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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Judeţean Giurgiu, denumit în continuare autoritatea, pentru Teatrul Tudor Vianu 

Giurgiu, 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 și informațiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei 15 octombrie – 31 decembrie 2021. 

Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor criterii de 

evaluare: 

• Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu 

sistemul instituțional existent; 

• Evoluția profesională a instituției; 

• Organizarea/sistemul organizațional al instituției; 

• Situația economico-financiară a instituției; 

• Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

• Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, 

cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 
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A.Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 

     

      Teatrul Tudor Vianu reprezintă pionul cultural principal al județului Giurgiu, impunându-se 

de-alungul anilor prin numeroase proiecte menite să invite publicul în lumi diverse, să provoace 

activitatea senzorială și psihică, mai cu seamă umană, la noi perspective. 

În ultimii mai bine de doi ani, teatrul a fost nevoit să suporte o îndepărtare de publicul, dealtfel 

indispensabil, pe care și l-a păstrat de-a lungul istoriei, în ciuda tuturor noilor modalități de 

exprimare și de creație apărute odată cu evoluția tehnologică. Singura afecțiune reală de care va 

putea suferi vreodată este lipsa publicului, punct în care și Teatrul Tudor Vianu, la fel ca alte 

multe teatre din lume, a ajuns în urma valului pandemic. Acestui punct critic i se alătură o 

perioadă pasivă din punct de vedere artistic, teatrul confruntându-se cu o serie de schimbări 

administrative, schimbări ce au dus la încetinirea ritmului de creație și funcționare. 

        Cu toate acestea, luna octombrie a găsit teatrul într-o formulă nouă, înarmată cu noi idei și  

strategii  de eficientizare și de recăpătare a publicului. 

 

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

     

      Onorând invitația doamnei Lili Ganceva la Prezentarea Raportului de Evaluare al Asociației 

Euroregiunea Danubius, am reușit să cunosc o bună parte dintre membrii actuali ai asociației și ai 

Consiliului Județean Giurgiu și am creat legături importante. În urma unui vot în unanimitate, s-a 

decis numirea mea ca membru al Asociației Euroregiunea Danubius, postură mai mult decât 

măgulitoare pe care îmi doresc să o onorez prin numeroase colaborări transfrontaliere care să 

unească și pe plan cultural cele două orașe dunărene. În acest sens, lucrez la structurarea unui 

spectacol pe vapor care să dureze exact cât o călătorie Giurgiu-Ruse, însă mai întâi să vedem 

faptele și sper să pot prezenta acest eveniment ca fiind unul deja realizat în cazul în care va exista 

o viitoare evaluare. 

     În luna octombrie am onorat invitația doamnei Lect. Univ. Dr. Antonella Cornici la 

decernarea premiului Honoris Causa al Universității Naționale de Artă ,,George Enescu” Iași, 

oferit scriitorului și regizorului Alexander Hausvater. În cadrul acestei deplasări am pus bazele 

ideii de a realiza un spectacol la Giurgiu, idee ce s-a și materializat ulterior. 

     În luna decembrie am onorat învitația domnului Aurel Palade, regizor și manager al Teatrului 

Căluțul de Mare din Constanța, la premiera spectacolului ,,Suburbia”, spectacol ce are în 

distribuție un actor colaborator al Teatrului Tudor Vianu. Cu ocazia acestei deplasări am purtat 

discuții despre posibile colaborări ale Teatrului Tudor Vianu Giurgiu cu Teatrul Căluțul de Mare 

Constanța. Imagini din cadrul acestui eveniment au fost cuprinse în episodul 6 al Vlogului 

nostru. 

     În raport cu lunile precedente, luna noiembrie a fost una plină, aducând pe scenă 6 

reprezentații proprii și una din exteriorul repertorului propriu, mai exact ,,Spune-mi ce ai făcut cu 

banii”, spectacol la care s-a cumpărat numărul maxim de bilete impus de O.G. la momentul 
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respectiv. Din dorința de a prezenta publicului spectacole diverse, care să satisfacă gusturile 

tuturor, am acceptat și chiar am fost bucuroși să primim în teatrul nostru spectacole din exterior. 

      Încheindu-se, în mod paradoxal cu startul unei noi producții pentru copii, am petrecut  

trecerea în luna decembrie ridicând un spectacol destinat publicului tânăr: ,,Șoriceii adoră 

cașcavalul”, în regia Ancăi Pascu. Odată cu producția acestui spectacol s-a semnat și primul 

contract de colaborare cu un studio muzical profesionist, unde s-au compus, înregistrat și 

prelucrat melodiile necesare spectacolului. Contactul cu un studio profesionist a dus nu doar la 

profesionalizarea calității sunetului, dar și la creșterea entuziasmului și dorinței de implicare a 

actorilor, care au învățat cum se înregistrează, produce și prelucrează o melodie. 

        Luna decembrie a început în forță, prezentând publicului tânăr, drept cadou de Moș Nicolae, 

premiera spectacolului ,,Șoriceii adoră cașcavalul”. Imediat , s-a dat startul unei noi producții 

pentru care, cu o lună în urmă, s-a organizat un casting national, adunând în teatrul giurgiuvean, 

actori din mai multe colțuri ale țării, fapt ce ne-a demonstrat încă o dată că veștile despre 

activitatea recentă au circulat repede și Teatrul Tudor Vianu a mai urcat o treaptă, mica și timidă, 

însă importantă pentru respectul pe care și-l dorește ca și instituție de cultură. 

        Concomitent cu lucrul pentru spectacolul ,,Teorema Maimuțelor Infinite”, în regia 

Antonellei Cornici, teatrul nostru a primit pe scena sa Asociația Millenium Art, condusă de Flori 

Iordache, cu un spectacol cu și despre copii, spectacol menit să pună în valoare și să încurajeze 

talentul copiiilor județului Giurgiu. Această viziune comună a Teatrului Tudor Vianu și a 

Asociației Millenium Art a umplut sala de teatru cu zâmbete, emoție și speranță. Acest 

eveniment ne-a adus pe toți mai aproape de magia sărbătorilor și de Moș Crăciun, moment pe 

care, cu greu recunoscut, adulții deopotrivă îl așteaptă cu inimă de copil în fiecare an. În acest 

sens, am creat un proiect numit ,,Un Moș Crăciun adevărat” susținut în mod special cu și pentru 

părinți. Acest proiect a avut ca scop îndrumarea părinților înspre o mai bună prezentare a poveștii 

lui Moș Crăciun în fața copiilor lor. Cum să îi facem pe cei mici să creadă cu adevărat în acest 

personaj minune care le oferă atâta bucurie o lună întreagă în fiecare an? Răspunsul s-a dorit să 

fie aflat la acest curs susținut de actrița Ana Sivu-Daponte, în luna decembrie. 

 

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

amenințări: 
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 3.       Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia. 

     

       Pe parcusul celor 2 luni și jumătate de referință, am reușit să reconturăm  un repertoriu 

pentru publicul giurgiuvean și nu numai. Am avut de ales între a pune totul în stand by până la 

ridicarea unor noi producții sau păstrarea și adaptarea la noua viziune a unora dintre cele deja 

existente, dar care nu și-au epuizat numărul de spectatori. Cea mai înțeleaptă alegere în contextul 

situației actuale a fost să obținem acordurile necesare pentru reluarea unor spectacole, ajungând 

astfel în punctul în care a fost nevoie să înlocuim chiar și 6 personaje din 13- mă refer aici la 

spectacolul ,,Hăul Sfinților. Despre oameni și elfi” în regia Antonellei Cornici, spectacol jucat de 

doar două ori în urmă cu apoximatix 2 ani. Această alegere a evitat un extra efort atât material, 

cât și fizic sau chiar emotional, întrucât raportul consum producție-profit reprezentații înclina 

fără dubii spre insucces. Am avut, prin urmare o primă premieră din mandatul meu de manager, 

o numesc premieră pentru că jumătate din distribuție era alta, aerul spectacolului era altul, iar 

video proiecțiile care au fost declarate dispărute în momentul venirii mele în teatru, au fost și ele 

recreate. Reluarea acestui spectacol a bucurat în mod real echipa teatrului și a celor implicați în 

Puncte tari 

 

Singurul teatru din județ 

Situarea în aproprierea capitalei 

Echipă de actori profesioniști din toată țara 

Echipă actori tineri cu foarte bune cunoștințe ale 

tehnologiei 

Unii dintre angajați au o experiență în spate și cunosc 

foarte bine teatrul 

Existența unui plan de PR&Marketing 

Primul Vlog cu și despre Teatru din România 

Existența unui autovehicul cu 18 locuri și a două remorci 

utile în deplasări 

Existența unor spații de cazare în interiorul teatrului 

Existența unei bucătării în interiorul teatrului 

 

 

 

Puncte slabe 

 

Unii dintre angajați sunt pasivi 

Unii dintre angajați nu au cunoștințe PC sau în alte 

ramuri ale tehnologiei 

Unii dintre angajați sabotează activitatea sau 

promovarea teatrului 

Stare precară a instalației electrice- minim 6 ani 

peste termenul de expirare 

Stare precară a aparaturii în proporție de 80% 

Unul dintre cazanele centralei termice este defect 

Niciun actor angajat 

Niciun angajat cu spor de muncă 

Absența publicului în sala de teatru cauzată de valul 

pandemic 

Oportunități 

 

Sprijinul Consiliului Județean Giurgiu 

Parteneriate cu Facultatea de Teatru din cadrul 

Universității Naționale de Arte ,,George Enescu” Iași 

Parteneriate cu sectorul independent Teatrul din Stejari 

Parteneriat ZeroEntertainment 

Parteneriat Asociația Millenium Art 

Parteneriate cu școlile, grădinițele locale 

Parteneriat Happy Fun&Gym 

Sponsori noi – Vitamin Aqua, PopCola 

Amenințări 

 

Un nou val pandemic 

Evoluția sabotării din partea unor angajați la un nivel 

critic 

Erori multiple și pe mai multe planuri din partea 

celor cărora le lipsește minimul de cunoștințe de 

operare 

Obligativitatea legală de a păstra angajații care fac 

probleme 
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construirea lui, dar și publicul din partea căruia am primit un feedback mai  mult decât măgulitor, 

citez ,,Nu am mai văzut un așa spectacol în Giurgiu! Bine că l-ați reluat!”. 

   Având așadar un mic repertoriu stabilit, am încercat să mă focusez pe noi idei de spectacole, în 

funcție de beneficiarii reali cărora nu le satisfăceam preferințele la momentul respectiv. Era 

nevoie de un spectacol pentru copii și un spectacol pentru adulți mai ușor de digerat și cu o cu 

totul altă imagine și energie decât spectacolele existente. Pe lângă producția de noi spectacole, 

mi-am droit să găsesc modalități ingenioase de a ne conecta cu publicul nostru, în special cel 

tânăr, în speranța că acesta va înțelege de ce este atât de important să nu lăsăm valul pandemic să 

ne separe. 

 

4.       Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

 

      Aflându-ne într-un punct curajos de restart chiar în mijlocul pandemiei, orașul Giurgiu 

atingând incidența de 10/1000 în decursul lunii octombrie, am început să pun bazele unui proiect 

aflat în premieră națională, proiect ce presupunea crearea primului Vlog cu și despre teatru și 

activitatea unui actor din România. Trebuie să recunosc faptul că acest proiect exista în Proiectul 

de Manager, prin urmare lipsa contactului direct cu publicul – datorat pandemiei – nu reprezenta 

singurul motiv pentru care consideram că este un pas îndrăzneț, dar imperios necesar atât pentru 

publicul giurgiuvean, dar mai ales pentru evoluția profesională a actorilor teatrului și chiar a 

poziției teatrului ca formă de cultură în țara noastră. 

      Am încercat să apropri teatrul de public în orice formă, chiar și de la distanță, de aceea am 

ales să mă orientez către mediul online, cel puțin până în momentul în care pandemia nu va mai 

sta în calea întâlnirilor în sala de teatru. 

      În urma analizei graficelor din mediul online au rezultat următoarele procentaje: 
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5.        Grupurile-țintă ale activităților instituției 

 

     Pe termen mediu și lung, prin familiarizarea cu actul artistic şi formarea unui apetit pentru 

spectacol, se urmăreşte dezvoltarea culturală şi socială armonioasă a copilului, dar și a publicului 

adult.  Astfel, sunt vizate următoarele grupuri-ţintă: 

 

3- 6 ani (copii de vârstă preşcolară) 
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6 -10 ani (copii din ciclul primar) 

10 -12 (pre-adolescenţi) 

12-18 ani ( adolescenti) 

18+ (adulții) 

       

 

6.     Profilul beneficiarului actual 

 

1. Copii din ciclul primar şi gimnazial 

2. Copii (ciclul primar & gimnazial) care provin din medii familiale care nu încurajează 

frecventarea spectacolelor de teatru şi care nu ar beneficia în alte circumstanţe de această 

experienţă - prin implementarea unui program de ateliere teatrale în şcoli (menite să 

accesibilizeze înţelegerea actului cultural şi să încurajeze gândirea critică), se urmăreşte 

atragerea şi fidelizarea acestei categorii de spectatori, dar şi schimbarea unei mentalităţi în 

rândul părinţilor.  

3. Adolescenții (ciclul liceal) care datorită tehnologiei în continuă dezvoltare, manifestă un 

oarecare dezinteres pentru studiul tradițional, activitatea culturală avand scopul de a le 

deschide apetitul si curiozitatea atat pentru literatura românească (necesară la examenul de 

bacalaureat), dar și pentru artă. 

4. Publicul adult pentru care un spectacol poate reprezenta chiar o escapadă din rutina zilnica, 

sau chiar o forma de dezvoltare spirituala. 

 

      Strategia de a crea fronturi multiple atunci când vine vorba de interacțiunea cu publicul 

giurgiuvean, dar nu numai, are ca scop răspândirea informației la cât mai multe categorii de 

beneficiari. În acest fel, vom putea, cel puțin îmi doresc să putem, inspira, forma, distra 

publicul de toate vărstele. 

 

B.Evoluția profesională a instituției: 

 

1.       Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 

strategia culturală a autorității 

 

      Omenirea a simțit o nevoie de teatru încă de acum mii de ani și putem spune că de-a lungul 

istoriei apetitul pentru această formă de cultură s-a păstrat, împingând tot mai mult la șlefuirea 

metodelor de exprimare. Astăzi în secolul XXI, teatrul trebuie să țină pasul și chiar să profite de 

noile modalități de afirmare existente. Zis și făcut! În octombrie am început filmările în interiorul 

teatrului și în afara lui, oriunde se desfășurau acțiuni în numele și pentru Teatrul Tudor Vianu. 

Primul episod al acestui Vlog a fost lansat pe data de 20 noiembrie 2021, până la finalul anului 

ajungând deja la episodul 7 lansat chiar pe 31 decembrie. Feedbackul nu s-a lăsat așteptat, 

publicul apreciind într-un mod pozitiv această idee , simțindu-se chiar o altfel de apropiere față 

de oameni obișnuiți  și personalități cultural-artistice din întreaga țară. 
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2.         Orientarea activității profesionale către beneficiari 

 

       Acest demers de a crea primul Vlog cu și despre teatru a fost întregit de crearea unui cont 

oficial de youtube, a unei pagini de Instagram, de activarea paginii oficiale de facebook, până în 

acel moment Teatrul Tudor Vianu având doar un cont personal de facebook activ și o pagină 

oficială inactivă – prin urmare invizibilă pentru ochiul publicului și reconstruirea de la 0 a site-

ului oficial. Toate aceste acțiuni fiind menite să întărească legătura teatru-public. 

        

 

3.       Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

 

      În urma acestei lansări naționale pe canalul oficial de youtube al Teatrului Tudor Vianu, s-au 

observat mișcări asemănătoare și în alte teatre, fapt ce ne-a demonstrat încă o dată că exista nu 

doar o nevoie de evoluție în ceea ce privește instrumentele de exprimare și promovare a culturii, 

dar și o nevoie de evoluție spirituală/psihică/fizică/de exprimare a actorilor din țara noastră, care 

– îmi permit să spun – au un potential imens în raport cu instrumentele sau beneficiile oferite de 

țara în care trăiesc. Încă o dată am primit – într-un timp relative scurt- semnele necesare că ceea 

ce se întâmplă în teatrul nostru oferă publicului său actual speranța unui viitor mai bun și în mai 

strânsă conexiune cu arta, încurajează, inspiră și alte instituții sau personalități artistice să se 

implice, să îndrăznească să lupte în alianță și nu în rivalitate cu tehnologia. 

        Graficele din mediul online au arătat o creștere continuă a interacțunii spectatorilor cu 

Teatrul Tudor Vianu, ceea ce m-a asigurat încă o data că deciziile luate au fost unele de bun 

augur. Mai exact: 
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C.Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz 

 

1. Măsuri de organizare internă 

 

      Structura organizatorică a Teatrului Tudor Vianu și numărul de personal se aprobă de către 

Consiliul Județean Giurgiu. 

 

Organigramă: 

Total posturi: 28 din care  
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Funcții de conducere: 2 

Funcții de execuție: 26 

 

         Datorită structurii organigramei în perioada de referință, existau doi paznici angajați. Pe 

perioada iernii, centrala care oricum funcționează cu un singur cazan cât pentru două – unul 

dintre ele fiind defect, așa cum am menționat în Analiza SWOT – trebuie păstrată în stare activă 

și noaptea pentru că oprirea și repornirea ei zilnică ar duce la costuri și mai mari. Asta 

presupunea pază non-stop în contextul în care un singur cazan pentru o clădire de dimensiuni atât 

de mari ar putea oricănd să sufere o eroare sau defecțiune. Acestea fiind spuse, a fost absolut 

necesar să propun implicarea angajaților în diagrama de pază a teatrului, cu scopul de a sări în 

ajutorul colegilor care nu ar fi făcut față unui program continuu. Aceștia urmau să stea de pază 

doar în timpul programului când oricum ar fi fost în instituție și bineînțeles un număr mai mic de 

ore decât paznicii angajați. 

  

2.  Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 

     Într-una dintre ședințele de Consiliu Administrativ am propus introducerea în ROI a 

obligativității testării alcoolemiei, refuzul acesteia reprezentând o abatere gravă pentru care se va 

întocmi un avertisment. Acest alineat a fost introdus cu scopul de a elimina în mod legal factorul 

,,alcool” din rutina zilnică a unora dintre angajați. Intenția nu este una de a pedepsi, ci de 

convinge că implicarea și responsabilitatea sunt două caracteristici indispensabile unui angajat al 

unei insituții de cultură. 

 

      În urma analizei făcute în ultimele luni am ajuns la concluzia că este necesară transformarea 

Teatrului Tudor Vianu din teatru de proiecte în teatru de repertoriu. Această schimbare ar aduce 

cu sine un echilibru ce se va instaura ușor și sigur odată cu formarea unei noi organigrame, 

capabilă să susțină la un nivel profesional cât mai ridicat, activitățile artistice, educative, 

inspiraționale pe care teatrul le demarează, în pas cu evoluția și necesitățile publiclui. 

 

3.  Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

       

       Pentru a reuși să simt pulsul insituției, nevoile și cerințele echipei, am susținut întâlniri ale 

Consiliului Administrativ, în urma cărora am primit sfaturi argumentate și folositoare din partea 

domnului Genu Tiberiu Nan, case s-a dovedit a fi mai mult decât un reprezentant al Consiliului 

Județean Giurgiu în cadrul Consiliului Administrativ, dar chiar un susținător al valorilor culturale 

și umane, având o viziune comună și anume: prin muncă și corectitudine putem instaura 

profesionalismul în instituția noastră. 

       Am avut șansa de a construi un Consiliu Artistic cu rol consultativ care s-a dovedit a fi mai 

mult decât benefic, în cadrul întâlnirilor organizate în perioada de referință luându-se decizii ce 

ulterior au avut rezultate bune. Consiliul Artistic este format prin decizie managerială din 

personalități artistice de încredere ce împărtășesc aceeași viziune cu managerul instituției și au 

un interes comun de perfecționare și evoluție. 
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4.     Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare) 

4.1 Fluctuaţie 

• S-au desfințat posturi vacante: 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 

• S-au înființat: 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 

 

• S-au transformat 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 

• S-a suplimentat organigrama: 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 

• S-au ocupat prin concurs 3 posturi vacante, astfel: 

-  01.10.2021 – angajat cu c.i.m durată nederminată – inspector de specialitate; 

-  01.10.2021 – angajat cu c.i.m durată nederminată – maestru sunet; 

- 01.10.2021 – angajat cu c.i.m durată nederminată – muncitor din activitatea specifică 

instituțiilor de pectacole sau concerte – tâmplar. 

• S-a ocupat prin acordul părților 1 post vacant: astfel: 

- 08.10.2021–  angajat cu c.i.m. durată determinată, cu timp partial (jumătate de normă) - 

administrator. 

• Au încetat 2 raporturi de muncă cu instituţia, astfel: 

- 22.10.2021 – încetat c.i.m de drept, la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă 

standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 ani - muncitor din 

activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte- electroacustician; 

-  28.12.2021– încetat c.i.m. ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în 

condițiile limitativ prevăzute de lege. 

• S-a suspendat raportul de muncă cu instituția astfel: 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 
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• Incapacitate temporară de muncă: 

- octombrie – decembrie 2021 –  nu e cazul. 

4.2 Cursuri: 

- 20.12  – 21.12.2021 – Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal; 

4.3 Evaluare: 

–   din totalul de 21 salariați existenți la finele anului 2021 un procent de 81% au obținut 

calificativul foarte bine, 19% au obținut calificativul bine; 

4.4  Promovare/ Tranșe vechime: 

- 01.12.2021 – avansat în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime – un salariat - secretar 

dactilograf. 

4.5  Motivare/Sancţionare: 

- 18.10.2016 – sancţionat disciplinar cu avertisment scris – maestru sunet. 

 

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

spațiilor. 

 

      În aceste 2 luni și jumătate m-am focusat pe echiparea, sau cel puțin încercarea de a echipa în 

mod corespunzător instituția cu scopul de a eficientiza activitatea internă, dar și profesionalizarea 

ei. Prin urmare s-au făcut următoarele achiziții:  

• Achiziție mobilier pentru spațiile birourilor (birouri, fișete, scaune, biblioteci, etajere etc) 

• Achiziție aparatură tehnică ( 6 bare LED Cameo PRO 600, mixer Alto, microfon 

professional, kit lampi LED Bi-color, cabluri DMX, prelungitoare, becuri LED, bandă 

LED, 2 imprimante multifuncționale- una color și una alb-negru) 

• Achiziția unui espressor – întâmpinarea oaspeților cu o cafea dura foarte mult pentru că 

nu exista niciun electrocasnic care să îi permit prepararea cafelei 

• Achiziția de electrocasnice, mobilier și veselă (frigider, aragaz, hotă, boiler, masă, 

scaune, farfurii, pahare, tacâmuri, tigaie etc) pentru înființarea unei mici bucătării pentru 

actori și angajați, în speranța că asta le-ar oferi un minim de  comfort și eficientizare  

• Microbuzul a suferit reparații la climatizare, întreaga instalație de aer condiționat fiind 

schimbată 

• Achiziția de noi stingătoare 

• Achiziția de echipamente de protecție comform prevederilor legale pentru protecția 

muncii 
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• S-a efectuat desinsecția, desinfecția și deratizarea teatrului în luna decembrie 

• Achiziționare produse necesare desinsecției la fiecare spectacol pentru virusul Sars -CoV-

2  

 

 

6.     Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor 

organisme de control în perioada raportată 

 

     În perioada octombrie – decembrie 2021 nu s-a efectuat niciun control, verificare/auditare din 

partea autorității sau a altor organisme. 

 

 

D. Evoluţia situaţiei economico - financiare a instituţiei: 

 

1.Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu situațiile financiare aferente 

perioadei de  raportare (perioada de evaluare este octombrie – decembrie 2021); 

      Pentru   anul 2021 în proiectul de management al  conducătorului instituției au fost stabilite 

următoarele investiții în proiecte: 
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Nr. crt. Program Scurta descriere a 

programului 

Nr. proiecte în 

cadrul 

programului 

Denumirepro

iect 

Buget 

prevăzut 

pe proiect 

-lei 

Buget utilizat pe 

proiect - lei 

1 ,,O altă lume 

minunată” 

Producții pentru 

copii ce au ca scop 

familiarizarea 

acestora cu temele 

fundamentale ale 

copilăriei 

1 Spectacole 

pentru copii 

și tineri-

Producție 

proprie 

„Șoriceii 

adora 

cașcavalul” 

40.000 26.688 

colaboratori 

2.958 

Ch materiale 

costume si decor 

2 ,,…și ne vom 

ridica 

Program ce 

umărește 

explorarea și 

perfecționarea 

laturii artistice a 

echipei artistice, 

dar și laturii 

tehnice a echipei 

tehnice. 

1 Premieră-

pectacol 

pentru 

publicul adult 

-producție 

proprie 

parțial 

finalizată 

până la finele 

anului 2021- 

premiera va 

fi finalizată 

în anul 2022, 

deci tot în 

primul an de 

mandat 

„Teorema 

maimuțelor 

infinite” 

60.000 84.771 

colaboratori 

51.588 

Ch materiale 

costume si decor 

3 ,,Dincolo de 

orizont” 

 1 Serial de tip 

vlog ce va 

surprinde 

activitatea 

Teatrului 

Tudor Vianu 

30.000 10.638 

4 ,,Părinți și 

juniori” 

 2 ,,Un Moș 

Crăciun 

adevărat” 

1.000 1.064 

5 ,,Afară la aer”  1 ,,Un brad de 

Crăciun cool” 

2.000 1.709 

Total      124.870-

colaboratori 

54.546-ch 

materiale 

costume și decor 
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- pentru  anul 2021 (perioada de evaluare octombrie – decembrie 2021)  au fost prevăzuți și 

realizați următorii indicatori economici: 

 

 
 
 
 

2.   Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. crt. Indicatori de performanţă Anul 2021 

Nr. 

Crt. 
Categorii 

Prevăzut trim IV 2021 

(Lei) 

Realizat trim IV 2021 

(Lei) 

1 1. Venituri proprii 

(totalitatea 

surselor atrase) 

0 11.088 

2 12. Subvenţii /alocaţii 867.000 875.345 

3 Cheltuieli de 

întreţinere, 

267.000 292.457 

4 Cheltuieli de 

dezvoltare 

0 0 

5 Cheltuieli de 

personal 

340000 348.345 

6 Cheltuieli cu 

colaboratorii 

260000 254.541 

7 Nr. spectatori din 

care: 

Plătitori 

neplătitori 

1000 

900 

100 

953 

893 

60 

8. Cheltuieli pe 

beneficiar, din 

care:- din 

subvenţie (numai 

pt sect. de 

functionare) 

– din venituri 

proprii/surse atrase 

867 

867 

 

 

0 

930,15 

918,52 

 

 

11,63 
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1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari 

930,15 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3 Număr de activităţi educaţionale 2 

4 Număr de apariţii media (fără 

comunicate de presă) 

0 

5 Număr de beneficiari neplătitori 60 

6 Număr de beneficiari plătitori** 893 

7 Număr de reprezentaţii 13 

8 Număr de proiecte 6 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 11088 

10 Venituri proprii din alte activităţi 0 

 

E.Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management 

 

1.     Viziune 

 

        Într-o situație ideală în care ar posibilă o astfel de prezentare a propriei viziuni, aș atașa 

acestui raport de evaluare materiale video care să o descrie concret, vizual și auditiv, sau v-aș 

invita în sala de teatru. Îmi rămâne, însă, această variantă de a găsi cuvintele potrivite pentru un 

subpunct atât de important. Am primit de-a lungul anilor dovezi că am fost creați sau că am 

evoluat ca ființe umane funcționând într-o uniune senzitivă, fiind mereu dornici de a 

experimenta, vizualiza, procesa cât mai multe momente, emoții. Activitatea cerebrală umană a 

evoluat atât de rapid încât, inevitabil, am încetinit sau chiar neglijat componenta spiritual-

emoțională. Artă fără spirit nu se poate, de aceea consider atât de importantă această componentă 

Viziunea mea managerială mai poate fi numită și ,,schimbare”. Dincolo de cifre și măsurători, 

schimbarea trebuie să existe în mod real, ea trebuie conștientizată și dorită. Aici poate interveni 

teatrul. ,,Asta este actoria! Lucrul cu subconștientul nostru.” - Antonella Cornici. Tabloul pe are 

îl vizualizez poate fi reprezentat de imaginea unei săli de teatru pline. Știți ce este așa minunat la 

teatru? Că nu doar actorii care cercetează, analizează și trec prin filtrul propriu texte, povești, 

emoții au șansa unei evoluții, ci și publicul prezent la înfăptuirea transpunerii în sine. Actorii 

doar se oferă martori acestei transpuneri pentru a transmite mai departe pe înțelesul publicului, 

informația. Arta este barca noastră de salvare de care trebuie să ne îngrijim zilnic, pe care trebuie 

să o adaptăm noilor valuri. Pe scurt: arta este singura modalitate de a călători dincolo de timp și 

spațiu. Tot ce trebuie să facem este să fim, iar teatrul asta ne învață:  să fim. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/#**)a4#**)a4
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2.     Misiune 

 

      Suntem în cel mai înalt punct al evoluției nostre. Tehnologia, involuntar și la nivel 

inconștient, a sabotat într-o măsură puternic vizibilă necesitatea umană de autoconștientizare, de 

curiozitate, de implicare. Funcțiile vizuale și auditive devin din ce în ce mai antrenate, datorită 

deschiderii către informație, de aceea este necesar să fim pregătiți pentru și din punct de vedere 

emotional pentru procesarea ei. Teatrul poate oferi acest antrenament fără a se opune noilor 

tendințe existente în rândul preferințelor publicului, ci prin autodepășirea propriilor forte. Teatrul 

poate lucra cot la cot cu metodele digitale de exprimare, educare, și nu în contra lor pentru a 

prezenta publicului spectacole din ce în ce mai complexe, educative, inspiraționale. 

 

3. Obiective 

 

- crearea unei identități vizuale recognoscibile a instituției (inclusiv la nivelul webdesign-ului și a 

tuturor celorlalte materiale tipărite, afișaj outdoor/indoor), imaginea actuală a Teatrului Tudor 

Vianu fiind  în aceeași măsură, este necesară crearea unei coerențe vizuale a tuturor materialelor 

realizate, pentru a putea fi asociate aceleiași instituții. 

-programarea unui număr de reprezentații în cursul după-amiezii; această măsură se adresează pe 

de-o parte părinților care doresc să-și însoțească copiii la teatru în timpul săptămânii, iar pe de 

altă parte unităților de învățământ de tip afterschool 

-introducerea unor activități pentru copii și părinți, menite să poziționeze teatrul în rândul 

centrelor culturale preferate de familii pentru desfășurarea de activități reacreative. 

      

       Mobilitatea joacă un rol important atât pentru artiștii teatrului, prin stabilirea unor rețele de 

colaborări cu alte instituții sau artiști de gen, dar și pentru teatru, turneele îndeplinind în acest 

sens un dublu rol: în primul rând, acela de a se adresa unui public mai numeros, iar în al doilea, 

de a câștiga popularitate (în special prin efectuarea de turnee internaționale) 

 

Menționez că toate direcțiile de îmbunătățire menționate  converg spre o deschidere a 

teatrului către public, spre construirea unei imagini prietenoase – aceea a unei instituții în care 

oameni intră cu plăcere. Aceste schimbări însă nu se realizează doar la nivelul acțiunilor 

punctuale de promovare/PR, ci trebuie să se reflecte și în strategia de reorganizare a spațiului și 

în modul în care oamenii intră în contact cu teatrul. 

 

Totodată, deschiderea față de public nu trebuie înțeleasă doar în mod formal – prin acțiuni 

de tipul unor tururi ghidate la sediul teatrului, spre exemplu – ci și la nivel informal, de la primul 

contact cu instituția (exteriorul clădirii, iluminatul arhitectural), la facilitățile de acces, la 

curățenia și/sau reamenajarea efectivă a spațiilor destinate spectatorilor. Astfel se vor lua în 

considerare următoarele măsuri: 

-amenajarea şi iluminarea faţadei teatrului; 
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-amenajarea spaţiului de la casa de bilete; 

-amenajarea foaierului şi a celorlalte spaţii deschise publicului; se vor utiliza în acest sens 

elemente de recuzită și scenografie din fondul repertorial al teatrului; 

 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 

      Am simțit să venim în întâmpinarea oamenilor cu onestitate, impărtășind, ajutându-ne de o 

platformă online, părți din procesul prin care trece un actor până ajunge în punctul în care e gata 

să vină în fața publicului. Este o disciplină pe care actorul, artistul o dobândește și desi cuvântul 

,,disciplină” poate speria, aceasta este cu atât mai antrenantă, mai distractivă chiar, cu cât actorul 

se implică mai mult. Efortul emoțional, fizic și psihic este direct proportional cu bucuria, 

adrenalina, recunoștința simțite atunci când are loc întâlnirea cu publicul. Mizez pe faptul că 

atâta timp căt publicul va simți dorința noastră de a ne conecta cu el, acesta va fi prezent la cât 

mai multe momente, va fi din ce în ce mai curios să descopere teatrul, arta, să ne descopere pe 

noi. 

 

     Propun elaborarea unor parteneriate strategice și de imagine cu: 

 

-centre şi institute culturale din țară și din afară ei pentru organizarea de spectacole, expoziţii, 

lansări de carte atât la sediul teatrului cât și în deplasare. 

-universităţi de artă: UNATC “I.L.Caragiale”, UNARTE București, UNMB, Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ULBS, UNAGE, 

-instituţii teatrale care au ca obiect de activitate realizarea de spectacole de operă, operetă, balet 

(Opera Naţională Bucureşti, Teatrul Naţional de Operetă, şcoli particulare de balet); 

-parteneri comerciali – companii de asigurare, fundații private, fime care asigură servicii și 

produse. 

 

5.    Strategie si plan de marketing 

  

      Deși se consideră că populația tânără este cel mai des contectată la internet, populația adultă 

nu stă foarte departe de acest punct. Acestea fiind spuse consider că adaptarea teatrului la noile 

modalități de exprimare poate duce la un echilibru între cele două lumi, aparent paralele (de 

exemplu: echilibrul între a alege să joci un joc pe telefon și să citești o carte. Teatrul are nevoie 

să se impună ca element indispensabil vieții, ca representant de onoare al culturii. De aici crearea 

primului Vlog cu și despre teatru din România. În urma indicilor de evoluție în mediul online, 

am primit încă o dată confirmarea că alegerea de a lucra în alianță cu mediul online a fost una 

prielnică. 

 

 

 

 

6.   Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 
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Programul ,,O altă lume minunată” 

 

      Programul  va avea în vedere menținerea producțiilor pentru copii valoroase din repertoriul 

actual, cărora li se vor adăuga noi spectacole având la bază atât texte și povești clasice, cât și 

creații din literatura universală contemporană, în scopul de a promova fondul literar universal în 

rândul copiilor de vârstă preșcolară și școlară și de a îi familiariza pe aceștia cu teme 

fundamentale ale copilăriei. 

 

Programul ,,Sharing is caring’’ 

 

     Programul va urmări împărtășirea de experiențe, atât de natură culturală, dar și umană, cu 

scopul de a creea o evoluție culturală, emoțională, socială a publicului tânăr direct proporțională 

cu implicarea sa. Acest program se va desfășura prin mai multe proiecte în școlile și liceele din 

județ, dar și la sediul teatrului. ,,De vorbă cu artistul preferat’’ și ,,Concurs pentru noi și voi’’ 

sunt două dintre proiectele de bază ale acestui program. Deasemenea, în cadrul acestui program 

propun organizarea unor discuții libere și chiar workshopuri conduse de reprezentanții Poliției 

Locale, Jandarmeriei, Inspectoratul Situațiilor de Urgență, dar și medici de specialitate. 

 

Programul ,,...și ne vom ridica!’’ 

 

      Programul va cuprinde toate spectacolele pentru publicul adult produse in perioada 

următoare, workshopuri pentru dezvoltare personală, ateliere de perfecționare și/sau explorare a 

unor  noi laturi culturale pentru compartimentul artistic, dar și tehnic. 

 

Programul ,,Dincolo de orizont’’ 

 

       Acest program va consta în crearea unor legături strânse între Teatrul Tudor Vianu și alte 

instituții de cultură din București și alte localități din România, dar și din afara țării cu scopul de 

a explora noi orizonturi culturale. Proiecte realizate în cadrul acestui program vor consta în: 

-participarea la festivaluri naționale 

-participarea la festivaluri internaționale 

-aderarea la noi proiecte europene 

-parteneriate cu alte teatre din țară, dar și europene în vederea realizării de coproducții 

-realizarea de producţii care să poată fi interpretate în festivaluri de profil într-o limbă de 

circulaţie internaţională 

 

Programul Părinți și juniori 

 

         În cadrul acestui proiect se vor dezvolta activităţi punctuale, care urmăresc deprinderea 

unor „arte şi meşteşuguri”, precum lectura de poveşti, (re)dobândirea unor tehnici de lucru 

manual sau deprinderea unor tehnici şi exerciţii teatrale în scopul utilizării acestora pentru a 

încuraja dezvoltarea creativităţii copilului, dar şi activităţi tematice, spre exemplu un curs rapid 
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de iniţiere în poveşti şi improvizaţie pentru anumite ocazii.; ateliere de dansuri pentru părinţi şi 

copii; ateliere de teatru şi jocuri teatrale pentru întreaga familie etc. 

         Proiectul ,,Un Moș Crăciun adevărat” a fost susținut în luna decembrie și avea ca scop 

educativ înstruirea părinților care își doresc să prezinte într-un mod cât mai frumos și 

convingător povestea lui Moș Crăciun. 

         Am colaborat în luna decembrie cu Asociația Millenium Art, condusă de Flori Iordache, 

aducând în sala de teatru, în cadrul proiectului ,,Acasă la Moș Crăciun”, copii talentați și părinți 

implicați, eveniment ce sperăm că a inspirat publicul giurgiuvean tânăr, dar și adult să 

muncească și să creadă în visurile proprii și să susțină tinerii în a-și șlefui calitățile. 

       Pe data de 18 decembrie am avut în sala de Dem Rădulescu , încă o dată, un eveniment 

cultural-educativ în cadrul Multi Cult Kids Fest. 

 

 

Programul ,,Afară la aer” 

 

        Acest program va cuprinde toate proiectele desfășurate afară, în aer liber, în fața teatrului 

și/sau în parcuri, alei și alte spații prielnice pentru activități artistice. 

 

Programul ,,Grădina din nori” 

 

        Odată cu amenajarea unui spațiu util de tip Roof top, pe acoperișul Teatrului, propun 

demararea unor proiecte precum: serbări, lecturi pentru copii, stand-up comedy, concert jazz 

și/sau intrument, evenimente pentru familie etc. 

 

"Festivalul internaţional al teatrelor din oraşele dunărene" 

 

         Propun continuarea tradiției ,,Festivalului internațional al teatrelor din orașele dunărene” 

din anul doi de management, pentru păstrarea amprentei dobândite de la înființarea sa până în 

prezent. 

 

 

7.        Proiectele din cadrul programelor. 

 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă desciere 

a programului 

Nr proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumirea 

Proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe program 

Primul an de management 

1 ,,O altă lume 

minunată” 

Producții 

pentru copii ce 

au ca scop 

familiarizarea 

acestora cu 

temele 

2 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Producții proprii 

80.000 
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fundamentale 

ale copilăriei 

   2 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Colaborări cu 

Teatrul Ion Creangă 

București 

10.000 

   2 Spectacole pentru 

copii și tineri- 

Colaborare cu 

,,Opera Comica 

pentru Copii” 

10.000 

 ,,Sharing is 

caring” 

Program ce are 

ca scop 

impărțirea 

eforturilor și 

împărtășirea 

experienței 

culturale, 

educaționale, 

dar și umane 

pentru o 

evoluție 

echilibrată și 

sigură a 

tinerilor. 

1 ,,Concurs pentru noi 

și voi” 

6.000 

   2 ,,De vorbă cu 

artistul preferat” 

10.000 

   2 ,,Vreau și eu să fiu 

erou!” 

0 

   1 ,,Nu e tabu dacă îmi 

influențează viața” 

1.000 

 ,,…și ne 

vom ridica” 

Program ce 

umărește 

explorarea și 

perfecționarea 

laturii artistice 

a echipei 

artistice, dar si 

laturii tehnice a 

echipei tehnice. 

2 Premiere-

Spectacole pentru 

publicul adult -

producții proprii 

120.000 

   1 ,,Psihologia 

copilului” 

1.000 
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 ,,Dincolo de 

orizont” 

Explorarea 

unor noi 

mijloace de 

exprimare 

artistică prin 

crearea unor 

relații strânse 

cu publicul prin 

mediul online, 

dar și cu alte 

instituții de 

cultură. 

2 Spectacole pentru 

publicul tânăr și 

adult- Colaborare 

cu Teatrul Elisabeta 

din București 

20.000 

   1 Musicalul ,,Câinele 

grădinarului” -

UNATC-Licență 

2015 

5.000 

   1 ,,Azilul de noapte” 

-UNATC-licență 

2021 

5.000 

   1 Serial de tip vlog ce 

va surprinde 

activitatea Teatrului 

Tudor Vianu 

30.000 

   2 Proiecții film 0 

   1 Lansare de carte 

 

0 

 ,,Părinți și 

juniori” 

 2 ,,Un Moș Crăciun 

adevărat” 

1.000 

   2 Atelier de teatru 

pentru familie 

1.000 

   1 Atelier de dans 

pentru familie-15 

mai 

2.000 

 ,,Afară la 

aer” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

culturale de tip 

concert, 

concurs, 

serbare etc în 

fața teatrului. 

1 20 martie – Ziua 

Teatrului pentru 

copii şi tineret 

2.000 
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   1 2 aprilie – Ziua 

Internaţională a 

Cărţii pentru copii 

2.000 

   1 Ziua Mamei-8 

martie 

2.000 

   1 Ziua Tatălui- a doua 

săptămână a  lunii 

mai 

2.000 

   1 1 iunie – Ziua 

copilului etc.) 

 

4.000 

   1 ,,Un brad de 

Crăciun cool” 

2.000 

   1 Concert 3.000 

   1 Ziua Teatrului 

Tudor Vianu 

5.000 

Total 324.000 

Al doilea an de management 

 ,Dunăreni pe 

scenă” 

Festivalul 

Teatrelor din 

orașele 

dunărene 

1 Spectacole ale 

teatrelor din orașele 

dunărene din țară și 

internațional 

70.000 

 ,,O altă lume 

minunată” 

Producții 

pentru copii ce 

au ca scop 

familiarizarea 

acestora cu 

temele 

fundamentale 

ale copilăriei 

2 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Producții proprii 

80.000 

   4 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Colaborări cu 

teatrele pentru copii 

20.000 

 ,,Sharing is 

caring” 

Program ce are 

ca scop 

impărțirea 

eforturilor și 

împărtășirea 

experienței 

1 ,,Concurs pentru noi 

și voi” ediția a II-a 

10.000 
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culturale, 

educaționale, 

dar și umane 

pentru o 

evoluție 

echilibrată și 

sigură a 

tinerilor. 

   2 ,,De vorbă cu 

artistul preferat” 

ediția a II-a 

10.000 

   2 ,,UNATC  sare in 

ajutor” 

5.000 

   1 ,,Nu e tabu dacă îmi 

influențează viața” 

II 

2.000 

 ,,…și ne 

vom ridica” 

Program ce 

umărește 

explorarea și 

perfecționarea 

laturii artistice 

a echipei 

artistice, dar si 

laturii tehnice a 

echipei tehnice. 

3 Premiere-

Spectacole pentru 

publicul adult -

producții proprii 

180.000 

   1 ,,Psihologia 

copilului” 

1.500 

   1 Ateliere de 

perfecționare a 

personalului tehnic 

3.000 

   1 Atelier de 

perfecționare 

marketing și PR 

10.000 

   1 Atelier de canto 3.500 

 ,,Dincolo de 

orizont” 

Construirea 

unei relații 

armonioase și 

sigure cu alte 

teatre din țară, 

dar și din 

străinătate 

2 Spectacole pentru 

publicul tânăr și 

adult- Colaborare 

cu Teatrul Elisabeta 

din București 

20.000 
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   3 Colaborări cu alte 

teatre din țară și din 

afară 

15.000 

   1 Serial de tip vlog ce 

va surprinde 

activitatea Teatrului 

Tudor Vianu Partea 

a II-a 

40.000 

   4 Proiecții film 0 

   1 Lansare de carte 0 

 ,,Părinți și 

juniori” 

 1 ,,Un Moș Crăciun 

adevărat” 

1.000 

   1 Atelier de teatru 

pentru familie 

1.000 

   1 Atelier de dans 

pentru familie 

2.000 

 ,,Afară la 

aer” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

culturale de tip 

concert, 

concurs, 

serbare etc în 

fața teatrului. 

1 20 martie – Ziua 

Teatrului pentru 

copii şi tineret 

2.500 

   1 2 aprilie – Ziua 

Internaţională a 

Cărţii pentru copii 

2.500 

   1 Ziua Mamei-8 

martie 

2.500 

   1 Ziua Tatălui- a doua 

săptămână a  lunii 

mai 

2.500 

   1 1 iunie – Ziua 

copilului etc.) 

 

5.000 

   1 ,,Un brad de 

Crăciun cool” 

2.000 

   1 Concert 5.000 

   1 ,,Ziua Teatrului 

Tudor Vianu” 

5.000 
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 Amenajarea 

unui nou 

spațiu 

Deschiderea 

unui spațiu 

prietenos atât 

cu organizarea 

de evenimente, 

dar și prielnic 

pentru primirea 

invitaților 

și/sau 

destinderea 

personalului 

artistic. 

1 ,,Grădina din nori” 0 

Total 501,000 

Al treilea an de management 

 ,Dunăreni pe 

scenă” 

Festivalul 

Teatrelor din 

orașele 

dunărene 

1 Spectacole ale 

teatrelor din orașele 

dunărene din țară și 

internațional 

70.000 

 ,,Câte lumi 

minunate!” 

Producții 

pentru copii ce 

au ca scop 

familiarizarea 

acestora cu 

temele 

fundamentale 

ale copilăriei 

2 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Producții proprii 

80.000 

   4 Spectacole pentru 

copii și tineri-

Colaborări cu 

teatrele pentru copii 

20.000 

 ,,Sharing is 

caring” 

Program ce are 

ca scop 

impărțirea 

eforturilor și 

împărtășirea 

experienței 

culturale, 

educaționale, 

dar și umane 

pentru o 

1 ,,Concurs pentru noi 

și voi” ediția a III-a 

10.000 
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evoluție 

echilibrată și 

sigură a 

tinerilor. 

   2 ,,De vorbă cu 

artistul preferat” 

ediția a III-a 

10.000 

   2 ,,UNATC  sare in 

ajutor” 

5.000 

   1 ,,Nu e tabu dacă îmi 

influențează viața” 

III 

1.000 

 ,,Putem și 

mai mult!” 

Program ce 

umărește 

explorarea și 

perfecționarea 

laturii artistice 

a echipei 

artistice, dar si 

laturii tehnice a 

echipei tehnice. 

3 Premiere-

Spectacole pentru 

publicul adult -

producții proprii 

180.000 

   1 ,,Psihologia 

copilului” 

1.500 

   1 ,,Psihologia 

copilului și a 

părintelui-Atelier de 

parenting” 

2.000 

   1 Atelier de 

perfecționare 

marketing și PR 

10.000 

   1 Atelier de canto 3.500 

 ,,Suntem 

exploratorit” 

Construirea 

unei relații 

armonioase și 

sigure cu alte 

teatre din țară, 

dar și din 

străinătate 

4 Colaborări cu alte 

teatre din țară și din 

afară 

30.000 

   1 Serial de tip vlog ce 

va surprinde 

activitatea Teatrului 

Tudor Vianu Partea 

a III-a 

40.000 
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   4 Proiecții film 0 

   1 Expoziție 0 

 ,,Părinți și 

juniori” 

 1 Atelier de teatru 

pentru familie 

1.000 

   1 Atelier de dans 

pentru familie 

2.000 

 ,,Grădina din 

nori” 

Program ce va 

cuprinde mini 

evenimente de 

tipul: serbări, 

lecturi, concert 

jazz, concert 

instrument, 

stand-up 

comedy, 

evenimente 

pentru familie 

etc. 

2 ,,Lectură Pufoasă” 

pentru copii 

7.000 

   2 Stand-up Comedy 10.000 

   1 Concert Jazz 3.000 

   1 Concert instrument 1.500 

   1 ,,Ziua Teatrului 

Tudor Vianu” 

10.000 

 ,,Afară la 

aer” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

culturale de tip 

concert, 

concurs, 

serbare etc în 

fața teatrului. 

1 20 martie – Ziua 

Teatrului pentru 

copii şi tineret 

3.000 

   1 2 aprilie – Ziua 

Internaţională a 

Cărţii pentru copii 

3.000 

   1 Ziua Mamei-8 

martie 

3.000 

   1 Ziua Tatălui- a doua 

săptămână a  lunii 

mai 

3.000 
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8.        Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management; 

-spectacole ocazionale 

-participarea la manifestări organizate de autorităţile locale (Zilele Bucureștiului) 

 

F.Previzionarea evoluţiei economico - financiare a instituţiei, cu o estimare a Resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituției ce pot 

fi atrase din alte surse: 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 

PROPUNERE  

BUGET 2022 -  mii 

lei 

Venituri din prestări de servicii si alte activități 33.2G 60 

Venituri din serbări si spectacole școlare, 

manifestări culturale, artistice si sportive 
33.2G.19 60 

Subvenții de la alte administrații 43.2G  

Subvenții pentru instituții publice 43.2G.09 3.345 

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii 

de dezvoltare 
43.2G.19 246 

TOTAL CHELTUIELI  3.651 

TOTAL CHELTUIELI - FUNCTIONARE  3.405 

TOTAL CHELTUIELI - DEZVOLTARE  246 

CHELTUIELI CURENTE  3.405 

   1 1 iunie – Ziua 

copilului etc.) 

 

6.000 

   1 ,,Un brad de 

Crăciun Cool” 

2.500 

   1 Concert 5.000 

Total 523.000 
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TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  1.546 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  1.859 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  246 

 

2.       Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management. 

 

     Pentru anul 2022 se estimează: 

 

1.1 Un număr    de  11.000 spectatori plătitori. Estimarea s-a bazat pe o medie de 120 spectatori  

plătitori pe spectacol care reprezintă 30% din capacitatea sălii mari a teatrului  și un număr de 93 

de spectacole pe tot anul 2022. 

 

1.2 Un număr de 300 spectatori care beneficiază de gratuitate  la spectacolele ce vor fi prezentate 

atât de Teatrul Tudor Vianu cât și de alte teatre invitate (copii și adulți de la D.G.A.S.P.C. 

Giurgiu). 

 

Concluzii: 

 

        Anul 2021 s-a încheiat cu o imagine ușor diferită a Teatrului Tudor Vianu, atât din punct de 

vedere cultural, dar și vizual, conceptual și tehnic. S-au achiziționat instrumente profesionale 

avansate necesare creației, echipamente necesare păstrării siguranței echipei și a publicului, s-au 

modernizat o parte dintre piesele de mobilier și o parte dintre elementele ce personalizau 

interiorul clădirii; s-au alăturat teatrului nostru oameni de calitate, adevărați profesioniști, s-au 

pus bazele unei noi ere culturale plină de voință și ambiție, s-au semnat perteneriate menite să 

ajute teatrul să ofere, nu doar o doză de voie bună în sălile de teatru, dar și o doză de speranță, 

educație, implicare dincolo de zidurile sale, acolo de unde strigătele de neputință se aud până în 

mijlocul scenei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


