acesta să se poată desfășura și în mediul virtual.

CANALIZA ORGANIZĂRII INSTITUȚIEI 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 promovate de Ministerul 

Culturii, strategiei și hotărârilor Consiliului Local Bacău.
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Dispune de personal de scenă ,artistic și tehnic, angajați 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, 

desfășurând 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.

C.l.  analiza reglementărilor interne ale instituției 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 către 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 unua 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 va avea( perioada de referință 2020-2022), în 

componența sa :

Managerul instituției
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Directorul adjunct tehnic-administrativ

Directorul economic

Liderul de sindicat al instituției

Un reprezentant al Consiliului Local Bacău

Șeful de producție al instituției

Consilier juridic (concurs în derulare)

în prezentul stat de funcții, aprobat prin HCL 238/29.06/2017 , instituția are 85 

de posturi, din care, 4 posturi de conducere .

Consiliul artistic are rol consultativ și este format din actori ai 

instituției(dramă,animație), regizor artistic.

Organizarea programului de lucru în perioada stării de urgență

Pe parcursul stării de urgență,în concordanță cu normele impuse privind 

zădărnicirea îmbolnăvirii cu coronavirus,am stabilit un program de lucru pentru 

angajați astfel:

7.00-9.00-3 femei de serviciu care au asigurat curățenia:! sală,foaier,avizier; 2 

etaj 1-birouri, toalete;3 etajul 2-sală de lectură, hol

9.30-10.00-cabinieră-menținerea curățeniei la cabine actori, refrișare costume

11.00-13.00—3 actori Animație-repetiții scenă

14.00-16.00-curătenie scenă, birouri

17.00-20.00-3 actori Dramă repetiții sala de lectură

Birouri
9.00-12.00-P.R.,birou separat

8.00-14.00-secretariat birou separat

8.00-14.00-contabilitate-birouri separate

Personalul de scenă (mașiniști, sonorizatori, luminiștij-reorganizare aparatură de 

scenă, reorganizare magazii decor, prin rotație (cîte trei) în intervalul orar 9.00-

16.00
Acest program s-a menținut zilnic ,de luni până vineri.Fiecare angajat a semnat 
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declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate.La intrarea în 

instituție ,cât și în toate birourile, la scenă s-a asigurat dezinfectant.Intregului 

personal i s-au asigurat măști și mănuși de protecție.Personalul teatrului a fost 

informat atât electronic, cât și la intrarea în instituție, la avizierul teatrului despre 

noile recomandări privind prevenirea răspândirii infecției cu Sars-Cov 2 la locul 

de muncă. S-au achiziționat 2 buc. Termoscanner pentru controlul zilnic al 

temperaturii.

Personalul artistic (actori, regizor artistic,secretari literari, P.R.) și-au îndeplinit 

sarcinile de serviciu prin muncă la domiciliu, asigurând și menținând legătura 

cu publicul în mediul on line.

Notă: Datorită programului de lucru propus (cu raportare lunară către 

ordonatorul de credite), s-a asigurat continuitatea activității instituției și nici un 

angajat al teatrului nu a fost în șomaj tehnic.

C.2.  propuneri privind modificarea reglementărilor interne

Dată fiind situația creată de pandemia de coronavirus, se va avea în vedere 

restabilirea obiectivelor de performanță precum și criteriile de evaluare ale 

acestora.

Se va ține cont de:
- implicarea fiecărui angajat, mai ales a colectivului artistic, în derularea 

proiectelor propuse în cadrul programului Tu și Teatrul

- inițiativa fiecărui angajat în implementarea proiectelor sau

- de implementarea altor propuneri ce ar putea veni din partea trupei de actori. 

Se poate avea în vedere, în funcție de performanță, păstrarea angajaților pe 

perioadă nedeterminată sau trecerea lor (a unora) din nedeterminat în 

determinat.
Se impune organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de regizor 

artistic. Regizorul artistic angajat pe perioadă nedetrminată trebuie să asigure 

crearea a două producții pe stagiune. Un aspect important, deoarece scade din 
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costurile de plată a drepturilor de autor.

De asemenea, colectivul tehnic este subdimensionat; ar mai trebui angajați doi 

mașiniști-unul dramă, altul la animație.

în urma apariției pandemiei de coronavirus, s-a constat rapid , din cauza 

restricțiilor impuse, diminuarea numărului de spectatori în sala de spectacole, 

dar și în spațiul exterior, prin limitarea locurilor.

Acest context pandemic, impune ,printre altele, și schimbarea datelor 

concediului de odihna, care ,până în prezent se acorda în perioada 1.08-4.09. 

Această perioadă (1.06-31.07) ,fiind o perioadă foarte bună de jucat/creat 

evenimente în aer liber, propun ca din 2021 perioada de concediu să se acorde 

între 1.08-4.19.

Din luna septembrie s-ar putea relua activitatea de creație (producție spectacole).

C.3.  analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei 

umane proprii și/sau externalizate

Situația posturilor la 1.10.2020

Posturi totale -85

Posturi ocupate-79,5

Posturi vacante-5,5

în 2020 s-au ocupat ,pe perioadă determinată următoarele posturi:
1 regizor artistic

1 regizor tehnic

2 actori

1 secretar literar

1,5 actor pensionar (doi actori pe un post/jumătate de normă)

Tot în 2020 s-a demarat un concurs pentru ocuparea postului de consilier 

juridic.Au fost două sesiuni, postul nu a fost ocupat.

în urma declarării stărilor de urgență și de alertă, concursul nu amai putut fi 

derulat.
Se menține extemalizat, deci, serviciul juridic (dar, numai pentru reprezentare în 
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procesele pe care teatrul le mai are în derulare), nefiind posibilă organizarea 

altui concurs (Legea 55 din 15.05.2020, art.27, al.3).

Extemalizat este și serviciul de promovare al evenimentelor instituției (fotografii 

spectacole/realizare afișe/filmare spectacole pentru arhivă,realizare video

mapping dacă spectacolul o impune).

Necesitatea unui serviciu de transmitere live on line a spectacolelor de teatru se 

impune.(personal și aparatură—3 camere video, masă de montaj, 1 editor 

imagine).

C.4.  analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și 

patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire

1,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 , în prezent Sala Studio Petru Valter

Foaier dreapta- Spațiu recuperat prin proces , definitiv, în iunie 2020 (fosta 

cafenea).

Agenția de bilete

Foaier Central
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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

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
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Secretariat Literar

Birou casierie

Perucherie

Baie

ETAJUL 2

Hol dreapta

Cabine actori tranzit -4

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,.

Depozit decor (fosta sală studio 108)

Camere pompe hidranți (3)

Magazie

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
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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

2 .în luna iunie 2019 s-a primit avizul de funcționare I.S.U.

S.Teatrul Municipal Bacovia deține în administrare două apartamente (locuințe 

de serviciu), prin HCL, situate în str. Pictor Aman nr.94D, apt. 15, 13 

în aceste apartamente locuiesc actorii TMB care nu sunt băcăuani, anagjați pe 

perioadă nedeterminată sau determinată.

4.s-a aprobat, prin mărire de buget, achiziționarea lucrărilor pentru 

implementarea măsurilor de securitate la incendiu impuse, cf.Avizului de 

funcționare obtinut de instituție nr.256/19/SU-BC din 10.06.2019.

5. 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.

în privința acestui spațiu, teatrul a luat următoarea măsură, impusă de Primăria 

Municipiului Bacău: s-a ridicat un zid despărțitor între spațiul administrat de 

teatru și restul centralei termice, astfel încât și decorurile depozitate aici se 

păstrează corespunzător.

La 1.06. 2020 contractul a expirat, urmând ca, prin alt act adițional să refacem 

contractul, teatrul având,în continuare nevoie, de acest spațiu.

Propuneri de îmbunătățire

Clădirea în care funcționează Teatrul Municipal Bacovia, Palatul Mărăști, a 

împlinit la 27 martie 2019,90 de ani de la inaugurare. Imobilul a constituit 
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mulți ani o emblemă a orașului. Prin retrocedarea unei părți a clădirii (partea de 

hotel), prin dezinteresul proprietarului, această parte importantă a clădirii a 

devenit o ruină.

La 15 ianuarie 2021, de Ziua Culturii Naționale, primarul municipiului Bacău a 

anunțat demararea procedurilor de achiziționare a hotelului, urmând ca,în 

următorii ani, ansamblul denumit Palatul Mărăști (hotel, sală de teatru, 

scenă,două foaiere,corp birouri,cabine actori, camere de protocol,sală de lectură) 

să intre în reparații capitale.

Până la acel moment, spațiul nou recuperat (fosta Cafe du Theatre) va necesita la 

rândul lui o reamenajare , urmând ca el să devină spațiu de socializare pentru 

spectatori, sală de minirecitaluri actoricești, sală de expoziții, de lectură.

Sala Studio Petru Valter (foaier dreapta) nu își schimbă destinația, dar aici s-ar 

putea crea o zonă de ludotecă, adică un spațiu în care părinții care doresc să 

participe la spectacolele teatrului și nu au cu cine să-și lase copiii, să-i poată 

aduce cu ei la teatru, iar aceștia, sub supravegherea actorilor ,să asculte povești, 

să se joace, să interacționeze prin diverse exerciții de improvizație,etc.

D.EVOLUȚIA  SITUAȚIEI ECONOMICO - FINANCIARĂ A 

INSTITUȚIEI

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

bilanțul contabil al perioadei raportate.

Situațiile financiare constituie sursa de informație cea mai sistematică și 

mai completă pentru activitatea de analiză, conducere și control. în același timp 

dat fiind faptul că ele reflectă modul de cheltuire și utilizare a resurselor 

financiare, reprezintă o sursă importantă de date și pentru imaginea generală a 

eficienței managementului.
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In cifre absolute execuția bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul

2020 de activitate se prezintă astfel:

Buget de venituri si 

cheltuieli pentru primul 

semestru al anului 2019

Buget 

aprobat 

2020

Buget realizat

Incasari

realizate / Plati

efectuate

Grad de 

realizare/ 

utilizare a 

bugetului (%)
VENITURI TOTALE din 

care:
7.100.000 6.356.045 89,52

- VENITURI PROPRII 650.000 149.321 22,97
- alocatii bugetare 6.450.000 6.206.724 96,23
CHELTUIELI TOTALE 

din care:
7.100.000 6.353.356 89,48

- CHELTUIELI DE

PERSONAL
5.510.000 5.277.694 95,78

- BUNURI SI SERVICII 1.507.000 1.021.217 67,76
-ALTE CHELT (fd. Pers, 

dizabilit)
83.000 55.775 67,72

RESTITUIRE EXCEDENT 34.000
DEFICIT 31.311

Ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate în anul 2020 se prezintă

grafic astfel:

Ponderea mare a alocațiilor bugetare de 97,65 % denotă nevoia de susținere și pe 

viitor a autorităților locale pentru crearea și transmiterea în bune condiții a 

actului artistic.
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Gradul de autofinanțare de doar 2,36 % este motivat de faptul eă:

- în contextul pandemic al anului 2020 , ținând cont de perioada stării de 

urgență sau de alerta în care nu au existat activități cu public generatoare 

de venituri sau au fost cele cu număr redus de spectatori impuse de 

distanțarea socială, toate acestea au dus la venituri scăzute din vânzarea 

de bilete.

în anul 2020 nu au fost încasări pentru contractul de închiriere spațiu 

care în anii precedenți ne aduceau la buget venituri proprii.

- Din păcate în anul curent nu au existat alte surse atrase (sponsorizări cu 

numerar sau alte finanțări).

Analizând evoluția indicatorilor de activitate se pot observa următoarele:

- Scăderea ușoară a gradului de autofinanțare dat de creșterea ușoară a 

alocațiilor bugetare datorata perioadelor de inactivitate impuse legislativ.

- Scăderea ușoară a veniturilor proprii, motivat de faptul că din 2020 nu 

mai înregistram venituri din închirieri spatii ca în anii precedenți.

- La previzionarea indicatorilor bugetari s-au avut în vedere modificările 

legislative ale perioadei, astfel evoluția nefavorabilă a indicatorilor de 

activitate este justificată.

ANALIZA ANUALA A VENITURILOR PROPRII

Veniturile proprii încasate în anul 2020 sunt structurate astfel;

DENUMIRE PREVED DREPTU INCASA Grad de Ponder

ERI RI RI realizare ea in

BUGETA CONSTA REALIZ a total

RE

DEFINIT

IVE

TATE ATE bugetulu

i (%)

venitur 

i 

proprii 

incasat 

e (%)
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TOTAL VENITURI

PROPRII din care:
650.000 202.062 149.321 31,09 100%

- Venituri din vânzări 

bilete spectacol
444.000 94.751 94.791 21,34 63,48%

- Venituri din 

închiriere sală 

spectacol

92.000 4.430 4.530 4,82 3,03%

- Venituri din prestări 

servicii
30.000 9.700 9.700 32,33 6,5%

- Venituri din 

închiriere spații
75.000 30.984 6.300 41,31 4,22%

- Venituri din 

penalități
9.000 28.197 0 100 0

- Excedent din ani 

precedenti
34.000 34.000 22,77%

Ponderea categoriilor de venit în total venituri proprii

în cei trei ani din totalul veniturilor din închirieri spații au fost virate la bugetul 

local un procent de 50% din contravalaoarea chiriilor încasate conform 

Lg.213/1998 .
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Pe toată perioada analizată ponderea cea mai mare o au veniturile activității de 

bazațvenituri din vânzări bilete spectacol) .

Soluții pentru creșterea veniturilor proprii:

- Creșterea numărului de reprezentații la sediu, amfiteatru Insula de 

Agrement sau Teatrul Radu Beligan

- Creșterea numărului de spectatori în deplasare, în parteneriat cu alte 

autorități publice locale sau parteneri privați

- Creșterea numărului de co-producții cu alte instituții publice de spectacole

- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor

Se impune creșterea veniturilor proprii și prin surse atrase:

- Aplicații pentru fondul național și european dedicate dezvoltării 

proiectelor și programelor

- Finanțare de către parteneri privați

- Atragere de surse prin donații și sponsorizări în materiale, servicii și 

echipament.

ANALIZA ANUALA APLĂȚILOR DE CASĂ

Plățile de casă pentru activitatea curentă efectuate și înregistrate în anul 2020 au 

fost de 6.353.357 lei structurate conform contului de execuție astfel:
1. Plățile pentru cheltuieli de personal, în sumă de 5.277.694 lei, 

reprezintă 83,07 % din totalul plăților de casă, efectuate și înregistrate 

pentru activitatea curentă, fiind finanțate din alocații bugetare în 

procent de 99,98% (5.276.774 lei salarii și contribuții) și din venituri 

proprii în procent de 0,02%.(920 lei indemnizații de delegare).

2. Plățile pentru bunuri și servicii, în sumă de 1.021.217 lei, reprezintă 

16,07 % din totalul plăților de casă efectuate și înregistrate pentru 

activitatea curentă, fiind finanțate în proporție de 89,33 % (912.296 
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lei) din alocații bugetare și în proporție de 10,67 % (108.921 lei) din 

venituri proprii.

3. Plăți pentru alte cheltuilițfond persoane cu dizabilitați) în valoare de 

55.775 lei au fost plătite astfel:65,96%(36.791 lei) din venituri proprii 

și 34,04%(l8.984 lei) din alocații bugetare.

4. In anul 2020 nu sunt prevăzute credite bugetare și nici nu s-au făcut 

plăți pentru secțiunea de dezvoltare .

Plățile pentru bunuri și servicii care au fost efectuate și înregistrate în

perioada 2019- 2020, se prezintă astfel:

Plăți pentru bunuri și servicii

TOTAL

ANUL

2019

TOTAL

ANUL

2020

din care:
Plăți din 

venituri

Plăți din 

alocatii

art.20.01 - plăți pentru bunuri și serv., 

întreținere și funcționare

429.898,20 314.471,07 41.580,9

1

272.890, 

16
art.20.02 - plăți pentru reparații curente 14.479,93 446,25 446,25 0
art.20.05 - plăți pt.achiziții obiecte de 

inv. pt.realizare de spectacole

71.696,98 107.004,31 10.148,7

0

96.855,6

1
art.20.06 - plăți pt.deplasări interne 60.686,15 908 908 0
art.20.12 - plăți pt.consultanta juridica 3.570 4.165 4.165 0

11.678,08 0 0 0
-art.20.25-chelt. judiciare(procese

pierdute)

192,5 137.365,61 0 137.365, 

61
art.20.30 - plăți pt.alte cheltuieli cu 

bunuri și serviciițdrepturi de autor si 

colaboratori pentru susținerea

programului minimal ,cheltuieli cu 

Festivalul Bacau Fest Monodrame, 
costuri cu Întreținerea spectacoleleor, 

alte cheltuieli pentru Întreținere si

519.179,48 456.856,45 51.671,8

5

405.184,

60
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funcționare )
TOTAL 1.111.381,3

2

1.021.216,6

9

108.920,

71

912.295,

98

Diminuarea plăților pentru bunuri si servicii în anul 2020 comparativ cu 

anul precedent se datorează perioadei de inactivitate impusa legislativ cât și 

faptului că în 2020 datorită contextului pandemic nu a fost posibilă desfășurarea 

Festivalului Bacău Fest Monodrame.

Din datele prezentate se impune susținerea financiară și pe viitor din 

partea autorităților publice locale atât pentru întreținerea și funcționarea 

instituției (costuri cu utilități, întreținere clădire și suport logistic) cât și pentru 

susținerea integrală a programului minimal.

D.2.  Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada 

raportată,conform criteriilor de performanță ale instituției.

Ținând cont de anul atipic pe care l-am traversat, de perioada de inactivitate și 

restricțiile privind distanțarea socială, datele statistice nu pot fi comparabile cu 

perioadele precedente nefiind aceleași condiții de lucru.Astfel, ca urmare a 

desfășurării activității artistice, în anul 2020 au fost înregistrate următoarele 

date statistice care au stat la baza calculului valoric al indicatorilor de 

performanță specifici instituțiilor de cultură.
au fost prezentate în anul 2020 un număr de 70 spectacole(30 secția 

dramă și 40 secția animație), din care 65 spectacole la sediu(28 secția 

dramă și 37 secția animație) și 5 spectacole în deplasare (2 secția dramă 

și 3 secția animație)
au participat 6.446 spectatori(2.289 secția dramă ți 4.157 secția animație) 

plătitoride bilet spectacol, din care 5.402 spectatori la sediu și 1.044 

spectatori în deplasări
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au fost puse în scenă în prima jumătate a anului 2020 un număr de 6 

premiere care au generat costuri astfel:

Premiere secția Drama: "Sâmbăta Ghandi tăcea", regia Aleksandr Ogariov 

„S-a -ntâmplat într-o joi”, regia Octavian Jighirgiu 

„Iar te sinucizi, iubito?”, regia Gheorghe Balint 

„Tiadora”, regia Sorin Militam

Premiere secția Animație:"Capra cu trei iezi", regia Gheorghe Balint 

„Motanul incaltat”, regia Ciprian Hutanu

Avem în lucru noi producții teatrale ale căror premiere vor avea loc la începutul 

anului 2021.

Noutatea acestui an constă în faptul că s-a început prezentarea spectacolelor 

artistice și într-o nouă locație: Insula de Agrement.

Sperăm și pe viitor în sprijinul comunității locale, buna colaborare și susținerea 

autorităților locale, în vederea folosirii și pe viitor a teatmlui de vară de la Insula 

de Agrement Bacau .

Din păcate în acest an nu a continuat tradiția realizării festivalului de suflet al 

teatrului nostru -„Bacau Fest Monodrame”- ajuns astfel la cea de-a XXVI- a 
ediție dar s-a putut organiza în condițiile impuse legislativ concursul de 

dramaturgie-monodramă în toamna anului 2020.

Pentm ediția anului viitor a „Bacau Fest Monodrame” sperăm în continuare la 

sprijinul autoritatilor locale pentru a duce mai departe acest festival ce 

aparține ,în fond,comunitatii și a-1 dezvolta.

Toate acestea au dus la inregistratea de venituri proprii în perioada 2019-2020 

structurate astfel:

Categoria de venit Anul

2019

Anul 2020

41



Venituri proprii din activitatea de 

baza

263.537 94.751

Venituri proprii din alte activitati 

(inclusiv sponsorizări)

209.191 73.311

Total Venituri Proprii 472.728 168.062

Cheltuielile generate de punerea în seenă au fost susținute pe parcursul stagiunii 

astfel:

- Costurile cu producția spectacolelor (achiziții si producție decor, 

costume, recuzita, afișe, filmări, promovare, si alte costuri) au fost 

susținute in mare parte din alocatii bugetare.

- Costurile cu drepturile de autor pentru realizarea de premiere (regie, 

scenografie , dramaturgie,achiziții text, ilustrație muzicala si muzica 

originala, light-design, coregrafie, concepție si realizare masti sau trofee) 

au fost susutinute integral din alocatii bugetare.

- Costuri pentru festivaluri: Concursul de dramaturgie a fost susținut 

integral din alocatii bugetare.

INDICATORI DE ACTIVITATE SPECIFICI INSTITUȚIILOR DE

CULTURA

NR.

CR

T.

INDICATORI

ANUL

2019

ANUL

2020

1. -nr.mediu spectatori/un spectacol 118 92
2. -încasări medii(lei)/un spectacol 1.555 1.442

3.
-încasării medii/ un spectator(preț mediu 

bilet)
13,21

15,66

4. -chelt.medie(lei)/ un spectacol reprezentat 33.715 90.762
5. -chelt.medie(lei)/ un spectator 286,27 985,63
6. -gradul de acoperire chelt.medii/ un spectacol 4,61% 0,02%
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(încasările medii/ un spectacol/chelt. medie 

pe spect.)
7. -subvenția consumată/ un spectator 269,19 962,88
8. -gradul de autofințare (%) 5,97% 2,36%
9. -număr premiere 8 6
10. -număr spectacole 176 70
11. -număr spectatori 20.728 6.446

în context pandemic datorită impunerilor legislative au fost intervale de 

timp (în perioda stării de urgență sau perioada stării de alertă) când a fost 

interzisă activitatea cu publicul. Datorită acestui fapt am putea spune ca date 

statistice care stau la baza indicatorilor de performanță nu pot fi comparate 

ținând cont că nu s-a lucrat aceeași perioadă de timp (an calendaristic) și nici în 

aceleași condiții (ocuparea la maxim a sălii de spectacole).

A crescut nesemnificativ cheltuiala medie pe un spectacol comparativ cu 

anii precedenți și a cheltuielii medii/spectator tocmai datorită numărului mic de 

spectacole susținute în 2020. De menționat faptul că și în acest an au existat 

spectacole fără încasări din bilete, dar care au generat costuri. Facem 

referire la gratuitatea acordata pensionarilor sau altor categorii sociale, sau 

reducerile acordate elevilor și studenților. Au existat proiecte cu intrare liberă 

dar care au adus plus valoare in rândul beneficiarilor.

Totodată se observă și o creștere a subvenției consumată pe spectator 

datorită numărului redus de spectatori înregistrat în 2020. A scăzut totodată 

gradul de autofinanțare datorită scăderii veniturilor proprii justificata la capitolul

D.l.(renunțarea  la contractele de închiriere spații). De precizat faptul ca la 

calculul indicatorilor de performanță nu s-a ținut cont de numărul de spectatori 

care au beneficiat gratis de actul artistic.
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E.SINTEZA  PROGRAMELOR SI A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU 
9 9

ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE

MANAGEMENT

El. Viziune

Matrice strategică

Teatrul 

Municipal 

Bacovia

Obiective pe

termen scurt

Obiective pe termen 

mediu

Obiective pe

termen lung

Ce vreau sa 

fiu

O echipă O trupă Un brand

Ce vreau să 

fac

Să educ Să formez Să promovez

Ce vreau să 

am

Disciplină/rigoare Un brand Teatru de artă

E2.niisiune

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.

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 pentru acumularea unei serii de noi structuri teatrale.
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Misiunea Teatrului Municipal Bacovia este aceea de a deveni un partener social 

care, prin strategia programelor propuse, să stimuleze cererea de cultură a 

publicului, astfel încât să se formeze o conștiință a nevoii de cultură.

E3.obiective

1. Extinderea proiectelor la nivel național sau internațional (Bacău Fest 

Monodrame, Programul Bacovia) prin atragerea de fonduri , realizarea unui 

spectacol cu alte instituții de gen și itinerarea lui, stimulând astfel actul de tip 

spectacular , creând un alt cadru de performanță artistică.

2. Asumarea de către instituție a rolului cultural-educativ în cadrul comunității.

3. Diversificarea ofertei de spectacole

4. Acordare importanței programelor educaționale prin:

-spectacole-lectură

-expozițiile de pictura/sculptură/artă textilă

-lansări de carte de teatru

5. Atelierele pentru copii/adolescenți/adulți din Bacău Fest Monodrame

6. Formarea profesională a angajaților de la scenă (artistic, tehnic) în cadrul 

Proiectului Laborator de Arta Actorului din cadrul Programului Bacău Fest 

Monodrame.
y.Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează 

aceleași comunități

E4.strategia culturală

Menținerea diversității la nivel reportorial va atrage publicul fidel, va trezi 

interesul altor categorii de public.

Strategia culturală constă în crearea unor programe menite să atragă un număr 

mai mare de beneficiari. Practic, teatrul se va adresa și altor categorii de public 

(iubitorilor de carte, iubitorilor de artă plastică, copiilor/adolescenților/adulților 

interesați să experimenteze arta actorului), în afara aceleia care ne trece pragul 

doar pentru a vedea un spectacol.
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Este din ce în ce mai vizibil faptul că teatrul trebuie să-și asume funcția 

educativă, dat fiind faptul că există încă o mare categorie de oameni care nici nu 

realizează că pot deveni beneficiarii unui act cultural.

E,5.  strategia și planul de marketing

Prezenta strategie de marketing își propune atragerea unui număr mai mare de 

persoane la teatru, dar și poziționarea, în comunitate, în mentalul colectiv,a 

Teatrului Municipal Bacovia ca o alternativă culturală, nu doar de petrecere a 

timpului liber. Ne propunem totodată,atragerea unui public fidel, constant, care 

să participe mereu la spectacole.

Totuși, trebuie să ținem cont că marketingul cultural se diferențiază de cel de 

produs,întrucât nu urmărește profitul, ci mai degrabă crearea unui obicei de 

consum, ținând cont și de faptul că prețul este unul simbolic prin comparație cu 

alte cheltuieli,costurile fiind acoperite prin susținerea de la bugetul local, mai 

degrabă decât din încasări.

Rezultatele strategiei de marketing se vor vedea doar pe termen lung, scopul 

fiind, așa cum am menționat, menținerea unui public fidel și, mai important, 

crearea unui obicei de consum. în acest sens, o strategie de marketing va avea 

obiective pe termen lung și strategii adaptate, dar campaniile de marketing se 

pot face și pe termen scurt, cu diverse obiective concrete. Toate proiectele 

propuse ,în afara producțiilor de spectacole, necesită costuri minime spre 0 lei și 

se constituie ca planuri de marketing.

Tarifele aprobate prin HCL nr.294/28.12.2020 pentru anul 2021

Preț bilete:

-preșcolari,elevi,studenți-10 lei

-însoțitori preșcolari-15 lei

-adulți sală mare-35 lei

-adulți lojă-40 lei
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-pensionari-17 lei

-adulți sala mică-22 lei
închiriere:

Sala mare- 4991ei/ora, dar nu mai puțin de două ore

(ONG -urile care desfășoară activități culturale plătesc 115 lei/ora)

Sala Petru Valter-229 lei/ora

Reduceri speciale

Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de 

gratuitate.

Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește 

beneficiază de gratuitate.

Adultul cu handicap mediu sau ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca 

cele pentru elevi și studenți.

Asociațiile persoanelor cu dizabilități reprezentative, în limita posibilităților și a 

calendarului, pot, o singură dată pe an, accesa sălile teatrului pentru desfășurarea 

unor activități, cu plata sumei de 115 de lei.

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

denumire și, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului și țintei 

acestora, exemplificări

Programul BACOVIA

Programul de spectacole va impune o reconfigurare.Dată fiind situația creată de 

pandemic, neavând controlul situației epidemiologice. Teatrul Municipal 

Bacovia va avea în vedere crearea unor spectacole pentru exterior.

Avem în vedere spațiul Amfiteatru de la Insula de agrement, parcarea din 

spatele clădirii teatrului (unde s-a mai jucat) sau alte spații exterioare din oraș 

(ex.terasa restaurantului Valhalla).
Pentru interior, sala de spectacole a teatrului, voi gândi spectacole în mai puține
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personaje.

Programul TU și TEATRUL

Acest program a debutat în luna octombrie cu proiectul Actorii citesc pentru 

tine, iar din luna ianuarie 2021 cu proiectul Ora de Teatru.

Acest program se adresează elevilor din școlile și colegiile băcăuane,și nu 

numai.

Pentru acest program s-au înscris peste 30 de instituții de învățământ din județul 

Bacău, Neamț, Suceava.

Acest program se desfășoară , pentru moment,on line,în perioada 18 ianuarie-29 

aprilie 2021.

Dacă instituțiile de învățământ se vor deschide. Ora de Teatru se va ține în 

școli,licee, săli de spert sau chiar la teatru.

Programul HAI și TU la TEATRUL MEU

Pentru acest program ,gândesc un proiect aparte: Pluta cu Teatru

Pluta cu teatru va propune publicului de toate vârstele un amplu proiect de 

educație culturală care se va desfășura la Insula de Agrement, pe apă, pe o plută.

BACĂU FEST MONODRAME

Având în vedere faptul că ,în ultimii patru ani, festivalul s-a dezvoltat propunând 

mai multe secțiuni de reprezentare artistică, considerăm necesară o nouă 

perspectivă de realizare a festivalului.

Secțiunile Bacău Fest Monodrame sunt:

-secțiunea concurs de recitaluri dramatice

-secțiunea recitaluri extraordinare

-secțiunea concurs de dramaturgie monodramă
-laborator de scriere dramatică adresat tutror celor interesațițactori, regizori,
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membri ai comunității)

-laboratorul de Arta Actorului adresat actorilor teatrului

Ediția a XXVI-a a Bacău Fest Monodrame (2020) nu a putut avea loc din cauza 

pandemiei, respectiv a stării de urgență instituite , dar în luna septembrie a 

anului curent ,am reușit să susținem Concursul de Dramaturgie Monodramă 

Valentin Nicolau.

.îuriul a nominalizat 6 texte , 6 autori pentru finala concursului. Actorii teatrului 

au lecturat textele, coordonați de regizorul Gheorghe Balint, iar juriul a decis 

marele premiu si locurile doi și trei.

Colocviul care a urmat și la care au participat regizori (Sorin Militam, Gheorghe 

Balint, Octavian Jighirgiu, Irina Crăiță Mândră), actorii TMB, critici de teatru, 

juriul concursului, a scos în evidență nevoia dezvoltării acestui eveniment din 

cadrul festivalului.

în acest sens, începând cu anul 2021, Bacău Fest Monodrame se va desfășura 

în două sesiuni:27 05.-2.06 , respectiv 30.08-4.09 .

în sesiunea 30.08-4.09 se va desfășura Concursul de Dramaturgie Monodramă 

Valentin Nicolau, iar în 27.05-2.06 se va desfășura ,practic, prima sesiune a 

festivalului, sesiunea de spectacole și spectacole în concurs.

Bacău Fest Monodrame este omologat OSIM din 2019, iar din 2018 a intrat în 

atenția Institutului Internațional de Monodrame al Institutului Internațional de 

Teatm.

îmi doresc extinderea lui în Județul Bacău- mai exact în orașul Moinești 

(Centrul Cultural Lira) și în orașul Tg-Ocna (Salina Tg-Ocna care deține o 

frumoasă sală de teatm)- pentm că acest festival (unic pe piața festivalieră din 

România) are toate premisele să fie veriga unui proiect mai amplu de Turism 

Cultural.

“Cultura și turismul reprezintă o puternică forță motrice a activității economice. 

Orașele care investesc în cultură pot beneficia de recompense substanțiale, 

atrăgând mai multe locuri de muncă și mai mult capital uman decât alte
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orașe...” (Monitorul orașelor eulturale și ereative, 2017 )

E.7.  proiecte din cadrul programelor

Programul BACOVIA

Propunerile de spectacole pentru perioada următoare sunt:

l.Jurnal de Bacău, un spectacol multimedia document despre teatrul băcăuan și 

publicul său.Scenariul și regia Carmen Lidia Vidu/video multimedia Cristina 

Nicoleta Baciu
l.Lacrimile amare ale Petrei von Kant de Rainer Werner Fassbinder/regia

Horia Suru/scenografie Cristian Marin

S.Sufletul pereche de Petre Barbu (text premiat în Bacău-Fest Monodrame 

2020, regia Gheorghe Balint/scenografia Vladimir Turturică/muzica Ciprian 

Manta

4. Titlu rezervat (spațiul exterior), regia Sorin Militam

5. Tom Sawyer și Huckleberry Finn de Mark Twain (spațiul exterior), regia 

Ștefan Alexiu/construcții muzicale live Vali Răcilă
6.SweeneyTodd după Christopher Bond, regia Alexander Hausvater

Programul TU și TEATRUL

Actorii citesc pentru tine

Teatml Municipal „Bacovia” a început implementarea proiectului i pe care l-a 

inițiat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, intitulat „Actorii 

citesc pentru tine”.

în urma consultării cu profesorii de limba și literatura română, am agreat o serie 

de lecturi pe care actorii le vor pregăti și prezenta elevilor.

Printre autori, îi enumerăm din genul liric, pe Tudor Arghezi, Ana Blandiana,
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Ion Barbu, Vasile Alecsandri.

La genul epic, cadrele didactice ne-au solicitat fragmente din „ Maitreyi” de 

Mircea Eliade , „Ultima noapte...” de Camil Petrescu, „Enigma Otiliei” de 

George Călinescu, „La țigănci”, de Mircea Eliade, „Take, lanke și Cadâr”, de 

Victor Ion Popa, „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian.

Volumele ne sunt puse la dispoziție de Biblioteca Județeană Bacău, care și-a 

manifestat dorința de a deveni partener al proiectului.

Actorii distribuiți deja în aceste spectacole lectură sunt coordonați de regizorul 

artistic al teatrului, Gheorghe Balint.Filmările vor fi puse la dispoziția cadrelor 

didactice si se vor constitui, credem noi, într-o resursă educațională valoroasă si 

Utilă în special pentru perioadele în care cursurile se desfășoară online.

în același timp, pentru a veni în întâmpinarea profesorilor, cei care vor intra în 

proiect vor avea acces Ia o serie de spectacole din arhiva teatrului, chiar și 

recentă, în aceeași intenție de a răspunde nevoii de educare și dezvoltare a 

gustului pentru cultură în rândul elevilor băcăuani.

Ora de teatru

Parteneriatul Teatrului Municipal „Bacovia” cu școlile băcăuane se extinde cu 

un nou proiect. în paralel cu proiectul ’’Actorii citesc pentru tine”, care are ca 

scop realizarea de resurse educaționale, ce pot fi utilizate în școala online, la 

orele de limba și literatura română (în prima etapă). Teatrul inițiază, în urma 

unui consultări cu managementul unor importante școli și colegii din municipiu:

Ora de Teatru.

Noul proiect cultural - educativ pune un accent deosebit pe interactivitate în 

crearea diferitelor scenarii de învățare, care vor presupune o și mai mare 

implicare din partea elevilor.

Structura proiectului ”Ora de Teatru”, prin care Teatrul Municipal ’’Bacovia” 

vine în sprijinul elevilor și al profesorilor din municipiul Bacău, în școala online, 

include vizionare de spectacole, în regim gratuit pentru școlile partenere în 

proiect, discuții cu actorii din distribuții, invitați în cadrul cursurilor online, pe 
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tema procesului de producție a unui spectacol de teatru, ateliere, jocuri 

interactive online, coordonate de actorii băcăuani s.a.m.d.

Etapele proiectului / activități posibile:

Vizionare de spectacole, în regim gratuit pentru școlile partenere în proiect

Ce se întâmplă concret:

Profesorii înscriși în proiect vor primi linkul Youtube cu înregistrarea video a 

următoarelor spectacole ale Teatrului Municipal ’’Bacovia”, care au la bază texte 

celebre din literatura română sau străină, studiate în învățământul preuniversitar, 

pentru a putea fi vizionate în cadrul orelor de curs:

’’Take, lanke și Cadâr”, de Victor Ion Popa

’’Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian

’’Moara cu noroc”, de loan Slavici

’’Unchiul Vanea”, de Anton Pavlovici Cehov

’’Amphitrion 38”, de Jean Giraudoux

“Nora”, după Henrik Ibsen

’’Aventurile lui Habarnam”, de Nikolai Nosov

”Momo”, de Michael Ende

Behind the scene / Discuții cu actorii din distribuția spectacolelor vizionate

Ce se întâmplă concret:

în urma vizionării spectacolelor, profesorii pot decide, împreună cu elevii, 

actorii din distribuție cărora ar dori să le adreseze întrebări, în cadrul unor lecții 

online. întrebările vor face referire, în principal, la rolul interpretat, de către 

actorul invitat, în spectacolul vizionat, și la etapele pe care le parcurge un actor 

de la text la spectacol, în procesul de producție a unei premiere.

Ateliere de poezie ’’Elevul - Actor/ Cum se recită o poezie

Ce se întâmplă concret:

în cadrul acestor mini ateliere, constituite ca activități de învățare în cadrul unor 

lecții online, elevii vor fi inițiați de către actorii Teatrului Municipal ’’Bacovia” 

în arta recitării, vor învăța, pe scurt, cum se recită o poezie, pentru a dezvolta. 
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astfel, și o perspectivă mai aprofundată asupra textelor studiate. Atelierele de 

poezie pot avea ca rezultat recitaluri de poezie, realizate de elevi, în cadrul unui 

eveniment spectacular ce va fi prezentat online.

Ateliere de public speaking / Cum se susține un monolog dramatic

Ce se întâmplă concret:

în cadrul acestor ateliere, actorii Teatrului Municipal ’’Bacovia” vor instrui 

elevii în tehnica discursului, le vor dezvălui structura unui discurs în diverse 

contexte de comunicare, cât și a unui monolog dramatic, și le vor oferi câteva 

trucuri de care se pot folosi pentru a capta atenția unei audiențe.

Jocuri interactive pentru animarea cursurilor online

Ce se întâmplă concret:

Actorii Teatrului Municipal ’’Bacovia” vor implica elevii și profesorii, în cadrul 

lecțiilor în care sunt invitați, în jocuri interactive, pentru dinamizarea cursurilor 

desfășurate pe platforme de învățare, utilizate în școala online, precum Google 

Classroom, Zoom s.a.m.d. Vor fi exersate atenția, memoria, concentrarea și 

creativitatea, elemente care pot influența pozitiv participarea elevilor în școala 

online.

Pe scurt, proiectul include:

Vizionare de spectacole, în regim gratuit pentru școlile partenere în proiect 

Behind the scene / Discuții cu actorii din distribuția spectacolelor vizionate 

Ateliere de poezie ’’Elevul - Actor” / Cum se recită o poezie

Ateliere de public speaking / Cum se susține un monolog dramatic 

Jocuri interactive pentru animarea cursurilor online

Notă: Proiectul ”Ora de Teatru” va fi continuat și după perioada de școală 

online. Teatrul Municipal ’’Bacovia” va răspunde în continuare invitațiilor din 

partea școlilor, pentru derularea proiectului în întâlniri directe cu elevii și cu 

profesorii, atât în sălile de clasă cât și în incinta instituției noastre.Proiectul se va 

implementa începând cu ianuarie 2021.
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Programul HAI și TU Ia TEATRUL MEU

Deschiderea Insulei de Agrement a municipiului Bacău a atras după sine o serie 

de oportunități:

-reprezentarea de spectacole la Amfiteatrul Insulei

-crearea unui circuit de terase

-promenadă

-loisir (parcul de skating, panoul de cățărare, piscina cu tobogane, etc)

Pe lângă toate aceste oportunități. Teatrul Municipal Bacovia propune un proiect 

inedit de reprezentare spectaculară: Teatrul pe Plută sau Pluta cu Teatru.

Pluta cu Teatru poate reprezenta un mijloc inedit de a atrage turiștii, care, pe 

lângă o plimbare în jurul insulei, vor putea fi și spectatorii unor producții inedite 

de teatru sau să fie incluși în alt tip de proiecte culturale.

Pluta cu Teatru reprezintă proiectul Teatrului Municipal Bacovia pentru sezonul 

estival.

Pluta cu teatru poate fi un plus valoare al comunității și poate constitui un punct 

de plecare în dezvoltarea turismului cultural.

Ideea mi-a venit în momentul în care am susținut primele spectacole la Insula de 

Agrement.

Nu reprezintă o noutate, s-au mai făcut spectacole pe scene plutitoare, dar 

deschiderea Insulei am considerat-o oportunitate în acest demers cultural. 

Am lacul cunoscută ideea aceasta Facultății de Arhitectură Navală din Galați, 

invitându-i să proiecteze dânșii această plută.
Răspunsul Facultății a fost afirmativ. Se implică cu drag în realizarea acestui 

proiect.
Le-am furnizat și date tehnice ce țin de insulă, am discutat despre necesitățile 

strict tehnice realizării unui spectacol în acest spațiu neconvențional.

Sper să găsesc în comunitatea băcăuană a oamenilor de afaceri, a Primăriei, a 

Consiliului Județean un sprijin real pentru acest vis.
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M-am gândit că ar fi frumos să existe ,1a insulă, o oportunitate de-a pluti 

împreună cu actorii și de-a vedea/asculta/simți o poveste mai departe de lume, 

într-un alt tip de intimitate, un alt tip de experiență teatrală. Teatru pe plută. 

Apoi, am realizat că Pluta Teatrului poate genera mult mai multe activități 

artistice, care nu ar face decât să genereze o unitate în comunitatea băcăuană, să 

asigure o educație cultural-artistică copiilolr acestei comunități și, de ce nu, 

punctul principal al dezvoltării turismului cultural.

Pluta Teatrului poate aduna în jurul său toate instituțiile de Cultură din 

Muncipiul/Județul Bacău. Fiecare dintre instituțiile de cultură pot urca pe plută, 

fiecare instituție își poate certifica valoarea, implicarea, educarea unei/într-o 

comunitate.

întotdeauna am crezut că Teatrul este Vocea Cetății, iar Pandemia mi-a oferit 

prilejul, oportunitatea de-a face o Comunitate să conștientizeze acest lucru.

Plan de activități

Pluta cu teatru nu reprezintă doar o scenă de reprezentare a spectacolelor de 

teatru.

Pluta cu teatru devine un concept de educație cultural-artistică.

Pluta cu teatru poate fi generatoare de Artă, de conștientizare, de educație 

pentru copii/tineri/adulți.

Pluta cu teatru poate deveni ,pe timpul verii, acel punct magic prin care 

oamenii pot deveni mai buni, mai uniți, mai ...creativi.

Instituțiile de Cultură care și-ar putea promova activitatea pe plută sunt; Teatrul 

Municipal Bacovia, Muzeul de Istorie Iulian Antonescu, Muzeul Științelor 

Naturiilon Borcea, Biblioteca Județeană Costache Strudza, Școala 

Populară de Artă, Filarmonica Mihail Jora.

Pentru că Teatrul este Arta tuturor Artelor.

De aceea pe Pluta cu Teatru, programul ar putea fi următorul:
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Luni- Un reprezentant al Muzeului Iulian Antonescu reiterează istoria amplă , 

frumoasă, tulburătoare a fenomenului Pluta pe Bistrița.

Marți-Un reprezentant al Muzeului de Științe ale Naturii Ion Borcea prezintă 

Biosfera Bacăului, implicit a Insulei-curs de biologie altfel, pe Plută.

Miercuri-Cursuri de Olărit susținute de reprezentanți ai Muzeului de Istorie 

Iulian Antonescu sau ai Școlii de Arte Populare

Joi-Un reprezentant al Școlii Populare de Arte inițiază copiii/tinerii/adulții în 

tainele picturii (5 șevalete, 5 oameni aspiranți la titlul de pictori vor putea învăța 

în alt mediu, departe de lume, tainele picturii).

Vineri- Biblioteca Județeană Costache Sturdzava avea prilejul să gestioneze 

Ziua de lectură. Practic, oricine dorește , va putea lectura pe Plută, departe de 

lume, cartea preferată sau se va iniția în plăcerea de-a citi, sub razele soarelui, pe 

luciul apei.

Sâmbătă- matineu Filarmonica Mihail Jora- un quartet sau un quintet de 

muzicieni vor încânta auditoriul cu fragmente din operele marilor compozitori ai 

lumii.

Sâmbătă- Seara de Teatru, cu Teatrul Municipal Bacovia

Dumincă- Seară de Teatru cu Teatrul Municipal Bacovia

Acest program ar putea influența comunitatea băcăuană să se dezvolte altfel: 

armonios, tolerant, creativ.

Pluta cu teatru va putea fi reper de educație și formare culturală atât pentru 

comunitate ,cât și pentru turiști.

Detalii tehnice

Acest proiect reprezintă,practic, un program de incluziune și conștientizare 

socială.
Acest proiect va avea nevoie de următoarele;
Mentenanță propriru-zisă a Plutei (funcționalitate, înmatriculare ca vehicul 

marin, spațiu de depozitare pe timpul iemii/primăverii, personal navigant 

acreditat)
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o promovare adecvată, un marketing profesionist pe site-urile Teatrului 

Municipal Bacovia, Primăriei Municipiului Bacău, Consiliului Județean Bacău, 

Muzeului, Bibliotecii, Filarmonicii, Muzeului de Științe Naturale, Școlii 

Populare de Artă, promovare media locală și națională.

Acest proiect are nevoie permanentă de susținerea Comunității oamenilor de 

afaceri băcăuani și nu numai, a Primăriei, a Consiliului Județean, al fiecăruia 

dintre noi.

Acest proiect va ține cont de toate normele de prevenție împotriva Sars-Cov 2, 

de aceea a și fost gândit pe o Plută, în aer liber, cu distanțare fizică.

Pluta cu Teatru poate deveni punct principal al dezvoltării Turismului 

Cultural.

BACĂU FEST MONODRAME

După cum menționam la punctul anterior. Bacău Fest Monodrame se va extinde 

în județ și va avea două sesiuni.

Sesiunea de primăvară/varăce va include doar reprezentațiile spectacologice: 

Recitaluri în concurs

Recitaluri extraordinare

Laboratorul de Arta Actorului

Laboratorul de Arta Actorului, dedicat exclusiv actorilor angajați ai 

Teatrului Municipal Bacovia , la care voi invita mari personalități regizorale 

pentru menținerea unui cadru de profesionalism și creativitate. Pentru ediția 

2021, invitat este domnul Victor loan Frunză.

Recitalurile Extraordinare, proiect menit să aducă în fața publicului mari 

actori de azi și de ieri, valori actoricești din țară sau din străinătate, în formulă 

spectaculară monodramatică sau ,cel mult, în două/trei personaje.

Recitalurile în concurs se adresează actorilor cu disponibilități deosebite, 

capabili să susțină singuri un spectacol.

în urma parteneriatului încheiat cu Gala Hop (Gala tânărului actor) inițiat și 
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organizat UNITER, premianții Galei vor fi prezentați și pe scena Bacău Fest 

Monodrame, venind astfel în sprijinul tinerelor talente de a se face cunoscute 

atât lumii teatrale, dar și publicului.

în județ, avem în vedere, deocamdată. Centrul Lira din Moinești și Primăria 

Municipiului Moinești, deoarece sala de spectacole permite reprezentațiile de 

spectacole la standarde profesioniste.

Un protocol de colaborare a fost semnat anterior, pentru ceea ce ar fi trebuit să 

fie ediția 2020 a Bacău Fest monodrame. Din păcate, aceasta nu s-a putut susține 

din cauza pandemiei de coronavirus.Dar protocolul poate fi actualizat.

Sesiunea de vară/toamnăva fi dedicată exclusiv concursului de dramaturgie 

monodramă.

Concursul de Dramaturgie Valentin Nicolau

Selecția textelor de monodrame se va desfășura că și până acum , prin 

intermediul juriului. Din Juriu fac parte dramaturgul câștigător în ediția 

precedentă, doi critici de teatru. Din 2021 acestora li se vor adăuga un regizor și 

un actor.

Textele selectate (în număr de trei) vor face obiectul unor întîlniri dintre trei 

actori, trei regizori, care, împreună cu dramaturgii finaliști vor încerca ,de-a 

lungul unei săptămâni ,să ridice,la nivel de propunere scenică, textele.

Practic, Concursul se va transforma într-un spațiu de Rezidență Artistică- 

Rezidența de Dramaturgie Monodramă ,spațiu în care dramaturgi, regizori, 

actori vor încerca să caute cele mai viabile soluții de montare a textelor 

nominalizate.

în această rezidență va avea loc și Atelierul de scriere dramatică la care vor 

putea participa dramaturgii selectați și publicul interesat de acest tip de 

exprimare artistică.
La finalul unei săptămâni de lucru, regizorii vor susține ,alaturi de actori și de 

dramaturgi, textul dat spre cercetare.
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Juriul va desemna astfel, câștigătorul ediției respective. Textul câștigător va fi 

montat pe scena băcăuană, urmând ca el să fie prezentat publicului în sesiunea 

de primăvară/vară a Bacău Fest Monodrame, ediția spectaculară.

Astfel, transformarea concursului într-un spațiu de laborator, de cercetare a 

scrierii dramatice, în special a monodramei, spațiu în care se vor putea întâlni și 

colabora actori, regizori, dramaturgi, oferă un statut mai clar festivalului, îi 

creează alte perspective de receptare, și implică, în mod evident, mai multe 

spirite creatoare.

E.8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru 

perioada de management

Școala de vară este un proiect din cadrul Programului de management pe care îl 

am în vedere . Până la realizarea lui concretă, am creat premisele dezvoltării lui 

prin Laboratorul de Arta actorului din cadrul Festivalului Bacău Fest 

Monodrame. El s-a adresat,deocamdată, numai actorilor Teatrului Municipal 

Bacovia, dar. Școala de vară îsi dorește să se adreseze si tinerilor absolventi de 

teatru (actorie, regie, scenografie, teatrologie).Acest proiect se va adresa,mai 

întâi, absolvenților facultăților de teatru. Scopul acestui tip de petrecere al 

vacanței absolvenților este acela de a descoperi tinerele talente, de a le crea 

premise reale de dezvoltare sau posibilități de angajare într-un teatru sau pe un 

proiect profesionist.

Acest proiect s-ar realiza în parteneriat cu teatrele din regiunea Moldovei, astfel 

încât fiecare manager ,în urma acestui proiect să se aleagă cu o nouă producție 

sau cu noi forțe creatoare.

F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE 

A INSTITUȚIEI, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE 

AR TREBUI ALOCATE DE AUTORITATE, PRECUM SI A 

VENITURILOR INSTITUȚIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE
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F.l.  Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de 

raportare

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin programul minimal și nu 

numai, cât și pentru adaptarea instituției la cerințele pieței culturale și ținând 

cont totodată de dimensiunile comunității căreia i se adresează, resursele 

financiare alocate trebuie să fie realiste și suficiente. Astfel, pentru perioada 

2021 ne propunem o proiecție bugetară bazată pe susținerea administrației 

locale, prin virările de alocații bugetare, cât și pe atragerea de noi surse de 

finanțare.

Pentru următoarea stagiune ne vom încadra în limita de buget impusă de 

autoritate. La data realizării prezentului raport de activitate va fi fost înaintată 

spre analiză propunerea de buget pentru anul 2021 a Teatrului Municipal 

Bacovia structurat astfel:

Denumire

Indicator

Articol

Bugeta 

r

TOTAL

BUGET

INITIAL

propus

pentru

anul 2021,

din care;

BUGET

INITIAL din

alocatii
BUGETAR

E

BUGET

INITIAL 

din

VENITUR

I

PROPRII

Proporția 

in cadrul 

bugetului 

(alocatii / 

venituri 

proprii) 

%
TOTAL 

VENITURI din 

care:

11.400.00

0

11.000.000 400.000 96,49/3,51

-alocatii bugetare 43.10.0

9

11.000.00

0

11.000.000

-venituri din

închirieri

30.10.0

5

8.000 8.000
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-venituri din

chirie sala

30.10.5

0

52.000 52.000

-venituri din

prestări servicii

33.10.0

8

40.000 40.000

-venituri din

spectacole

33.10.1

9

300.000 300.000

TOTAL

CHELTUIELI 

din care:

11.400.00

0

11.000.000 400.000 96,49/3,51

CHELTUIELI

DE PERSONAL

10 6.328.000 6.320.000 8.000 99,87/0,13

-cheltuieli de

personal

10.01 5.758.000 5.750.000 8.000

-indemnizații 10.02 435.000 510.000
-contribuții 10.03 135.000 110.000
BUNURI SI

SERVICII

20 2.182.000 1.790.000 392.000 74,60/25,4

0
-bunuri si servicii 20.01 874.000 708.000 139.000
-reparatii curente 20.02 144.000 112.000 32.000
-obiecte de

inventar

20.05 184.000 150.000 34.000

-deplasări 

detasari,transferu 

ri

20.06 146.000 120.000 26.000

-cârti publicatii 20.11 2.000 0 2.000
-consultanta si 

expertiza

20.12 4.000 0 4.000

-pregătire

profesionala

20.13 4.000 0 4.000

-protecția muncii 20.14 4.000 0 4.000
-chelt. judiciare 20.25 3.000 0 3.000
-alte chelt 20.30 844.000 700.000 144.000
-sume aferente

pers. cu

handicap

59.40 90.000 90.000 0
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CHELTUIELI

DE CAPITAL

71.01 2.800.000 2.800.000 0

Speram in aprobarea sumelor pentru secțiunea de dezvoltare 

(investiții) necesare achiziției de instalații sonorizare și instalații electrice pentru 

dotare scenă și sala spectacole, justificat de faptul că cele existente sunt uzate și 

depășite tehnic și moral. în anul 2020 nu au fost aprobate sume pentru secțiunea 

de dezvoltare și nu au fost achiziționate mijloace fixe , necesitatea fiind mult 

mai mare.

Previzionarea bugetului instituției pe următorii trei ani.

Nr.

Crt

Denumire indicatori Cod ANUL

2022

ANUL

2023

ANUL

2024

I. VENITURI -

TOTAL:

11.000.000 11.600.000 11.800.000

1 Venituri proprii 500.000 600.000 800.000
2 Alocații bugetare sect 

funct.

8.500.000 9.000.000 9.000.000

3 Alocatii bugetare sect, dezv 2.000.000 2.000.000 2.000.000

II. CHELTUIELI -

TOTAL:

11.000.000 11.600.000 11.800.000

1 TITLUL I - Cheltuieli de 

personal

10 500.000 600.000 800.000

2 TITLUL II - Cheltuieli cu 

bunuri si servicii

20 8.500.000 9.000.000 9.000.000

3 TITLUL X - Cheltuieli de 

capital

70 2.000.000 2.000.000 2.000.000

F.2.  Numărul de beneficiari estimati pentru următoarea perioada de 

management
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Este greu să faeem o eomparație a numărului de benefieiari eu anii 

precedenți ținând cont de condițiile atipice de lucru ale anului 2020. Datorită 

contextului actual sperăm într-o revenire la normalitate în 2021 și implicit la o 

creștere exponențială a numărului de spectatori.

Având în vedere că în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 6.446 de spectatori 

plătitori de bilet și un număr de aproximativ 3.000 beneficiari neplătitori, 

preconizăm că în anul 2021 vom înregistra o creștere semnificativă estimată la 

un număr de 30.000 beneficiari plătitori și neplătitori. Acest fapt este susținut 

de evenimentele noi care vor avea loc în stagiunea 2021,o prezentare a 

spectacolelor teatrelor invitate din Moldova pe langa spectacolele proprii ale 

teatrului nostru. Festivalul Bacau Fest Monodrame prin recitalurile 

extraordinare, proiectul Hai și tu la teatrul meu, cât și spectacolele outdoor pe 

care ni le propunem în stagiunea 2021-2022 vor creste semnificativ numărul de 

beneficiari aducând astfel plus valoare în rândul comunității.

La previzionarea numărului de beneficiari s-a avut în vedere:

- utilizarea sălii de spectacole a teatrului cu o capacitate de 160 locuri, cu un 

grad de ocupare a sălii de 80-85% pentru proiectele mari și mijlocii.

- utilizarea sălii Petru Valter pentru spectacolele lectură și proiectele mici cu o 

capacitate de 50 locuri.

-utilizarea sălii de spectacole a Teatrului de Vara Radu Beligan.

-utilizarea amfiteatrului de la Insula de Agrement pentru perioada estivală .

- utilizarea diverselor săli sau locații unde vor avea loc spectacolele din 

deplasare.
- utilizarea eventualelor spații neconvenționale (pub-uri,scoli,gradinițe sau alte 

spații).
-utilizarea locațiilor stradale unde vor avea loc spectacole în cadrul festivalurilor 

amintite pentru beneficiarii neplatitori.
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F.3.  Analiza programului minimal

Se are în vedere o îmbunătățire a programului minimal prin diversificarea 

repertoriului artistic și implementarea de noi programe si proiecte culturale. Pe 

langa proiectele asumate prin programul minimal se are în vedere și 

reluarea/refacerea spectacolelor din repertoriu care se bucură de cerere în cadrul 

publicului spectator.

Toate punctele cuprinse în programul minimal au fost îndeplinite an de an 

cu încadrare în bugetul stabilit anterior. O prezentare detaliată pe fiecare proiect 

și perioada în care au fost realizate se regăsește în capitolele anterioare.

Datorita impactului la public și aprecierii spectatorilor se vor menține si în 

stagiunea următoare o serie de programe cum ar fi: Bacau Fest Monodrame, Tu 

si Teatrul, Hai si tu la teatrul meu. Schimb de spectacole cu teatrele din țară. 

Proiectul inițiat în 2020 Ora de Teatru care s-a bucurat de un real succes va 

continua si în 2021. »

Nr.

Crt

PROGRAM Scurtă 

descriere a 

programul 

ui

Nr.proiec 

te în 

cadrul 

program 

ului

Denumirea 

proiectului

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei)
1 Bacău Fest

Monodrame

Festival de

teatru

12 

recitaluri

Concurs 250.000 

lei
2 BACOVIA Producții 

teatrale

7 

producții

Titluri 

prezentate in 

capitolul D 

5 secția drama 

2 secția animație

400.000 

lei

3 Tu și Teatrul Spectacle- 

lectură

17 
spectacole

Dramaturgie 

românească

10.000 lei
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-lectură clasică și 

contemporană
4 Hai si 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. Concursul de 

dramaturgie

Festival 

concurs

8 texte 

dramaturg 

ie

Piesa 

castigatoare va 

fi montata in 

stagiunea 

următoare

100.000

7. Ora de teatru Proiect on

line

saptamana

1

Ora on -line de 

teatru

0

8. Pluta cu Teatru Proiect 

outdoor

zilnic proiect

in colaborare cu

instituțiile de

cultura locale

Sperăm ca și în stagiunea următoare să ne bucurăm de punerea în scenă a noi 

producții teatrale. Propunerea de noi producții teatrale ale TMB pentru stagiunea 

următoare este:

Secția DRAMA Secția ANIMAȚIE
„Jurnal de Bacău” Scenariul și regia Tom Sawyer și Huckleberry
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Carmen Lidia Vidu/video multimedia

Cristina Nicoleta Baciu

Finn de Mark Twain (spațiul 

exterior), regia Ștefan 

Alexiu/construcții muzicale live 

Vali Răcilă
Lacrimile amare ale Petrei von

Kant de Rainer Werner

Fassbinder/regia Horia

Suru/scenografie Cristian Marin

Titlu rezervat

Sufletul pereche de Petre Barbu (text 

premiat în Bacău-Fest Monodrame 

2020, regia Gheorghe 

Balint/scenografia Vladimir 

Turturică/muzica Ciprian Manta

Titlu rezerv'at

SweeneyTodd după Christopher

Bond, regia Alexander Hausvater
Titlu rezervat (spațiul exterior), regia

Sorin Militam

Pe durata stagiunii din motive independente de voința noastră pot 

interveni modificări cu privire la punerea în scenă a unei producții teatrale ceea 

ce poate duce la înlocuirea unui spectacol sau modificări de titlu (titlu rezervat).

Carmen Lidia Vidu 
este Ia

Teatrul Municipal Bacovia

28 februarie la 20:42 Bacău

Mi se pare fantastic ce se întâmpla la Teatrul Municipal Bacovia 
dintr-un anumit punct de vedere: aici se organizează în fiecare an un concurs de 
dramaturgie. Poate că nu sună spectaculos, dar câștigul cel mare este faptul că 
dramaturgului i se montează piesa aici la Teatrul Bacovia. Cu ocazia asta am 
putut să văd trei spectacole foarte faine montate pe texte scrise de câștigătorii 
Elise Wilk. Gabriel Sandu și Maria Manolescu Borșa.
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Actorii tineri sunt fantastici, nu exagerez. Aș lucra cu ei oricând. Spectacolele 
sunt foarte bune. Mi-e rușine să spun, dar chiar nu mă așteptam. Un mare bravo 
pentru cei tineri, pentru dramaturgi, pentru ideea Elizei Noemi Judeu de a 
organiza concursul și de a realiza aceste producții. Excelent!”

"Jurnal. Bacău” este un exercițiu necesar pentru că este vorba despre asumarea 
unei funcții a unui teatru, într-o comunitate. Cred că dramaturgia contemporană, 
din care face parte într-un fel și teatrul documentar, vorbește despre o generație 
a prezentului, și, mai mult decât atât, teatrul documentar vorbește despre o 
comunitate. Cred că oamenii din fiecare comunitate sunt interesați, oarecum, să 
cunoască, prin televiziunile locale, și prin ziarele și radiourile locale, probleme 
care țin de infrastructură, probleme care țin de organizarea politică, sau juridică 
s.a.m.d. Oamenii nu prea mai au exercițiul de a vedea în teatru un instrument cu 
care să-și cizeleze ei orașul." (Carmen Lidia Vidu-regizor)

" Eu sunt foarte atașat și foarte apropiat de Teatrul din Bacău, și pentru că Eliza 
Noemi Judeu este printre puținii directori de teatru care gândesc la acest mod, 
efectiv teatral, nu într-un mod neapărat administrativ. Sper din toată inima ca 
într-un termen cât mai scurt cu putință Teatrul să se schimbe, să fie renovat, să 
fie reconstruit, pentru că e păcat ca un oraș ca Bacăul, care-a fost într-o perioadă 
unul dintre orașele de vârf ale României, să aibă o clădire a Teatmlui atât de 
părăginită. In rest, trupa este o trupă care are mari posibilități, actorii trebuie 
doar să lucreze, și se vor defini ca personalități artistice fiecare în parte. Au și ei 
nevoie de schimbări în jurul lor, apropo de teatru, de construcție, de oraș, de tot 
ce-i înconjoară. Actorul nu poate trăi de unul singur în societate. Actorul este un 
animal social, care lucrează pentru oameni, pentru public. Nu poți fi actor de 
teatru stând singur și încercând să faci ceva fără să ai un răspuns direct din 
partea publicului. Cred că atunci când acest teatru va fi renovat, sper eu cât mai 
curând, el va înflori, va deveni un teatru absolut important. Nu e numai o 
speranță, e o certitudine." (Sorin Militaru-regizor)

"Prima mea colaborare cu Teatrul Municipal ’’Bacovia” a apărut într-o perioadă 
în care aveam mare nevoie să mă reconectez cu teatrul și cu atmosfera de lucru 
specifică unui spectacol. în anul 2014, eram în concediu de creștere a copilului 
și am auzit că la teatru urmează să înceapă repetițiile Alexandru Dabija, așa că 
nu am ratat ocazia să mă implic în acel proiect ca asistentă de regie. Mai 
departe, primul meu spectacol în calitate de regizoare profesionistă l-am realizat 
special pentru festivalul de monodrame din Bacău din anul 2015, unde a fost 
primit foarte bine. Acest lucru mi-a oferit plusul de incredere de care aveam 
mare nevoie la început de carieră. în urmă cu doi ani mi s-a propus sa montez un 
spectacol de monodramă - ’’Știu ca nu asta vrei să auzi”, de Carmen Dominte. 
Atunci m-am bucurat de o perioadă de repetiții foarte creativă și de un context 
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propice pentru căutările mele artistice. Pentru că a fost primul spectacol realizat 
în orașul natal, am avut o senzație specială pe tot parcursul pregătirii 
spectacolului și mai ales la întâlnirile cu publicul. Spectacolele prezentate sau 
realizate la Teatrul Municipal ’’Bacovia” au însemnat și înseamnă momente 
foarte importante din drumul meu artistic.”(Irina Crăiță-Mândra-regizor)

.,Am revenit pentru că prima colaborare nu mi-a lăsat nicio emoție negativă, asta 
în primul rând, și apoi, pentru că directoarea Teatrului Municipal Bacovia a dorit 
să revin pentru acest nou spectacol. Și dacă ne iubim unii pe alții, de ce să nu ne 
întâlnim din nou?" (Aleksandr Ogariov-regizor)
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