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e-mail: tsct2013@gmail.com

RAPORTUL DE ACTIVITATE
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Constanţa , denumit în continuare autoritatea, pentru Teatrul de Stat Constanţa
denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită
în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul
raport sunt aferente perioadei: de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2016 , reprezentând a treia evaluare.
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi


28 ianuarie - teatrul a fost gazdă şi coorganizator al unui eveniment dedicat celor care iubesc
literatura, teatrul şi muzica. Lansarea volumului de versuri „Douăsprezece fără patru minute”
semnat de actriţa Arina Cojocaru. Au participat la eveniment actorii Ana Maria Ştefan şi Andu
Axente, cantautorul Walter Ghicolescu, solistul Bogdan Ocheşel, George Eugen Doinaru şi
elevi ai Colegiului de Artă Regina Maria.



16 martie - Spectacolul Un pic prea intim, în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti



23-24 martie - Festivalul Judeţean Bucuriile copilăriei în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa şi Şcoala Petre Ispirescu. Din juriul Festivalului au făcut parte Anaid
Tavitian , consultant artistic – preşedinte şi actriţa Luiza Martinescu- membru.



27 martie - Ziua Mondială a Teatrului.Este o sărbătoare de suflet şi spirit a creatorilor de
teatru şi a celor cărora le este dedicată arta teatrului – spectatorilor. Cu acest prilej Teatrul de
Stat Constanţa, în calitate de partener al UNITER , a prezentat spectacolul cu premiera
,,Şobolanul rege“ de Matei Vişniec. Înainte de începerea spectacolului s-a dat citire Mesajului
internaţional şi al celui naţional.
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1,2,3 aprilie – Expoziţie de Arta Decorativă şi Handmade în foyerul teatrului



În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în cadrul programului naţional Şcoala
altfel au fost prezentate, în oraş şi în judeţ, spectacole din repertoriul teatrului:

o 12 aprilie - Razna prin poveşti, Centrul Cultural Ovidiu
o 13 aprilie - Razna prin poveşti, Centrul Cultural Ovidiu
o 18 aprilie - Bolnavul închipuit Liceul Teoretic Decebal Constanţa,
Colegiul Comercial Carol I, Constanţa
o 19 aprilie - Gâlcevile din Chioggia, Colegiul Naţional Pedagogic C.Brătescu
Colegiul Comercial Carol I, Constanţa
o 20 aprilie, Desculţ în parc, Liceul Teoretic N.Bălcescu Medgidia
o 21 aprilie, Escrocii, Liceul Tehnologic de Electrocomunicaţii Constanţa,LiceulTeoretic
Basarabi, Liceul Tehnologic I .N Roman, Liceul Tehnologic

Dimitrie

Leonida Constanţa
o 22 aprilie , Razna prin poveşti , Grupul Şcolar Dimitrie Leonida Constanţa


15 aprilie - Spectacolul Fazanul în parteneriat cu Teatrul Nottara Bucureşti.



23 aprilie, de Ziua Internaţională a Cărţii , a fost organizat un eveniment , dedicat în egală
măsură iubitorilor de literatură şi teatru. În prezenţa directorului general al teatrului, Daniela
Dumitrescu, a unui public numeros şi a presei, a avut loc, în foyerul teatrului, lansarea
romanului Iubirile de tip pantof Iubirile de tip umbrelă...al dramaturgului, prozatorului şi
jurnalistului Matei Vişniec.



23- 24 mai Spectacolele Păi, despre ce? şi Absolut , în parteneriat cu Teatrul Act Bucureşti.



27 mai – Spectacolul de teatru-dans Casă nouă în noua casă, parteneriat pentru un spectacol
independent



28 mai - În foyerul teatrului, înainte de începerea spectacolului Uciderea lui Gonzago, publicul
a asistat la lansarea antologiei de versuri Poeme de Tănase Serea. Au citit din creţia autorului
actorii Ana Maria Ştefan şi Andrei Cantaragiu. Au prezentat volumul profesor universitar Olga
Duţu, scriitorii Ana Ruse şi Costache Tudor.



7 iunie – Eveniment social şi cultural în parteneriat cu Liceul Teoretic Internaţional de
Informatică, Constanţa



20 -26 iunie

prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”,

eveniment susţinut de Consiliul Judeţean Constanţa, partener principal Primăria Municipiului
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Constanţa. A fost prezentat un număr de 13 spectacole din ţară şi străinătate, dar şi ultimele
premiere ale TSC, dintre care 7 in Piaţa Ovidiu şi 6 la sediu.


7,19, 25 august - Partener al Festivalului Verii Carusel Cooltural, organizat la Mamaia de
Asociaţia Culturală Mişcarea teatrală pentru educaţia tineretului – au fost reprezentate trei
spectacole: Să ne răzbunăm, iubito!, Scaiul şi Gâlcevile din Chioggia.



11 august - Târgul de carte Gaudeamus în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune,
Radio Constanţa. În cadrul evenimentului, Teatrul a prezentat momente artistice susţinute de
actorii Adrian Dumitrescu, Alina Manţu, Andrei Cantaragiu, Ana Maria Ştefan. Consultantul
artistic, Anaid Tavitian, a participat la masa rotundă organizată în deschiderea evenimentului.



17 august - Spectacolul Gaşca Zurli Show - Partener Teatrul de Comedie Stan şi Bran,
Bucureşti



28 august – Festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Naţional de Teatru pentru Tineri
SEATHRE FEST. Partener Asociaţia cultural-artistică Teen Talent. Din partea TSC, actriţele
Georgiana Mazilescu şi Laura Iordan au susţinut ateliere de creaţie cu participanţii la festival.



2-3 septembrie - Festivalul Internaţional al dansului, portului şi cântecului popular turco-tătar.
Partener Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.



3 septembrie - Ziua chitarelor - Partener Centrul pentru Resurse Civice Constanţa.



3 -10 septembrie - Teatrul de Stat Constanţa a fost partener şi gazdă a Festivalului
Internaţional de Teatru Independent Blue Theatre, ediţia I, septembrie 2016, Constanţa.
Partener: Asociaţia Culturală pentru Mişcarea Teatrală pentru Educaţia Tineretului. Dana
Dumitrescu, director general al Teatrului de Stat Constanţa a fost membru în juriu. Anaid
Tavitian, consultant artistic, a participat la unul dintre colocviile Festivalului. Pe scena teatrului
a avut loc un numar de 20 de spectacole de teatru independent, foyerul teatrului a găzduit două
colocvii pe temă.



30 septembrie

- Spectacolul Razna prin poveşti, prezentat în cadrul evenimentului Ziua

Recoltei – Partener Centrul Cultural Judeţean Teodor Burada.


15 octombrie - Spectacolul-recital De la om la om, susţinut de actorii Marius Bodochi şi Anca
Sigartău.
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16 octombrie - Spectacolul Omul care mânca lumea - Partener Agenţia TAB, Teatrul de Artă
Bucureşti



25 octombrie - La sediul teatrului a fost prezentat specatcolul Foamea noastră cea de toate
zilele de Peca Ştefan - partener Asociaţia Culturală Replica.



14 noiembrie - Sărbătorirea Zilei Dobrogei prin reprezentaţia spectacolului Să ne
răzbunăm,iubito!



14 noiembrie - Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, faţada Teatrului de Stat Constanţa a fost
iluminată în albastru - Partener Asociaţia Lions Balkanica.



17 noiembrie - Eveniment caritabil Împarte pentru altă parte - Partener Filiala Crucea Roşie
Constanţa



23-27 noiembrie - Sărbătorirea a 65 de ani de la înfiinţarea teatrului constănţean. Timp de o
săptămână, au fost prezentate 5 spectacole din repertoriul teatrului. Cu această ocazie a avut loc
si expoziţia de artă plastică a unui număr de 17 artişti expozanţi, în parteneriat cu Filiala
Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România.



3 decembrie - Festivalul Naţional de Dans pentru Copii şi Tineret Lui’s Star parteneriat cu Lui’s
Arts.



6 decembrie - Reprezentaţie a spectacolului Cea mai frumoasă soţie de E. Labiche – partener
Lions Club Constanţa.



9 decembrie - Partener al evenimentului Turkish &Romanian Understanding, organizat de
Asociaţia Rotary Internaţional.



13 decembrie - Spectacol jubiliar în parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv Bogdan şi Laura
Bogorodea.



14 decembrie - Spectacolul Vis de Crăciun în parteneriat cu Lui’s Arts.



15 decembrie - Spectacolul A Christmas Wish. Partener Asociaţia Naţională Cultural Artistică
Total Dance Center.



16 decembrie - Spectacolul de teatru independent Un altfel de Crăciun.



19 decembrie - Spectacolul Balet de iarnă, în parteneriat cu Şcoala de balet Sanda Iliescu.



20 decembrie - Spectacolul Fulg de nea, în parteneriat cu Dance Line Studio.
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2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări);
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 repertoriul variat – oferta artistică
 puterea financiară redusă a instituţiilor
acoperă o gamă largă din preferinţele
de cultură, cu impact asupra volumului
publicului: comedie, dramă, teatruactivită/ii desfăşurate
dans, montări deopotrivă clasice şi
 dinamica redusă a investiţiilor în
moderne
servicii cultural -artistice
 îmbunătăţirea strategiei de comunicare
 slaba implicare a societăţilor private în
şi promovare în mediul online
producerea şi promovarea tradiţiilor
culturale locale
 unicitatea instituţiei în peisajul cultural
constănţean
 lipsa unei clădiri şi a unei săli de
spectacol in raport cu numărul mare al
 unicitatea si specificitatea instituţiei in
peisajul
teatral
românesc,
prin
activităţilor, al proiectelor si a cererii
organizarea Festivalului Internaţional
masive a publicului
de Teatru Miturile cetăţii, singurul
 lipsa unei săli studio sau a unei alte săli
festival de gen din judetul Constanta si
pentru diversificarea tipurilor de
unicul festival din ţară, având ca temă
spectacol si a ofertei culturale
mitul antic
 o acută lipsa de personal specializat si
 amplasarea teatrului în zona centrală a
de posturi , ceea ce duce la un efort
oraşului
suplimentar si de multe ori insuficient
a celor aflaţi deja in activitate
 intensificarea eforturilor de creştere
calitativă a serviciilor culturale
 salariile foarte mici ale angajaţilor
 extinderea colaborărilor, în scopul
punerii în valoare a patrimoniului
cultural local, a producţiilor cultural –
artistice locale
 dezvoltarea preocupărilor pentru
realizarea de reţele informatice
specializate, în vederea facilitării
accesului publicului la oferta de
servicii culturale
 existenţa
unor
resurse
umane
specializate în cadrul instituţiilor de
cultură din judeţ
 dezvoltarea parteneriatelor culturale,
naţionale si internaţionale
 imaginea bună a teatrului, a activităţii şi
a proiectelor sale în judeţ si in ţară
 recunoaşterea teatrului ca instituţie
performantă, prin invitarea trupei la
diferite
festivaluri
naţionale
si
internaţionale
 creşterea vizibilităţii si renumelui
instituţiei
 existenţa unui public fidel
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câştigarea unui public nou din tanara
generatie
spectacole jucate cu casa inchisă
posibilitatea desfăşurării spectacolelor
in spaţii neconvenţionale, oferite prin
zona geografică unică in ţară şi a
siturilor arheologice Dobrogei

OPORTUNITATI

AMENINTARI



oportunităţi
de
dezvoltare
a
schimburilor culturale
 posibilitatea accesării unor fonduri
europene
 disponibilitatea în vederea sprijinirii
dezvoltării sectorului cultural
 disponibilitatea autorităţilor publice
locale pentru realizarea de proiecte în
vederea atragerii de fonduri pentru
segmentul cultural- artistic
 aplicarea de proiecte pe diferite tipuri
de finanţări naţionale si europene
 cresterea numărului de beneficieri din
străinatate,prin intermediul Festivalului
Miturile cetăţii
 posibilitatea punerii in valoare si a
promovării
oraşului
si
judeţului
Constanţa, prin actul teatral








scăderea volumului investiţiilor în
cultură, având ca urmare degradarea
spaţiilor, precum şi scăderea calităţii
producţiilor cultural- artistice
personal insuficient
pericolul dispariţiei unor profesii
specifice: butafor, peruchier, croitorie
teatru, tâmplărie, mecanică teatru,
tapiţerie teatru, regie tehnică, recuziter,
sufleur, etc.
din cauza remuneraţiei foarte mici ,
exista riscul pierderii personalului
calificat si duce la lipsa de performanţă
si lipsa competitivităţii

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteiaToate proiectele
instituţiei au fost promovate prin :


Tipărirea şi distribuirea de afişe pentru premierele teatrului



Tipărirea şi distribuirea de afişe pentru spectacolele din repertoriul curent



Tipărirea de caiete-program pentru premiere
Spaţiile de afişaj au fost imbunatatite şi săptămânal au fost postate afişe conţinând informaţii

despre producţii: titlul piesei, autorul, distribuţia, data şi locul de desfăşurare al spectacolului. Afisajul
s-a facut în spaţiile special amenajate din orasul Constanţa , dar şi la Liceul de Arta , Muzeul de Arta ,
în biblioteci , facultăţi , cluburi si la alti parteneri ai teatrului.
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Mesh-uri şi bannere

Pentru fiecare reprezentaţie au fost montate mesh-uri verticale pe partea laterală şi un
banner pe frontispiciul teatrului , astfel încât să se asigure o bună vizibilitate şi promovare a
evenimentelor


Conferinţe şi comunicate de presă

- La premierele care au avut loc în anul 2016 s-au organizat conferinţe de presă şi au fost trimise
săptămânal informaţii despre spectacole sau evenimentele la care instituţia a participat
-

Instituţia a fost prezentă in presa locală scrisă şi audio – video prin interviurile acordate de

direcţiune , realizatorii spectacolelor sau consultantul artistic :


Săptămânal , în cadrul emisiunii ,, Interferenţe culturale “ a postului ,, Radio Constanţa “ ,
consultantul artistic a prezentat spectacolele teatrului



Interviuri date de managerul instituţiei la Neptun TV, Dobrogea TV şi în revista culturală
Dobrogea, Antena 1 Constanţa



Cu prilejul premierelor şi evenimentelor organizate de teatru, au acordat interviuri
regizori,actori,scenografi,consultant artistic



Cronici ale spectacolelor şi evenimentelor produse de teatru au apărut în presa locală:
Telegraf, Cuget liber, Observator de Constanţa, Adevărul de seara, Replica, Mesager de
Constanţa, 101 stiri.ro, România liberă – ediţia de Dobrogea, Vocea Constanţei, Constanţa
noastră ; Ziua de Constanţ, Digi 24 TV, Litoral TV şi în reviste de cultură: Agora, Tomisul
Cultural, Dobrogea – Jurnal regional, Dobrogea Culturală. Săptămânal, spectacolele
teatrului au fost prezentate la TV Neptun, Antena 1, Litoral TV, Radio Constanţa, Radio
Neptun, Radio Sky, CFM, Digi24Constanţa.



În această perioadă activitatea teatrului a fost mult mai vizibilă şi mult mai mediatizată în
presa centrală de specialitate. Aceasta datorită prezenţei unui număr semnificativ de
cronicari de teatru şi oameni de presă, parteneri media locali si nationali,care au participat la
premiere şi alte evenimente ale teatrului. Astfel au apărut cronici în: Teatrul azi, Ziarul
Metropolis, Yorick.ro, Revista Cultura, Revista Scrisul Românesc, Revista Taifasuri,
Weekly Magazine,Ziarul de Iasi, Datina, dar şi emisiuni şi reportaje la Radio România
Cultural,TVR, TVR Iaşi.



Au fost încheiate parteneriate media cu Telegraf, NeptunTV, Radio Neptun, Radio
Constanţa, Radio Sky, Constanţa noastră, Evenimente de Constanţa, Antena1 Constanţa,
ArtAct Magazin.
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Site-ul instituţiei. Site-ul cupride detalii legate de: program, repertoriu, personal artistic, tehnic
si administrativ, detalii tehnnice despre scenă si sală, comunicate de presă, anunţuri, despre
premiere , realizatorii spectacolelor, fotografii, dar şi referinţe critice.



Se lucrează la varianta in limba engleză a site-ului teatrului.



Site-ul va cuprinde si o rubrică dedicată in exclusivitate Festivalului Miturile Cetăţii



Sunt in lucru spoturi video promoţionale pentru fiecare spectacol din repertoriu



Se lucrează la implementarea sistemului de vânzare online a biletelor



Prin pagina web a instituţiei (www.teatruldestatconstanţa.ro) se oferă vizitatorilor informaţii
despre toate evenimentele teatrului .



Pagina de facebook a teatrului reprezintă o modalitate mai agresivă de promovare.



In 2016 s-a apelat la o firma specializată in promovarea activităţii teatrului prin realizarea de
materiale promoţionale şi a unei strategii de comunicare (reportaje, interviuri, filmări si postări
in reţelele de socializare).

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
În anul 2015 Teatrul de Stat Constanţa a realizat un chestionar în rândul publicului cu
Departamentul Marketing-Kool Media.
În total au fost chestionaţi un număr de 229 respondenţi. Chestionarul a cuprins 9 întrebări
.Peste 55% dintre respondenţi au fost femei, 35 % bărbţi şi 10% nu au precizat. Peste 50% dintre
respondenţi au vârsta cuprinsă între 19 şi 35 de ani, find urmaţi îndeaproape de persoane între 36 şi 55
ani, 10% persoane peste 55 de ani. Prin urmare, spectatorii teatrului sunt cu preponderenţă persoane
tinere, active, pasionate de mediul cultural constănţean.
63% dintre respondenţi au studii universitare , 16% studii postuniversitare, 16 % studii liceale,
3% gimnaziale şi 2% nu au precizat.
Cei mai mulţi respondenţi – 38% vin la teatru ocazional (la câteva luni), 37% de 2 ori pe an,
22% lunar şi 3% nu au precizat.
Sursele de informare privitoare la programul de spectacole al teatrului sunt variate: prieteni 28%, site teatru -23%, agenţia teatrului -21%, facebook – 18%, presă – 5% .
În ceea ce priveşte genurile,comedia se află pe primul loc cu 72%, urmată de dramă-13%,
musicaluri – 11%, altele – 1%.
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La ultima întrebare Opinii/Recomandări, respondenţii au felicitat Teatrul de Stat Constanţa,
actorii foarte buni şi personalul eficient.
Acest chestionar a avut ca impact în anul 2016 dezvoltarea unei strategii prin care teatrul se
raportează la publicul său şi la nevoile culturale ale comunităţii. De asemenea, a contribuit la
consolidarea poziţiei instituţiei la nivel local şi la dezvoltarea elementelor care îl individualizează şi-l
impune ca o entitate culturală distinctă şi perfect integrată în peisajul cultural constănţean , urmărind
îndeplinirea obiectivelor propuse în planul de management.
Conducerea teatrului este pe deplin conştientă că realizarea acestui deziderat – identificarea
spectatorilor în funcţie de vârstă, sex, venit, nivel educaţional, rezidenţă, se poate face prin contractarea
unor sondaje de opinie pe eşantioane reprezentative, diferenţiate pe categorii socio-profesionale şi de
vârstă. Acest proiect se va înscrie între priorităţile strategiei pe termen scurt şi termen lung a instituţiei.
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Beneficiarul-ţintă al programelor:
 pe termen scurt;
 pe termen lung;
Pe termen scurt dorim să lărgim segmentele de spectatori deja existente formate din public tanar
si foarte tanar (14 – 25 de ani), publicul matur, deja avizat si cu optiuni clare privind actul teatral
precum si publicul fidel (cu varste peste 60 de ani), cunoscator al traditiei teatrale din Constanta.
Pe termen lung dorim să atragem în mai mare măsură reprezentanţii generaţiei foarte tinere
(elevii între 14-18 ani ), un segment pentru care productiile specifice pe problematica varstei si
preocuparilor acestora sunt putin acoperite de dramaturgia actuala.
Un punct de interes il constituie atragerea publicului matur (25-60 de ani), care, fiind invadat
de activităţile cotidiene, isi rezervă foarte puţin timp pentru delectarea intr-o sală de spectacol.
Continuarea tradiţiei prin spectacole clasice din dramaturgia universală si românească, având ca
public ţintă publicul de peste 60 de ani.
Un posibil segment dorit pe termen lung este cel alcătuit din numărul turiştilor prezenţi pe
litoral, dar şi în oraşul Constanţa, precum şi a spectatorilor străini, familiarizaţi cu turismul cultural,
cărora teatrul le poate oferi o paletă cultural artistică largă, al cărui punct forte il reprezintă Festivalul
9

Internaţional Miturile Cetăţii, dar si posibilitatea unei stagiuni estivale, dedicate in mod special
acestora.
Numărul spectatorilor este în continuă creştere, datorită calitaţii şi diversităţii programului
repertorial al teatrului.
6. profilul beneficiarului actual
Teatrul de Stat Constanţa are o mare adresabilitate, un segment important al publicului este
segmentul central de vârstă al societăţii, fiind vorba despre un spectator informat, implicat dinamic, cu
opţiuni estetice diferite, in general, cu studii superioare. Din această categorie se detaşează publicul
adult, cu opţiuni orientate către spectacolul clasic, cu un orizont de aşteptare in care prevalează tradiţia.
Un segment câştigat in ultimii ani, din ce in ce mai mult, este cel tânăr si foarte tânăr, deschis unor
spectacole novatoare, dar şi clasice.
Beneficiarul actual al serviciilor oferite de Teatrul de Stat Constanţa nu poate fi încadrat într-un
anumit tipar, aspect care nu ne îngrijorează, ci, dimpotrivă, ne bucură, pentru că încercăm să ne
asigurăm un public fidel din diverse categorii sociale: intelectuali, elevi, studenţi, pensionari, etc. Acest
lucru se datorează repertoriului foarte variat al teatrului.
Beneficiarii

proiectelor Teatrului de Stat Constanţa sunt din toate categoriile de vărstă,

ponderea lor diferă în funcţie de genul şi caracterul spectacolelor. Studenţii şi intelectualii tineri
aşteaptă de la programele teatrului atât relaxare cât şi provocare intelectuală. Spectatorii de vârstă
matură preferă dramele din literatura clasică şi contemporană şi comediile.
Îmbucurător este faptul că se înregistrează o creştere semnificativă a numărului spectatorilor
tineri (elevi, studenţi).
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii
Teatrul de Stat Constanţa işi propune pentru următoarea perioadă să-şi consolideze şi să-şi pună
mai bine in valoare locul pe care-l ocupa in viaţa cultural-artistică a judeţului, a ţării, dar şi pe plan
european şi mondial.
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Orice teatru are nevoie să-şi definească identitatea în peisajul spiritual în care îşi desfăşoară
activitatea.
Teatrul de Stat Constanţa s-a născut şi creează într-un spaţiu istoric, geografic si spiritual,
economic, original si unic , in cultura românească. În consecinţă, toate proiectele propuse au ca scop
recâştigarea si revalorificarea acestui specific in concordanţă si interdependenţă cu proiectele locale.
In acest sens, Festivalul Internaţional de Teatru Miturile Cetăţii care se doreşte a fi o reeditare,
dar şi o îmbogaţire prin tematica sa complexă, a ceea ce în anii ’70 s-a numit Seri de Teatru Antic.
Program anual pentru acţiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional
sau judeţean :


Olimpiade şi concursuri şcolare de interes local, judeţean sau naţional
Am susţinut si susţinem în acest sens prin punerea la dispoziţie a sălii teatrului, prin

acordarea de asistenţă tehnică, precum şi prin prezenţa in juriile concursurilor respective a unora
dintre membrii echipei artistice a teatrului.
 23-24 martie - Festivalul Judeţean Bucuriile copilăriei in parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Constanţa şi Şcoala Petre Ispirescu. Din juriul Festivalului au făcut
parte Anaid Tavitian, consultant artistic - preşedinte şi actriţa Luiza Martinescu,
membru.
 28 august – Festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Naţional de Teatru pentru
Tineri SEATHRE FEST. Partener Asociaţia cultural-artistică Teen Talent. Din partea
TSC, actriţele Georgiana Mazilescu şi Laura Iordan au susţinut ateliere de creaţie cu
participanţii la festival.
 7 iunie – Eveniment social şi cultural în parteneriat cu Liceul Teoretic Internaţional de
Informatică, Constanţa
 3 decembrie - Festivalul Naţional de Dans pentru Copii şi Tineret Lui’s Star parteneriat
cu cu Lui’s Arts.


Festivaluri şi manifestări artistice, culturale şi tradiţionale organizate la nivel local, judeţean sau
naţional.
 Teatrul a fost gazdă şi coorganizator al unui eveniment dedicat celor care iubesc
literatura, teatrul şi muzica. Lansarea volumului de versuri „Douăsprezece fără patru
minute” semnat de actriţa Arina Cojocaru. Au participat la eveniment actorii Ana Maria
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Ştefan şi Andu Axente, cantautorul Walter Ghicolescu, solistul Bogdan Ocheşel, George
Eugen Doinaru şi elevi ai Colegiului de Artă Regina Maria.
 De Ziua Internaţională a Cărţii , a fost organizat un eveniment , dedicat in egală măsură
iubitorilor de literatură şi teatru. În prezenţa directorului general al teatrului Daniela
Dumitrescu, a unui public numeros şi a presei, a avut loc, in foyerul teatrului, lansarea
romanului Iubirile de tip pantof Iubirile de tip umbrelă...al dramaturgului, prozatorului
şi jurnalistului Matei Vişniec.
 In foyerul teatrului, înainte de începerea spectacolului Uciderea lui Gonzago, publicul a
asistat la lansarea antologiei de versuri Poeme de Tănase Serea. Au citit din creţia
autorului actorii Ana Maria Ştefan şi Andrei Cantaragiu. Au prezentat volumul profesor
universitar Olga Duţu, scriitorii Ana Ruse şi Costache Tudor.
 Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”. A fost
prezentat un numar de 13 spectacole din ţară si străinătate , dar si ultimele premiere ale
TSC, dintre care 7 in Piaţa Ovidiu si 6 la sediu.
 Festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Naţional de Teatru pentru Tineri
SEATHRE FEST. Partener Asociaţia cultural-artistică Teen Talent. Din partea TSC,
actriţele Georgiana Mazilescu şi Laura Iordan au susţinut ateliere de creaţie cu
participanţii la festival.
 Festivalul Internaţional al dansului, portului şi cântecului popular turco-tătar. Partener
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
 Ziua chitarelor - Partener Centrul pentru Resurse Civice Constanţa
 Teatrul de Stat Constanţa a fost partener şi gazdă a Festivalului Internaţional de
Teatru

Independent

Blue

Theatre,

ediţia

I,

septembrie

2016,

Constanţa.

Partener : Asociaţia Culturală pentru Mişcarea Teatrală pentru Educaţia Tineretului.
Dana Dumitrescu, director general al Teatrului de Stat Constanţa a fost membru în juriu.
Anaid Tavitian, consultant artistic, a participat la unul dintre colocviile Festivalului. Pe
scena teatrului a avut loc un număr de 20 de spectacole de teatru independent, foyerul
teatrului a găzduit două colocvii pe temă,
 Spectacolul Razna prin poveşti, prezentat în cadrul evenimentului Ziua Recoltei –
Partener Centrul Cultural Judeţean Teodor Burada.
 14 noiembrie – Ziua Dobrogei. Pentru dobrogeni, 14 noiembrie este o zi specială. În
anul 1878, Dobrogea revenea la PATRIA MAMĂ. Teatrul de Stat Constanţa a celebrat
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acest eveniment pe 14 noiembrie, printr-o reprezentaţie gratuită, oferită publicului
constănţean, cu piesa Să ne răzbunăm,iubito! de G.Feydeau, regia Felicia Dalu.
 Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, faţada Teatrului de Stat Constanţa a fost
iluminată în albastru - Partener Asociaţia Lions Balkanica.
 Sărbătorirea a 65 de ani de la înfiinţarea teatrului constănţean. Timp de o săptămână,
au fost prezentate 5 spectacole din repertoriul teatrului. Cu această ocazie a avut loc şi
Expoziţia de artă plastică a unui număr de 17 artişti expozanţi, în parteneriat cu Filiala
Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România.


Târguri interne si internaţionale
 Târgul de carte Gaudeamus în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune, Radio
Constanţa. În cadrul evenimentului, Teatrul a prezentat momente artistice susţinute de
actorii Adrian Dumitrescu, Alina Manţu, Andrei Cantaragiu, Ana Maria Ştefan.
Consultantul artistic, Anaid Tavitian, a participat la masa rotundă organizată în deschiderea
evenimentului.



Acţiuni pentru promovarea turismului dobrogean la nivel judeţean, naţional si internaţional.
Pentru turismul dobrogean propunem ca cea mai potrivită modalitate de promovare să fie

Festivalul iniţiat anul acesta Miturile Cetăţii , dar şi prezentarea de spectacole în spaţii neconvenţionale
în perioada estivală, care să aibă ca decor vestigiile , frumuseţea şi unicitatea spaţiului natural al
regiunii.
Constanţa este una din cele mai atractive zone turistice ale României. Frumuseţilor litoralului
românesc al Mării Negre li se adaugă numeroase puncte de atracţie culturală : vestigiile Cetăţii Tomis,
Cetăţii Callatis,Cetăţii Histria, Cetăţii Capidava, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie
Constanţa,Monumentul cu mozaic,Muzeul de la Adamclisi ş.a.
 Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”. A fost prezentat un
numar de 13 spectacole din tara si strainatate , dar si ultimele premiere ale TSC, dintre care
7 in Piata Ovidiu si 6 la sediu.
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 Partener al Festivalului Verii Carusel Cooltural, organizat la Mamaia de Asociaţia
Culturală Mişcarea teatrală pentru educaţia tineretului – au fost reprezentate trei
spectacole: Să ne răzbunăm, iubito!, Scaiul şi Gâlcevile din Chioggia.
Programe culturale şi educaticve pentru copii şi tineret în judeţul Constanţa
Pentru acest obiectiv avem in vedere proiectul Ora de teatru care presupune educaţia artistică şi
culturală a publicului adolescent şi tânăr.
Teatrul si şcoala au o misiune comună: dezvoltarea personalităţii, cultivarea valorilor morale si
spirituale, in perspectiva formării unei personalităţi umane ancorate la repere culturale si istorice bine
determinate.
Teatrul in educaţie dezvolta participarea tinerilor la construcţia unei societăti, in care
implicarea individuală si colectivă constituie o formă democratică de acţiune şi schimbare.
Introducerea opţională a teatrului

în programa şcolară poate reforma fundamental sistemul de

învaţamant din Romania, poate crea personalităţi care reflectează critic la societatea din care fac
parte, copii si tineri care se simt mult mai implicaţi să intervină şi să schimbe mentalităţile din jurul
lor, care stiu să comunice, să asculte si să răspundă, constienţi de valoarea mesajului lor si de sensul
profund al intrebărilor lor.
 23-24 martie - Festivalul Judeţean Bucuriile copilăriei in parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa şi Şcoala Petre Ispirescu. Din juriul Festivalului au făcut parte Anaid
Tavitian , consultant artistic – preşedinte şi actriţa Luiza Martinescu- membru.
 În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în cadrul programului naţional
Şcoala altfel au fost prezentate, în oraş şi în judeţ, spectacole din repertoriul teatrului:
o 12 aprilie - Razna prin poveşti, Centrul Cultural Ovidiu
o 13 aprilie - Razna prin povesti, Centrul Cultural Ovidiu
o 18 aprilie - Bolnavul inchipuit Liceul Teoretic Decebal Constanta,
Colegiul Comercial Carol I,Constanta
o 19 aprilie - Gâlcevile din Chioggia, Colegiul National Pedagogic C.Bratescu ,
Colegiul Comercial Carol I, Constanta
o 20 aprilie, Descultţin parc, Liceul Teoretic N.Balcescu Medgidia
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o 21 aprilie, Escrocii, Liceul tehnologic de electrocomunicatii Constanta,LiceulTeoretic
Basarabi, Liceul Tehnologic I .N Roman, Liceul Tehnologic Dimitrie
Leonida Constanta
o 22 aprilie , Razna prin poveşti , Grupul Scolar Dimitrie Leonida Constanta
 17 august - Spectacolul Gaşca Zurli Show - Partener Teatrul de Comedie Stan şi Bran,
Bucureşti
 3 decembrie - Festivalul Naţional de Dans pentru Copii şi Tineret Lui’s Star parteneriat cu
cu Lui’s Arts.
 9 decembrie - Partener al evenimentului Turkish &Romanian Understanding, organizat de
Asociaţia Rotary Internaţional
 14 decembrie - Spectacolul Vis de Crăciun în parteneriat cu Lui’s Arts.
 15 decembrie - Spectacolul A Christmas Wish. Partener Asociaţia Naţională Cultural
Artistică Total Dance Center.
 19 decembrie - Spectacolul Balet de iarnă, în parteneriat cu Şcoala de balet Sanda Iliescu
 20 decembrie - Spectacolul Fulg de nea, în parteneriat cu Dance Line Studio
 Razna prin poveşti - Centrul Cultural Ovidiu
 Descultţin parc - Liceul Teoretic N.Balcescu , Medgidia
 Razna prin poveşti a fost prezentat la sediu pentru elevii din Hârşova, Năvodari, Ciocârlia,
Horia, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonid şi pentru copiii de la Centrele de plasament din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Constanţa
Programul evenimentelor culturale, artistice şi sportive planificate în scopul promovării turistice
a municipiului şi staţiunii Mamaia :


Zilele Municipiului Constanţa (21-22 mai)



Spectacole estivale (iulie – august



Festivalul „Mamaia Copiilor” (iulie )



Ziua Marinei Române (15 august)



Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean (septembrie )



Orăşelul Copiilor şi Sărbătorile de Iarnă (decembrie )
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Unele dintre obiectivele proiectului de management pot raspunde si in anumite situatii chiar au
raspuns si evenimentelor propuse de Primaria Municipiului Constanta.
Cu ocazia Zilelor Municipiului Constanta,Teatrul de Stat poate propune un spectacol eveniment
cum a fost spectacolul Scene din viaţa lui Constantin cel Mare, in regia lui Lucian Iancu si care s-a
jucat in situl arheologic de langa catedrala Sfinţii Petru si Pavel.
Pentru luna-august, am propus deja revenirea la stagiunea estivală si in acest sens am fost
cooptaţi de catre Asociaţia Culturală Mişcarea teatrală pentru educaţia tineretului, pentru a prezenta
turistilor trei dintre spectacolele din repertoriul teatrului.
In ceea ce priveşte Orăşelul Copiilor si Sărbartorile de Iarnă, ne-am arătat intreaga
disponibilitate de a coopera in vederea realizării acestor evenimente, am semnat chiar si un acord de
parteneriat in acest sens cu o asociaţie, care, din păcate, nu şi-a onorat protocolul.
2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Obiectul principal al activităţii instituţiei se adresează direct şi absolut beneficiarului (publicul
spectator).
3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei :
În anul 2016 Teatrul de Stat Constanţa a realizat 6 premiere :
 Şobolanul rege de Matei Vişniec, regia Radu Dinulescu – premieră pe ţară
 Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia Cristian Şofron (reluare)
 Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov, regia Ion Sapdaru
 Ursul de A.P.Cehov, regia Felix Alex
 Dionysos după Bacantele de Euripide, regia Daniele Salvo
 Cea mai frumosă soţie de Eugene Labiche, regia Mc Ranin
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Fiind prin excelenţă un teatru de repertoriu , instituţia a prezentat , alături de cele 6 premiere ,
un număr de 12 piese :


Escrocii de R.Lamoureux, regia Bogdan Caragea



Menajeria de sticlă de Tenesse Williams, regia Diana Mititelu



Bolnavul închipuit de J.P.B Moliere, regia Cristian Gheorghe



Trei surori de A.P.Cehov, regia Dominic Dembinski



Scaiul de Georges Feydeau , regia Ion Lucian



Nunta lui Figaro de Beaumarchais, regia Cristian Ioan



Să ne răzbunăm , iubito ! de Georges Feydeau , regia Felicia Dalu



Desculţ în parc de N.Simon, regia Liviu Manolache



Gaiţele de Al.Kiriţescu, regia Lucian Iancu



Gâlcevile din Chioggia de C.Goldoni, regia Dana Dumitrescu



Nişte ...năroji după Marin Sorescu, regia Iulian Enache



Razna prin poveşti după Ion Creangă, regia Nicolae Poghirc

Spectacolele au fost prezentate atât în cadrul stagiunii curente , la sediul instituţiei, în judeţ, cât
şi în afara judeţului :


Razna prin poveşti a fost prezentat la sediu pentru elevii din Hârşova, Năvodari, Ciocârlia,
Horia, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonid şi pentru copiii de la Centrele de plasament din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Constanţa



Desculţ în parc a fost prezentat la Centrul Cultural Callatis, Mangalia.



Desculţ in parc - Liceul Teoretic N.Balcescu , Medgidia



Razna prin povesti - Centrul Cultural Ovidiu

Principalul eveniment organizat de TSC, în perioada 20 – 26 iunie 2016, este prima ediţie a

Festivalului Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”, o continuare a Serilor de Teatru Antic ce au
avut loc în anii ’70, în judeţul Constanţa. Considerăm acest festival o realizare foarte importantă
întrucât este şi o reluare a tradiţiei, dar şi exploatarea unui potenţial cultural unic al acestei regiuni. De
altfel, datorită acestui proiect, avem singurul festival de teatru antic din România.
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În sala teatrului şi în spaţiul amenajat special în Piaţa Ovidiu au fost prezentate un număr de 13
spectacole ale teatrelor din România şi din străinătate: Trupa Homocordus din Franţa, Teatrul Anton
Pann, Râmnicu Vâlcea,Teatrul Regina Maria, Oradea, Compania La Naive Production, Franţa, Teatrul
Tony Bulandra, Târgovişte, Teatrul Naţional Radu Stanca, Sibiu, Teatrul Naţional I.L.Caragiale,
Bucureşti, Universitatea Ovidius, Facultatea de arte. Teatrul gazdă, TSC, a prezentat patru spectacole.
Un moment important în festival l-a constituit Colocviul „Mit antic, mit în vremuri…”, moderator
Doru Mareş. La colocviu au participat importanţi critici, teoreticieni de teatru, directori de festivaluri.
Din partea organizatorilor au participat la colocviu Dana Dumitrescu, director general al TSC, şi Anaid
Tavitian, consultant artistic TSC.
Sărbătorirea, în săptămâna 23-27 noiembrie 2016, a 65 de ani de la înfiinţarea teatrului
constănţean. Timp de o săptămână, au fost prezentate zilnic spectacole din repertoriul teatrului – Cea
mai frumoasă soţie, Titanic vals, Ursul - două reprezentaţii, la cererea publicului, Şobolanul rege – la
care intrarea spectatorilor a fost gratuită. Un număr foarte mare de constănţeni au venit să sărbătorească
teatrul constănţean, chiar dacă au fost nevoiţi să stea la cozi pentru a le fi înmânate tichetele gratuite,
fapt evidenţiat, prin articole şi fotografii, de publicaţiile constănţene. Spectacolele au fost vizionate şi
de critici invitaţi de la publicaţii de specialitate din presa centrală şi de la televiziunea naţională
publică. Au fost şi invitaţi de peste hotare: regizori, directori de teatre şi festivaluri din Grecia, Suedia,
Franţa, cu care teatrul va realiza proiecte importante în viitorul apropiat. Oaspeţii la Gala festivă din 27
noiembrie au fost întâmpinaţi pe treptele teatrului în acordurile Fanfarei „Muzica apelor” a S.C. RAJA
S.A. În foyer a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului lui Demostene Tranulis ctitorul edificiului în
care îşi desfăşoară activitatea astăzi Teatrul de Stat Constanţa. A urmat vernisajul unei expoziţii de
pictură, realizată pentru acest eveniment de membrii Filialei Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici, în
parteneriat cu Teatrul de Stat Constanţa.
Seara de gală a stat sub semnul emoţiei şi al bucuriei. Au răspuns invitaţiei teatrului actori,
regizori, scenografi, muzicieni, coregrafi care au fost şi sunt angajaţi ai teatrului constănţean, dar şi
membri ai personalului tehnico-administrativ. Spectacolul de gală a cuprins momente in memoriam,
proiecţii de film cu imagini din spectacolele teatrului şi momente artistice susţinute de Corneliu Stroe
& Blue Jazz Band, Constanţa Brass Band şi de actorii Pavel Bârsan (care a debutat pe scena
constănţeană) şi Mădălin Mandin. Tuturor participanţilor la eveniment le-au fost oferite diplome şi
trofee.Cu această ocazie a fost editat un album aniversar al teatrului, care cuprinde detalii şi fotografii
din spectacolele jucate pe scena constănţeană.
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În data de 23 aprilie 2016, de Ziua Internaţională a Cărţii , a fost organizat un eveniment ,
dedicat in egală măsură iubitorilor de literatură şi teatru. În prezenţa directorului general al teatrului
Daniela Dumitrescu, a unui public numeros şi a presei, a avut loc, in foyerul teatrului, lansarea
romanului Iubirile de tip pantof Iubirile de tip umbrelă...al dramaturgului, prozatorului şi jurnalistului
Matei Vişniec. Creaţia sa dramaturgică şi romanul au fost prezentate de profesor universitar doctor
Cristina Tamaş şi Radu Dinulescu, regizor şi director artistic al Teatrului de Stat Constanţa. A urmat o
conferinţa de presă şi o sesiune de autografe.Seara, in prezenţa autorului a avut loc spectacolul
Şobolanul rege de Matei Vişniec, in regia lui Radu Dinulescu.Evenimentul s-a bucurat de prezenţa
unor personalităţi din mediul academic, scriitori, studenţi.Piesa Sobolanul rege la recomandarea
autorului ,dar si a unor personalitati din lumea

teatrala din Franta care au vizionat spectacolul va

participa in cursul anului 2017 la Festivalul Internaţional de Teatru de la Avignon, sectiunea off.
Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state) :


Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret Cărăbuş, Brăila, ediţia a II-a, august 2016.
La acest festival teatrul a prezentat specatcolul Razna prin poveşti, după Ion Creangă, regia
Nicolae Poghirc, scenografia Sanda Mitache;



Festivalul de Teatru Tragos, ediţia a XIV-a, Tulcea, septembrie 2016. Spectacolul jucat în
festival a fost Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov, regia Ion Sapdaru, decorul Mihai
Pastramagiu, costumele Alina Dincă Puşcaşu;



Festivalul Internaţional FEST(in) pe Bulevard, al Teatrului Nottara, ediţia a IV-a, Bucureşti,
octombrie 2016. Spectacolul care a reprezentat teatrul constănţean a fost Uciderea lui Gonzago
de Nedialko Iordanov.

Proiecte realizate ca partener/coproducator :
Coproductie :
Teatrul de Stat Constanţa a încheiat un parteneriat cu Teatrul Vascello din Roma pentru
realizarea spectacolului Dionysos după Bacantele de Euripide, in regia lui Daniele Salvo,
absolvent al Şcolii Naţionale de Teatru condusa de Luca Ronconi în Torino, după care s-a perfecţionat
la Royal Shakespeare Company în Stratford Upon Avon şi la Teatrul din Roma.
A lucrat 17 ani cu Luca Ronconi ca principalul său asistent de regie şi ca actor în roluri importante.
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În ultimii 15 ani a montat multe spectacole în Italia şi nu numai, cu mari nume ale scenelor
italiene . Daniele Salvo este singurul regizor italian care, la 43 de ani, a pus în scena 4 spectacole
pentru Institutul Naţional de Dramă Antică (INDA) la Teatrul Grec din Siracuza, Italia.

Parteneriate :
 Teatrul Nottara Bucureşti
 Inspectoratul
 Şcolar Judeţean Constanţa şi Şcoala Petre Ispirescu
 UNITER
 Teatrul Act
 Liceul Teoretic International de Informatica, Constanta
 Asociaţia Culturală Mişcarea teatrală pentru educaţia tineretului
 Societatea Română de
 Radiodifuziune, Radio Constanţa
 Teatrul de Comedie Stan şi Bran,
 Asociaţia cultural-artistică Teen Talent
 Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
 Centrul pentru Resurse Civice Constanţa
 Centrul Cultural Judeţean Teodor Burada
 Teatrul de Arta Bucuresti
 Asociaţia Culturală Replica
 Asociaţia Lions Balkanica
 Filiala Crucea Roşie Constanţa
 Lui’s Arts.
 Lions Club
 Asociaţia Rotary Internaţional.
 Dance Line Studio.
 Laura Bogorodea.
 Asociaţia Naţională Cultural Artistică Total Dance Center.
 Şcoala de balet Sanda Iliescu
 Asociaţia Club Sportiv Bogdan
 Liceul Teoretic N.Bălcescu , Medgidia
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 Centrul Cultural Ovidiu
 Asociatia Rotary Internaţional Mangalia

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 2/2016 a fost aprobat Bugetul de venituri şi
cheltuieli , organigrama si statul de funcţii pe anul 2016 .
Instituţia este structurată în 1 serviciu , 3 birouri şi 2 compartimente , cu un total de 70 de posturi din
care 67 erau ocupate , 2 vacante si 1 temporar vacant (suspendat) la sfârşitul anului 2016.
1

Conducere

2

Compartiment artistic

3

Serviciul tehnic scenă

4

Serviciu productie

Director general

1

Director artistic

1

Director scena

1

Director economic

1

Actori
Consultant artistic
Secretar literar
Sef serviciu
Regizor tehnic
Montator decor
Recuziter
Maestru lumini-sunet
Operator lumini
Muncitor – costumier
Plasatoare
Sufleur
Sef serviciu
Muncitor - pictor
Muncitor – tamplar
Muncitor – mecanic
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1
1
1
1
6
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1

Organizează,
conduce
şi
gestionează activitatea TSC
Coordonează şi controlează
activitatea artistică
Coordoneaza şi controleaza
activitatea personalului tehnic
scena
Coordoneaza şi controlează
activitatea financiar , contabilă
şi administrativă
Realizează
spectacole de teatru
Asigură prin mijloace tehnice
realizarea spectacolelor

Asigură
realizarea
şi
întreţinerea
decorurilor
,
costumelor şi a recuzitei,
diverse lucrări de întreţinere şi
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5

6

Muncitor – croitor
Muncitor - butafor
Birou contabilitate
Sef birou
Economist
Magaziner
Referent (casier)
Referent
Casier agentie bilete
Birou
resurse
umane Sef birou
administrativ achizitii
Referent administrativ
Referent sercretariat
Muncitor – electrician
Pompier
Sofer
Consilier juridic
Economist

Total

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

reparaţii
Asigură întocmirea la timp şi
în conformitate cu dispoziţiile
legale a tuturor activitaţilor
financiar - contabile

Asigură întocmirea la timp şi
în conformitate cu dispoziţiile
legale a tuturor sarcinilor
administrative, PSI si achizitii
Asigură intocmirea la timp şi
în conformitate cu prevederile
legale a tuturor lucrărilor
referitoare la salarizare şi
resurse umane
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Cu toate ca a fost suplimentat numărul de posturi, in continuare numărul de personal este
insuficient pentru funcţionarea în condiţii normale a instituţiei, astfel că au fost incheiate contracte
potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau reglementate de Codul
civil.
Este imperios necesară existenţa unui compartiment de marketing PR pentru o promovare
eficientă si in concordanţă cu timpurile actuale. In acest sens, de asemenea, sunt necesare posturi noi.
Deoarece, cu precadere in ultimul an, m-am confruntat cu o lipsă de comunicare din partea
biroului economic, lucru ce a dus la o lipsa de coordonare intre compartimente si la o nonconcordanţă
cu activitatea de la scenă, care este primordială in instituţie, deşi am incercat remedierea acestor lucruri,
rezultatul s-a dovedit nul, drept pentru care, in anul 2017 voi iniţia reorganizarea organigramei şi a
ştatului de funcţii , precum si updatarea ROF - ului , ROI – ului si a fişelor de post ale angajaţilor.
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Teatrul de Stat Constanţa funcţionează potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Constanţa
nr.131/2007, OG 21/2007 privind instituţiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, Regulamentului intern întocmit în temeiul art. 257 din Legea 53/2003
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– Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare .
În anul 2016 au fost luate măsuri de reglementare internă , cum ar fi :
 Decizie privind ridicarea de numerar din casieria instituţiei
 Decizie inventariere anuală a patrimoniului
 Decizii privind Norme pentru Securitatea şi Sănătatea în Muncă
 Decizii pentru numirea unor comisii de recepţie
 Decizie privind preţul de vânzare al biletelor de spectacole
 Decizie privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
 Decizie privind concediul de odihna
 Decizie actualizare garantii material
 Decizii privind angajarea personalului
 Decizie privind interzicerea fumatului in institutie
 Decizii privind pariciparea la manifestari culturale
 Decizii privind organizarea unor manifestari culturale
 Decizii privind sanctionarea unor angajati pentru abateri disciplinare

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În cadrul Teatrului de Stat Constanţa managerul este asistat in activitatea sa de :
 Consiliul de Administratie


Consiliul Artistic
Consiliul de Administratie s-a întrunit în cursul anului 2016, pentru a dezbate probleme legate

de :
 montarea unor spectacole
 preţul de vânzare al biletelor de spectacole
 deplasări
 probleme administrative
 reparatii
 codul etic al instituţiei
 comisia de control managerial
 organizarea unor manifestări cultural – artistice
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 tranferul fără plată al autocarului
 stagiunea estivală
 propuneri parteneriate artistice
 proiecte europene
 investiţii

În anul 2016 Consiliul Artistic s-a întrunit pentru a discuta probleme legate de :
 repertoriu
 reluări ale spectacolelor
 înlocuiri ale unor artişti din distribuţie
 invitarea unor regizori
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare,
motivare/sancţionare);


Evaluarea personalului din instituţie;



Promovarea personalului din instituţie;
Evaluarea performanţelor profesionale individuale s-a facut conform legislaţiei în vigoare, prin

compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite , cu rezultatele
obţinute în mod efectiv. În cursul anului 2016 a fost efectuată 1 promovare şi nu au fost făcute
premieri .
5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale
spaţiilor;
Instituţia are in administrare 3 spaţii :
 sediul Teatrului de Stat din str. Ferdinand nr . 11
Aici exista o sală de spectacole cu o capacitate de 274 locuri ,o sală de balet ,un foaier ,
garderoba , 8 cabine actori ,cabina sunet şi lumini , 6 ateliere , 2 depozite décor , 2 depozite
costume , 1 depozit recuzită , agenţie de bilete .
Toata clădirea necesită intervenţii de consolidare, renovare, modernizare.


Teatrul de vară Soveja

Acest spaţiu beneficiază de o sala de spectacole cu o capacitate de 1.546 de locuri , cabine
artişti , cabina sunet şi lumini ,cabine presa .
Acest spaţiu nu poate fi utilizat din cauza reparaţiilor capitale pe care le necesită.
 imobilul din str. Rascoalei nr. 5
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Aici işi desfasoara activitatea conducerea instituţiei , consultantul artistic şi personalul
administrativ .De asemenea, aici este şi magazia de materiale a Teatrului , o sala de balet şi
cabine artisti care sunt date in folosinta Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski.


Agenţia teatrului din Bd.Tomis, nr. 97, care va fi reamenajată şi îşi va recăpăta funcţionalitatea.
În anul 2016 au fost efectuate :










reparatii grupuri sanitare spectatori
reparatii grupuri sanitare actori
reparaţii hidroizolaţii (partiale) ateliere productie
reparatii perete degajament
verificare instalţie stins incendiu
verificare instalatie paratraznet
reparatii instalatii ridicat
alte reparatii curente

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată.
Teatrul de Stat Constanţa a fost verificat în anul 2016 de către Inspectoratul pentru situatii de
urgenţa ,, Dobrogea “ al judeţului Constanţa .
Având în vedere legislaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi sănătatea şi securitatea
în muncă , au fost luate unele măsuri , cum ar fi :
 verificarea instalaţiei de stingere cu hidranţi interiori
 verificarea rezistenţei ohmice a prizelor de pământ
 verificarea instalaţiei de semnalizare ( iluminatul de siguranţă )
 verificarea instalaţiei de stingere cu sprinklere
D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al
perioadei raportate;



bugetul de venituri (subvenţii/alocatii, surse atrase/venituri proprii);
bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor
speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru
reparaţii capitale) .
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Bugetul de venituri pe anul 2016
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumire indicator

Abrobat

Realizat

4.609.100
4.352.600
256.500

Venituri totale , din care :
Transferuri
Venituri proprii

4.160.556
3.889.925
270.631

Bugetul de cheltuieli pe anul 2016
Denumire indicator

Abrobat

Realizat

1.

Cheltuieli totale, din care:

4.609.100

4.160.556

2.

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori

2.654.000

2.447.142

3.

- cheltuieli de întreţinere si functionare

1.319.000

1.160.256

4.

- cheltuieli pentru reparaţii capitale

5

- cheltuieli pentru alte actiuni culturale

465.500

389.622

6.

- cheltuieli de capital

170.600

163.536

-

Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:
Nr.
crt.
(1)

(4)
Sobolanul rege
Titanic vals

Devizul
estimat
(5)
75.000
39.000

Devizul
realizat
(6)
75.000
27.000

Uciderea lui Gonzago

115.000

93.445

mare

Dionysos

132.000

132.640

mare

Ursul

121.000

118.600

mare

Cea mai frumoasa sotie

100.300

100.300

582.300

546.985

Programul

Tipul proiectului

Denumirea proiectului

(2)

(3)
mediu
mic
mare

Total:

Total:
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veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu
menţionarea celorlalte facilităţi practicate;



veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; – venituri realizate din prestări de
servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale
În anul 2016 gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei a fost

de 6.50 %.
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire indicator
Total venituri proprii realizate , din care :
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază- bilete
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază - programe
Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei

Suma
270.631
214.187
835
55.609

Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)
Nr. Crt.

1
2
3
4

An

Total venituri Veniturile
realizate
proprii realizate
2013
2014
2015
2016

2.365.246
2.414.283
2.746.655
4.160.556

Pondere
%

178.507
131.295
192.624
270.631

7,55
5,44
7,01
6.50

Gradul de crestere
faţă
de
anul
precedent %
-0,14
-2,11
+1,57
-0,51

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor : 58,82 %
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total : 4,10 %
Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) : 100 %
Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de
munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi conventii civile)
Nr. Crt.
1
2
3
4
5

Denumire indicator
Suma
Pondere in total %
Total cheltuieli cu salariile , din care :
2.447.142
Contracte de muncă
1.556.086
63,59
Contracte drepturi de autor, drepturi
526.581
21,52
conexe şi conventii civile
Indemnizatii de delegare
3.644
0,15
Contribuţii
360.831
14,74
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2.evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor
de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă*

Perioada
evaluată

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.

Număr de activităţi educaţionale

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

˃50

5.

Număr de beneficiari neplătitori (inclusiv invitatii)

11.614

6.

Număr de beneficiari plătitori

13.264

7.

Număr de reprezentaţii sediu

92

8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

38

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

10. Venituri proprii din alte activităţi

160,66

toate

215.022
55.609

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
Teatrul, ca orice organism viu, este in continua transformare, deci pornind de la zestrea
culturală bogată, de la realităţile socio-culturale, istorice , geografice şi nu în ultimul rând
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economice,vrem să construim un teatru de 3D : Dialog, Deschidere, Dinamism ; un teatru bazat pe
multiculturalitate şi dialog inter-cultural, deschidere europeană şi adecvare la noile realităţi româneşti,
dar conectat la realitatea lumii largi ; un teatru unde domină creativitatea,spectatorul este respectat şi
ierarhizările se fac pe rezultate ; un teatru care readuce publicul in săli şi nu face compromisuri pe
seama artei ; un teatru 3 D care are toate dimensiunile unui teatru al secolului XXI.
Teatrul de Stat Constanţa trebuie să ocupe un loc dinamic, important in viaţa culturală din oraş,
judeţ si regiune,generator de evenimente, un teatru care trăieşte în prezent şi, inspirat de trecut,
construieşte viitorul.

2. misiune;
Teatrul de Stat Constanţa este o instituţie de spectacole încadrată la categoria instituţii de
spectacole de repertoriu.Pentru perioada 2014-2019 teatrul nostru vizează satisfacerea nevoilor
culturale ale comunităţii, prin valorificarea optimă a potenţialului artiştilor din cadrul instituţiei,
stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea personalităţii artistice şi promovarea valorilor teatrale
autohtone.
Anul 2016 a reprezentat pentru Teatrul de Stat Constanţa o perioadă de consolidare a poziţiei
sale in plan local , naţional si internaţional, urmând cu tenacitate prin activitatea sa , obiectivele
enunţate in proiectul de management. Impunandu-se in conştiinţa comunităţii, ca un spaţiu deschis,
racordat la prezent, in egala masură, un spaţiu profesionist, implicat din punct de vedere social si civic.
Teatrul de Stat Constanţa a devenit un pol de interes in comunitate, realizând numeroase
parteneriate si conexiuni cu instituţii si organizaţii din cele mai diverse domenii: culturale, social,
educaţional, etc.Totodată, in anul 1916 au fost iniţiate proiecte de parteneriate culturale internaţionale
(coproductia Dionysos , spectacol realizat in parteneriat cu teatrul Vascello din Roma, Italia.
Se poate constata de asemenea că Teatrul de Stat Constanţa acţionează constant în dimensiunea
socială a culturii, fapt evidenţiat de analiza datelor care relevă, preocuparea teatrului pentru orientarea
repertoriului in funcţie de categoria de beneficiari, in consens cu orizontul de aşteptare al acestuia, dar
si intr-un permanent proces de formare si educare a spectatorului prin teatru.
Prin programele sale, Teatrul de Stat Constanţa rămâne un promotor important al dramaturgiei
contemporane, fiind totodată preocupat in egală măsură de actualizarea si revitalizarea teatrului clasic.
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In toate iniţiativele sale, teatrul se concetrează asupra calităţii si performanţei, fie că este vorba de
spectacolele pe care le produce sau despre reluările spectacolelor produse in anii precedenţi, fie că este
vorba despre proiecte in parteneriat, intervenţii in comunitate sau implicare in alte proiecte.
3. obiective (generale şi specifice);


Tinand cont de traditia teatrului, se vor asigura conditii optime pentru realizarea unei oferte
valoroase, necesara segmentelor de public- tinta din ansamblul pietei culturale metropolitane:
public compus din tineri, adolescenti, public adult.



Consolidarea imaginii institutiei printr-un repertoriu valoros, prin cresterea
vizibilitatii teatrului atat in tara cat si in strainatate



Cresterea eficientei teatrului printr-o politica de marketing, ce tine cont de
caracteristicile teatrului



Stimularea excelentei in ceea ce priveste personalul artistic si tehnic al teatrului



Dezvoltarea relatiilor cu media si institutiile culturale

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
Teatrul de Stat Constanta isi propune pentru urmatoarea perioada sa-si consolideze si sa-si puna
mai bine in valoare locul pe care-l ocupa atat in viata cultural-artistica a judetului , a tarii cat si peste
hotare.
Orice teatru are nevoie sa-si defineasca identitatea in peisajul spiritual in care isi desfasoara
activitatea.Teatrul de Stat Constanta s-a nascut si creeaza intr-un spatiu istoric, geografic si spiritual,
original si unic in cultura romaneasca. In consecinta, toate proiectele propuse au ca scop recastigarea si
revalorificarea acestui specific.
In afara montarii spectacolelor specifice unui teatru de repertoriu, ne propunem revitalizarea
stagiunilor estivale, in masura bugetului si spatiilor de joc, precum si a Festivalului Seri de teatru antic,
care din acest an a devenit Festivalul Internaţional de Teatru Miturile Cetăţii, care duce mai departe
traditia , dar care si imbogateste si divesifica tematica festivalului.
In afara Festivalului, care reprezinta cel mai important program al proiectului de management,
mai exista Ora de teatru pentru care , in afara spectacolelor oferite elevilor si altor actiuni culturale
comune, pe care teatrul le intreprinde cu diferite scoli si licee din oras si judet, teatrul isi propune ca din
toamna anului 2017 sa inceapa un proiect prin care se urmareste stimularea tinerilor de a intra in
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universul teatral, prin realizarea, in urma unor ateliere, conduse de actorii teatrului, a unui spectacol pe
problematica varstei lor, dar si sustinut actoriceste de catre acestia.
Un alt program al proiectului de management este Teatrul la noi acasă, care se adresează
publicului din orasele si comunele judeţului, carora le propunem o stagiune realizată de TSC, cu
sprijinul primăriilor din localităţile respective. Menţionăm faptul că acolo unde au existat solicitări,
teatrul a răspuns cu promptitudine.
Spre deosebire de perioada de inceput a mandatului, bugetul teatrului a cunoscut creşteri
considerabile, drept pentru care am putut contacta si contracta nume importante ale regiei, scenografiei
romanesti, dar si personalităţi din viaţa teatrală internaţională.
Pentru ca teatrul nostru sa devină vizibil in peisajul teatral românesc are nevoie de colaborarea
cu nume importante ale regiei si scenografiei din România.
Din dorinţa de a lărgi paleta ofertei culturale a Teatrului de Stat Constanţa, în anul 2017 vom
demara un nou proiect, care va consta în montarea de spectacole cu piese scurte din dramaturgia
universală şi românească, clasică şi contemporană ( recitaluri, spectacole de miscare, spectacole
lectura. Proiectul

va da posibilitatea de a exploata la maximum resursele artiştilor teatrului şi

disponibilitatea publicului, dar ofera sansa si tinerilor artisti independenţi.
Pentru acest proiect va trebui să identificăm spaţii scenice noi, dar si neconvenţionale.
Repertoriul isi va pastra echilibrul valoric si numeric prin montari ale unor piese inspirate de
creatia unor importanti autori cu piese din dramaturgia românească şi universală.
Teatrul de Stat Constanţa are în proiect realizarea unui spectacol eveniment care să constituie
momentul principal al celebrării la Constanţa a ANULUI OVIDIUS 2017, cu prilejul împlinirii a 2000
de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso. Este vorba despre feeria muzicală multimedia
„Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidiu” (titlu provizoriu), dramatizare după romanul cu acelaşi titlu
al lui Marin Mincu, în regia lui Alexander Hausvater, care va fi montată în parteneriat cu majoritatea
instituţiilor culturale din Constanţa.
Concursul Naţional de Dramaturgie „Centenar” este un proiect care sa fie finanţat la nivel
naţional, în cadrul pregătirilor pentru aniversarea în anul 2018 a Centenarului Marii Unirii. Concursul
va începe în 2017 şi va avea ca obiect crearea unor texte dramatice româneşti de referinţă, pe teme
istorice, pentru uzul tuturor instituţiilor teatrale din România. Proiectul va fi finalizat în 2018, prin
montarea spectacolului câştigător al Marelui Premiu, reprezentaţia spectacolului şi premierea tuturor
textelor dramatice câştigătoare.
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Proiectul „Noua Scenă Europeană” a fost depus, cu aprobarea CJC, în cadrul Programului
european de finanțare a proiectelor de colaborare în domeniul cultural „Europa Creative”. TSC poate
primi 66.600 euro, reprezentând 60 la sută din bugetul necesar.
Proiectul „Nouvelle scene europeene”, având ca lider Compagnie du Soir din Franța și
parteneri Kultur Utan Grenser din Suedia și Teatrul de Stat din Constanța, are ca temă problemele
generate de fenomenul migrației în Europa. Teatrul din Constanța urmează ca, în urma unui studiu de
caz pe o populație care este afectată de plecarea masivă a românilor în străinătate, să producă mai întâi
un text legat de acest fenomen și apoi un spectacol document care să poată fi prezentat în Constanța și
în celelalte orașe participante la proiect. Proiectul va începe în 2017 şi va fi finalizat în 2019.

5. strategie şi plan de marketing;
Direcţii de dezvoltare a activităţii

Activităţi

Informare periodică

- Informarea periodică a partenerilor şi
partenerilor

media

şi

a

potenţialilor

parteneri şi sponsori despre activitatea TSC
- Realizarea paginii de Facebook a teatrului
Angajare firma PR Kool Media

si actualizarea site-ului

Angajare firma S.C. Pro Inspiration S.R.L.

- Trimiterea newsletterului şi a info-urilor –
minim. 1 dată/săptămână.
- Informarea periodică a publicului şi a
angajaţilor TSC prin mail şi/sau avizier

Gestiunea materialelor informative ale Teatrului de Stat Constanţa

Documentare

pentru

materialele

informative publicate de teatru
- Interviuri şi prezentări ale artiştilor pe
site-ul TSC şi in publicaţii
- Actualizarea arhivei foto şi video
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- Actualizarea regulată a site-ului TSC
Afişaj stradal

- Întreţinere şi actualizare spaţii de afişaj
proprii TSC ( faţadă, interior teatru, perete
lateral str.Mihai Viteazu, lângă staţia de
autobuz Teatru Fantasio bd.Ferdinand,
vitrina Agenţiei de pe bd.Tomis şi panoul
publicitar

din

parcul

central

de

pe

bd.Tomis)

Datorită colaborării cu Neptun TV se transmit săptămânal pe acest post naţional de televiziune
spot-uri publicitare ale spectacolelor teatrului . Spoturi publicitare se transmit şi la postul Antena 1
Constanţa.
În vederea îmbunătăţirii activităţilor PR s-au încheiat contracte de parteneriate media cu :
Telegraf, TV Neptun, Litoral TV, Radio Sky, Radio Neptun, Radio Constanţa, Evenimente de
Constanţa, Mesagerul de Constanţa, Constanţa noastră, Antena 1 Constanţa, ArtAct Magazin,
Dobrogea TV.
Cronicile sunt postate pe pagina de facebook, site-ul teatrului, dar şi la avizierul teatrului , astfel
acestea pot contribui la procesul de recepţie a spectacolelor.
Informaţii despre spectacole , artişti , sală , scenă , programul agenţiei ,o galerie foto permanent
îmbogăţită , etc , sunt postate pe site-ul oficial al teatrului si pe pagina de facebook.
Şi în anul 2016 Teatrul de Stat Constanţa a fost prezent şi in presa on-line şi pe site-urile
specializate în publicitate culturală.
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;


Programul TURISM CULTURAL LA PONTUL EUXIN (Festivalul International de Teatru
Miturile Cetatii)
Constanţa este una din cele mai atractive zone turistice ale României. Frumuseţilor litoralului

românesc al Mării Negre li se adaugă numeroase puncte de atracţie culturală : vestigiile Cetăţii Tomis,
Cetăţii Callatis,Cetăţii Histria, Cetăţii Capidava ,Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie
Constanţa,Monumentul cu mozaic,Muzeul de la Adamclisi s.a.
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Mai mult ca oriunde in România,in Dobrogea este profund inrădacinata in
locuitorilor Cetăţii,

apartenenţa la un

conştiinţa

spaţiu spiritual unic, la un ţinut ce adăposteşte comori

multimilenare de civilizaţie şi istorie, străjuite de mii de ani de Gânditorul de la Hamangia şi de
Monumentul triumfal de la Adamclisi.
Dobrogea , păstrătoare a unor fabuloase vestigii, loc de interferenţă al unor mari civilizatii
( greacă, latina), oferă un spaţiu original, un decor ideal pentru montarea unui spectacol de teatru.
Toate acestea şi nu în

ultimul rând faptul că - dupa cum o atestă descoperirile

arheologice,studiile cercetatorilor din domeniul artelor si teatrologiei - pe teritoriul României,
spectacolele de teatru şi-au facut pentru prima oară apariţia in Dobrogea,cu sute de ani i.Hr., au
determinat Teatrul de Stat Constanţa să acorde in cadrul repertoriului său un loc aparte spectacolului de
teatru antic.
Teatrul de Stat Constanţa isi propune prin programul TURISM CULTURAL LA PONTUL
EUXIN să producă un eveniment cultural de anvergură care să lase o amprentă puternică asupra
vietii spirituale si economice a orasului si judetului Constanţa, contribuind astfel la diversificarea
ofertei turistice si atragerea unui număr mai mare de vizitatori.


Programul ORA DE TEATRU - educaţia artistică şi culturală a publicului adolescent şi
tânăr.Teatrul pedagogiei participative.
Urmărim crearea unor spectacole interactive si a unor spectacole-atelier, care să se adreseze

publicului tânăr si foarte tânăr, pe segmente de vârstă, cu cheltuieli minime, dar care să aducă beneficii
imediate atât materiale (bani pe bilete), cât si prin creşterea numerică si calitativă a publicului viitor. In
urma implementarii acestui program inca din primul an, Teatrul de Stat Constanţa a reuşit să-şi
măreasca numărul de spectatori, pentru care prezenţa la teatru a devenit obişnuinţă.


Programul TEATRUL LA NOI ACASA
Este extrem de importantă misiunea culturală a unei instituţii publice de cultură, a unui teatru

de repertoriu, asa cum este Teatrul de Stat Constanta, in stimularea autoeducării şi autoinstruirii
persoanelor din mediul rural sau din alte oraşe care nu au o instituţie de gen, fiindcă orice persoană
– indiferent ca trăieşte in mediul urban sau rural - are dorinţa de a se raporta la nivelele superioare
de cultură - in funcţie de aspiraţiile si idealurile sale.
Aşa s-a născut ideea Programului Teatru la noi acasă.
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7. proiecte din cadrul programelor;
Premiere:


Bătrâna şi hoţul de Viorel Savin – regia Iulian Enache, scenografia Lăcrămioara Dumitraşcu,
21 ianuarie, 2017



Jurnal de România. Constanţa – regia şi scenariul Carmen Lidia Vidu, scenografia Lăcrămioara
Dumitraşcu , 4 martie,2017 (Program Ora de teatru )



Paşte de August Strindberg, regia Zoltan Shapira (premieră pe ţară). Spectacolul va fi jucat în
premieră în 9 aprilie şi va avea o reprezentaţie specială la Bucureşti, în 6 iunie 2017, de Ziua
Naţională a Suediei. Evenimentul va fi organizat în colaborare cu Ambasada Suediei în
România şi cu Asociaţia de Prietenie Parlamentară Româno-Suedeză de pe lângă Senatul
României.



Un spectacol colaj după comedii de Aristofan, în regia lui Yannis Margaritis şi scenografia
Carmencitei Brojboiu – 10 iunie,2017 (Programul Turism Cultural)



Testosteron de Andrzej Sarmonowicz, regia Traian Şoimu, scenografia Fehrevari Zsolt.



Un spectacol în regia lui Horia Suru.

Oricare dintre proiecte poate să se adapteze la Programul Teatrul la noi acasa.


„Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidiu” , dramatizare după romanul cu acelaşi titlu al lui
Marin Mincu, în regia lui Alexander Hausvater, care va fi montată în parteneriat cu
majoritatea instituţiilor culturale din Constanţa.



În perioada 19-25 iunie Teatrul de Stat Constanţa va organiza cea de a II-a ediţie a
Festivalului Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”.
Teatrul de Stat Constanta continuă o frumoasă tradiţie organizând a nouă ediţie a acestui

festival, prin care îşi propune să dăruiască publicului acele minunate momente de adevăr şi armonie de
demnitate şi curaj, pe care părinţii teatrului le-au turnat în tipare nemuritoare prin spectacole de
intensitate si sens novator, dar şi producţii teatrale în care se regăsesc idei şi gânduri cuprinse în
universul sensibil al omului dintotdeauna.Festivalul îşi propune să pună în valoare şi bogatul tezaur
arheologic al Constanţei.
Spectatorii constănţeni, dar şi turiştii sosiţi pe litoral vor putea asista la un număr mare de
producţii teatrale foarte variate ca formule de spectacol.
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Festivalul va prilejui întâlnirea cu actori ai unor importante teatre din România, dar şi cu trupe
prestigioase din străinătate.
Vor fi invitaţi în Festival şi importanţi teoreticieni de teatru, regizori de teatru şi festivaluri
naţionale şi internaţionale, care vor participa şi la colocviul organizat cu acest prilej.


În luna iulie, spectacolul Şobolanul rege de Matei Vişniec (în limba franceză), in regia lui Radu
Dinulescu, va participa la Festivalul Internaţional de la Avignon, Franţa. Regizorul român
cu cele mai multe participări la festivalul de la Avignon, a mai montat pentru teatrul
constănțean o piesă de Vișniec, Mansardă la Paris cu vedere spre moarte, cu titlul original
Sortez de l'armoire, Monsieur Cioran! , o coproducție a Teatrului de Stat Constanța și
Compagnie du Grand Desherbage, Region Centre-Franța. Pe scena constănțeană, premiera a
avut loc în 2007, spectacolul fiind jucat cu un deosebit succes pe scena de la Avignon, în vara
anului 2008.
Și de data aceasta l-am ales ca autor pe Matei Vișniec pentru că este un dramaturg român de

mare succes în lume, la ora actuală fiind unul dintre cei mai jucați dramaturgi în viață.
„Sobolanul rege” și are ca temă subectivitatea jurnaliștilor, a mass-mediei în general, în raport
cu situațiile conflictuale din lume. Autorul și-a dat acordul pentru reprezentarea textului în variante în
limba română și franceză, atât în cadrul stagiunii permanente a Teatrului de Stat cât și la Festivalului de
la Avignon Off 2016. Textul „Sobolanul rege” este original, nu s-a mai jucat în România, spectacolul
de la Constanța fiind o premieră absolută.
Spectacolul se adresează în primul rând publicului din România, precum și publicului francofon
din Europa și din lume, într-o perioadă în care problemele de conflicte armate excaladează peste tot în
lume, iar jurnaliștii sunt mereu în mijlocul acestor evenimente.
Această producţie prezentată la Avignon va aduce Teatrului de Stat Constanţa o publicitate deosebită,
deoarece la acest festival sunt prezenţi foarte mulţi ziarişti, oameni de teatru, programatori, directori de
teatre de repertoriu, directori de festivaluri.
Participarea la cel mai mare festival de teatru din lume, Avignon Off 2017 , va aduce teatrului
un portofoliu de cronici şi consemnări, necesare participării ulterioare a spectacolului la alte festivaluri,
atât în România cât şi în străinătate şi obţinerea unor contacte cu companii teatrale, trupe și teatre de
repertoriu, precum și cu selecționeri și programatori ai unor instituții culturale din lume.
Între 24 – 27 aprilie, Teatrul de Stat Constanţa va întreprinde un miniturneu în Bulgaria, cu
piesa Uciderea lui Gonzago, de dramaturgul bulgar contemporan Nedialko Iordanov. Piesa va fi jucată
în limba română şi va avea supratitrare în limba bulgară. Turneul va avea loc in oraşele Dobrici, Varna,
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Burgas şi îşi propune realizarea unui schimb cultural. Vor avea loc întâlniri cu oameni de teatru şi
ziarişti din Bulgaria. Nu în ultimul rând, trupa teatrului se va întâlni cu autorul piesei, Nedialko
Iordanov, renumit poet, dramaturg şi publicist bulgar. Nedialko Iordanov are o prestigioasă activitate ca
dramaturg al unor importante teatre din Bulgaria, ca ziarist şi traducător. Operele sale sunt traduse şi
jucate în Rusia, Polonia şi multe alte ţări.
Miniturneu în ţările scandinave, între 25 septembrie – 2 octombrie 2017, cu piesa Paşte de
August Strindberg, prezentată în premieră pe ţară la Teatrul de Stat Constanţa, in regia lui Zoltan
Schapira .
Zoltan Schapira este un important regizor de teatru, profesor de estetică a teatrului, dramaturg,
traducător. În prezent, este consilier artistic al Asociaţiei Cultură Fără Frontiere. Specializat în
dramaturgie română şi suedeză, a colaborat cu Riksteaternn Stockholm, Regionteater Växjö, Teatrele
Naţionale din Cluj-Napoca și Tg. Mureş, teatrele din Arad, Pitești, Tg.-Jiu, Petroşani.
Spectacolele vor avea loc în capitala Suediei, Stockholm, în capitala Danemarcei, Copenhaga,
precum şi la Malmö şi Sölvesborg (Suedia). La Copenhaga spectacolul va fi reprezentat cu prilejul
sărbătoririi a 100 de ani de diplomaţie româno-daneză. Acest turneu are ca scop promovarea în Europa
nordică a oraşului Constanţa şi a Teatrului de Stat Constanţa, având o componentă importantă de
promovare turistică.
Din dorinţa de a lărgi paleta ofertei culturale a Teatrului de Stat Constanţa, în anul 2017 vom
demara un nou proiect, care va consta în montarea de spectacole cu piese scurte din dramaturgia
universală şi românească, clasică şi contemporană. Proiectul ne va da posibilitatea de a exploata la
maximum resursele artiştilor teatrului şi disponibilitatea publicului. Pentru acest proiect va trebui să
identificăm spaţii scenice noi, neconvenţionale.


Concursul Naţional de Dramaturgie „Centenar”



Proiectul „Noua Scenă Europeană”

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management;
Pentru a-şi onora misiunea educativă si socială, Teatrul de Stat Constanţa, in afara programului
său de spectacole, urmează să realizeze evenimente cultural artistice dedicate unor momente importante
din istoria si cultura Romaniei si a Dobrogei, dintre care amintim :
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14 Noiembrie (Ziua Dobrogei)



1 Decembrie (Ziua Romaniei)



24 Ianuarie (Ziua Unirii)



27 Martie (Ziua Mondială a Teatrului)



Spectacole dedicate Sărbatorilor Creştine : Crăciun si Paşte.



Omagierea unor mari nume ale culturii romane :



Mihai Eminescu (15 ianuarie / 15 iunie )



Nichita Stănescu (31 martie)



I.L.Caragiale (1 februarie)

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare
ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte
surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Denumire indicator

Necesar
2017

1.

Venituri totale , din care :

7.209.100

2.

Transferuri

6.939.100

3.

Venituri proprii

1.

Cheltuieli totale, din care:

7.209.100

2.

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori

3.905.600

3.

- cheltuieli de întreţinere si functionare

1.503.000

4.

- cheltuieli pentru alte actiuni culturale

1.430.000

5.

- cheltuieli de capital

370.500

270.000

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
- 30.000 de spectatori
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3. Analiza programului minimal realizat

Programul/Proiectul Scopul

Beneficiari

Perioada
realizare

(1)
Denumirea
iniţială/modificată
Sobolanul rege

(3)
Estimat/
Realizat

(4)
Estimat/
Realizat

(2)
Declarat/ Atins

Finanţarea
(subvenţie/
de
alocaţie şi surse Observaţii
atrase/venituri
proprii)
(5)
(6)
Estimat/
Realizat

Promovarea
dramaturgiei
romaneşti
şi Public avizat
2 luni / 2luni
punerea în valoare
a trupei teatrului
Titanic vals
Promovarea
dramaturgiei
romaneşti
şi Public de toate vârstele / 1 luni/ 1 luni
punerea în valoare
a trupei teatrului
Uciderea lui
Promovarea
Gonzago
dramaturgiei
universale
şi Public avizat
2 luni/ 2 luni
punerea în valoare
a trupei teatrului
Dionysos
Promovarea
dramaturgiei
universale
şi Public avizat
2 luni/ 2 luni
punerea în valoare
a trupei teatrului
Ursul
Promovarea
dramaturgiei
universale
şi Public avizat
2 luni/2 luni
punerea în valoare
a trupei teatru
Cea mai frumoasa Promovarea
Public peste 14 ani
sotie
dramaturgiei
universale
şi
punerea în valoare
a trupei teatru
Total

75.000/75.000

39.000/27.000

115.000/93.445

132.000/132.640

121.000/118.600

100.300/100.300

582.300/546.985
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- centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:
La sediu –bilete vandute
Nr. crt.

Programul

Numaru
Numarul de Numarul de
l
de
spectacole
beneficiari
proiecte

(1)

(2)

(4)



(5)

(6)

Escrocii

1

6

1405



Menajeria de sticla

3

330



Gaitele

1
1

1

195



Niste naroji

1

4

711



Visul unei nopti de vara

1

2

368

3

597



Nunta lui Figaro

1



Scaiul

1

2

306



Razna prin povesti

1

2

303

1

214



Trei surori

1



Sobolanul rege

1

8

956



Descult in parc

1

3

438



Galcevile din Chioggia

1

6

1116



Sa ne razbunam , iubito !

1

2

410



Bolnavul inchipuit

1

3

827



Titanic vals

1

9

1675



Uciderea lui Gonzago

1

6

426



Dionysos

1

4

310



Ursul

1

5

820



Cea mai frumoasa sotie

1

4

703

74

12.047

1

264

Total


Un pic prea intim

1
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Fazanul

1

1

249

De la om la om

1

1

66

Omul care mananca lumea

1

1

175

Un altfel de Craciun

1

1

188

Imparte pentru alta parte

1

1

275

80

13.264

6
5
1
11

1.644
1096
274
3.014

7

7.000

TOTAL GENERAL
Spectacole gratuite :
-

Sediu
Festivalul international de teatru
Sarbatoarea teatrului
Ziua Dobrogei
TOTAL GENERAL

-

Piata Ovidiu
Festivalul international de teatru

- evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului;
Nr.
crt.
(1)

Numarul
proiecte
(2)
(4)
Fest(in)
pe Bulevard – 1
3
Bucuresti
Festivalul
1
4
international de teatru
Tragos - Tulcea
Festivalul National de 1
Teatru
pentru Copii si
5
Tineret Carabus ,
Braila
Caruselul
Cooltural la 1
6
Mamaia
Casa
de cultura
1
1
Mangalia
Centul
Cultural
1
2
Ovidiu
1
Ziua Recoltei
Programul

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

TOTAL

de Numarul
spectacole
(5)

de Numarul
beneficiari
(6)

de

1

300

1

300

1

200

3

2.500

3

900

2

300

1

200

11

4.700
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