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Introducere 

 

 

 Prezentulraport de activitate a fostelaboratpentruevaluareamanagementului de 

cătreConsiliulJudețean Hunedoara, pentruTeatrul de Artă Deva aflatînsubordineasa, înconformitate 

cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 

189/2008privindmanagementulinstituţiilorpublice de cultură, aprobată cu 

modificărişicompletăriprinLegeanr.269/2009, cu modificărileșicompletărileulterioare, precum și cu 

cele ale regulamentului de evaluare. 

 Criterii de evaluare: 

1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea; 

2. Îmbunătățirea activității instituției; 

3. Organizarea/sistemul organizațional al instituției; 

4. Situația economico-financiară a instituției; 

5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. Evoluția economico-financiară a instituției pentru următoarea perioadă de management cu 

menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de desfăşurare a evaluării finale, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei  de la 01.08.2016 la 10.11.2020 reprezentând 

evaluarea finală. 

Ca instituţie importantă a judeţului, se integrează în mişcarea culturală în teritoriu, răspunzând 

aşteptărilor şi exigenţelor publicului, fiind, totodată, factor determinant în formarea  gustului estetic 

al acestuia, iar ca instituţie profesionistă de spectacole, Teatrul de Artă Deva se înregistrează în 

reţeaua celorlalte instituţii de profil, fiind deschisă dialogului şi cu alţi factori culturali din ţară şi 

străinătate. 

 Dacă în anul 2016 organigrama cuprindea 9 posturi la ora actuală cu sprijinul nemijlocit al 

ordonatorului de credite Consiliul Județean Hunedoara, Teatrul de Artă a realizat un salt calitativ 

având în organigramă 13 posturi structurate după cum urmează: 

 Manager; 

 Contabil Șef; 

 Consilier juridic; 

 Consilier; 

 Referent de specialitate; 

 Administrator; 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintelor-culturale-drept-public-(MzIwODgz).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintelor-culturale-drept-public-(MzIwODgz).htm
http://www.legestart.ro/Legea-269-2009-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-189-2008-managementul-institutiilor-spectacole-concerte-muzeelor-colectiilor-publice-bibliotecilor-asezamintel-(MzM1Mjk1).htm
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 Casier; 

 Producător delegat; 

 Regizor scenă; 

 Maestru lumini; 

 Mânuitor decor; 

 Secretar Marketing; 

 Secretar PR. 

În perioada analizată s-au realizat un număr de 54de premiere  și un număr total de 612 de 

evenimente. Pe lângă activitatea repertorială curentă instituția noastră s-a identificat în plan național 

și internațional prin cele două festivaluri anuale și anume: Festivalul Internațional de operă și muzică 

clasică „Hunedoara lirică” și Deva Performing Arts (Festival internațional de artele spectacolului). 

Altă realizare importantă în această perioadă este coagularea unui colectiv artistic format atât din 

tineri absolvenți cât și din nume consacrate ale scenei și filmului românesc (Mihai Maniutiu, 

Constantin Cotimanis, Irina Movilă, Mircea Rusu, Ioana Crăciunescu, Magda Catone, Maia 

Morgenstern, Ada Milea, Vava Stefanescu etc.).  

O realizare importantă a fost realizarea spectacolului „Fotograful Unirii”, de Denis Dinulescu 

spectacol document prezentat în premiera la Teatrul Național I.L.Caragiale București și primul 

eveniment de gen prezentat la Montreal, la invitația comunității românești din Canada.  

Odată cu organizarea celor două festivaluri internaționale s-a dezvoltat și preocuparea pentru 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale, materializată printr-un program de investiții anual ce a culminat 

în anul 2020 cu o investiție majoră materializată prin achiziționarea a două noi console de lumini, a 

unei scene modulare, a unor proiectoare precum și a unui cabinet de dimmeri, cât și a unei mașini de 

fum profesionale. 

Totodată în anul 2018 teatrul a achizitionat un pian cu coadă de concertWendl&Lung Model 

Professional II ,o remorcămarca Silesia, iarînanul 2019 s-a achiziționat un autoturism marca Dacia 

Duster 4x4. 

 

A. Evoluţiainstituţieiînraport cu mediulîn care îşidesfăşoarăactivitatea: 

Teatrul de Artă Deva este instituţie publică de spectacole de proiecte, de interes judeţean, cu 

personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara şi are ca scop principal 

promovarea şi reprezentarea pe scenă a creaţiei dramatice din patrimoniul naţional şi universal, 

continuarea tradiţiei teatrale locale, contribuind la permanentizarea unei vieţi culturale comunitare 

active şi bogată în mesaje educative.  

             Aceasta instituţie face parte din categoria instituţiilor de proiecte culturale, cu deplină 

autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale 

autorităţilor publice judeţene, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii şi îşi desfăşoară 
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activitatea pe baza programelor şi a proiectelor culturale propuse şi aprobate a se realiza într-o 

stagiune, an calendaristic sau o perioadă mai mare. 

 Ca teatru de proiecte, instituţia nu are potrivit art. 5 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 

2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 

de impresariat artistic, modificată şi completată prin Legea nr. 353/2007, trupă artistică permanentă 

(actori, regizori, solişti etc.), angajaţi cu contract individual de muncă, putând reuni colective artistice 

doar pe durata unui proiect, dispune de bugetul necesar pentru remunerarea personalului, precum şi 

pentru plata colectivelor care realizează şi prezintă producţii artistice din cadrul programului 

minimal, după caz. 

 Înactivitateasa, Teatrul de Artă Deva se conduce dupăurmătoarele principii: 

 Principiulautonomieiculturiişiartei 

Asigurăcreareacondiţiilormateriale, morale şiautenticenecesarepentru libera manifestare a 

valorii, fărăreferinţeideologico-politicesaumercantil-comerciale; 

 Principiullibertăţii de creaţie 

Protejeazălibertatea de creaţieşiexpresie, veghează ca orice creator săaibă libertate 

deplinăînalegereamijloacelor de expresieîntransmitereamesajului artistic, pentru care 

poartaîntreagarăspundere; 

 Principiulprimordialităţiivalorii 

 Asigurăselecţiarepertorială pe bazavaloriiesteticeînlesnindafirmareatalentelorautentice, 

înscriereaîncircuitulnaţionalşiinternaţional al operelorşirealizărilorartistice de certăvaloare; 

 Principiulşanseiegale de acces la cultură 

 Oferăposibilitateaafirmăriituturorangajaţiilorimplicaţiînprogramul cultural-educaţional, 

indiferent de opţiunereligioasă, apartenenţăpolitică, naţionalitate, sex şivârstă. 

  

Principiulneangajăriipolitice 

 Activitateaartistică a teatrului nu se subordoneazăniciuneiideologiipoliticeşinici nu 

facilieazăexprimareaintereselorvreunuipoartid politic sauformaţiunepolitică. 

 Principiulidentităţiiculturalenaţionale 

Teatrulstimuleazădifuzarea, înţarăşistrăinătate, a spectacolelorîn care se 

afirmăvalorilespiritualeromâneştişifacilitează, în plan naţional, circulaţiaceloruniversale. 

 Pentruaplicareaacestor principii, Teatrul de Artă Deva are următoareleatribuţiiprincipale: 

 concepe şi realizează proiectul repertorial anual, programe culturale, stabilind în acest sens 

diverse strategii şi direcţii de acţiune; 

 stabileşte norme de muncă, asigurând condiţii pentru realizarea programului repertorial, 

pentru siguranţa muncii şi igenico-sanitare; 

 asigură baza materială şi umană necesară realizării programului repertorial şi cultural; 



6 

 

 organizează pe bază de proiecte, concursuri, festivaluri, diverse acţiuni artistice de creaţie 

şi participă la cele iniţiate de alţi factori culturali din ţară; 

 stabileşte măsuri de securitate şi păstrarea integrităţii patrimoniului; 

 organizează şi îndeplineşte programele anuale proprii cât şi pe cele suplimentare propuse; 

 administrează, gestionează, întreţine şi exploatează întregul patrimoniu existent în dotare: 

mijloace fixe, obiecte de inventar, mijloace băneşti, etc. 

 protejează drepturile de autor ale realizatorilor implicaţi în programul său cultural; 

 cu sprijinul Ministerului Culturii şi a altor organisme guvernamentale sau non-

guvernamentale poate să realizeze proiecte culturale mai ample chiar pentru românii de 

peste graniţă, facilitând dialogul cu diaspora; 

 urmareşte realizarea cheltuielilor de personal, de producţie, de capital şi reparaţii curente şi 

capitale; 

 realizează activitatea de impresariat artistic în domeniul propriu de activitate; 

 Teatrul de Artă Deva asigură realizarea materială și umană a repertoriului selectat din 

patrimoniul dramatic, creând posibilitatea manifestării potențialului artistic (regizoral, scenografic, 

actoricesc) și implicit satisfacerea exigențelor estetice în contextul mișcării teatrale naționale. De 

asemenea, asigură suma de producții artistice teatrale, în mișcare vie cât și ca înregistrare 

documentară (afișe, caiete-program) în așa fel încât operele dramatice să intre în rețeaua de 

reprezentare ca element valoros al culturii naționale. 

1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi 

 Interesularătat de cetățeni ne încurajeazășiputemspunecăavemdejapubliculnostruchiardacă nu 

estefoartenumeroscâștigămteren cu fiecarereprezentație data, dândposibilitatea de a veni la teatru, 

tuturorcategoriilorsociale, elevi, studenti, penisonarișipersoanelor active - 

faptceevidențiazăechitateașiechidistanțaînmanageriereainstituției. 

 Proiectul managerial, ambițios de altfel de a aducetineriartiști care 

săsusținădezvoltareaartisticășiculturală a orașului se dovedeștefiabil, 

deoarecesemnaleleprimiteînacest an sunt îmbucurătoare, tineriiartiști ai Teatrului de Artă Deva 

fiinddejacunoscuțișiapreciați de cătrepubliculnostru. 

La fiecareselecție de artiștipentruviitoareleproducții se înscriu tot maimultepersoane, fapt care 

dovedeșteîncăodatăinteresul de care se bucurăTeatrul de Artăînrânduloamenilor de teatru. 

 Misiuneaceamaiimportantă a instituțieiesteaceea de a oferispectacole de referință, cu impact 

asuprapublicului, precum șipentruatragereașisatisfacereaspirituală a unuinumărcâtmairidicat de 

spectatoriînvedereacreșteriinivelului de cultură al uneicomunitățicâtmailargi. Astfel, perioada 2016-

2020poate fi considerate o perioadă cu o activitateculturalăamplășidiversificată, avândînacestsens 

create condițiile optime pentruducerea la îndeplinire a 
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scopuluișiobiectivelorinstituțieiînvedereadesfășurăriiînbunecondiții a activitățiiculturale. 

 Teatrul de Artă Deva a ajunsînperioada de referință, săexiste ca un pol cultural 

adresattuturorcategoriilor de public, surprinzândplăcutaudiența de fiecaredată. 

Cinematografele,Casele de Cultură, televiziunile, muzeele, sălile de concert, centrele de 

informareșidocumentare, internetulreprezintănumaicâțiva din adversariiteatrului, 

existândșialtecategorii de concurenți: stadioanele, restaurantele, sălile de jocurimecanice. 

Chiarșiatuncicândexistă un singurofertant, piațaestenumaiaparentneconcurențială, 

deoarececonsumatorii, când sunt nemulțumițivorcăuta o altăalternativă care să le rezolveproblema, de 

aceeaTeatrul de Artă Deva aadus pe piațăproducțiiatractive, astfelarmonizareaofertei cu 

nevoilepubliculuiconsumatorrămâneobiectivul strategic al oricăruiteatru.  

 

 

2. Analiza SWOT (analizamediului intern si extern, puncte tari, puncteslabe, 

oportunități, amenințări) 

 EvaluândTeatrul de Artă Deva, înparametriiuneianalize de tip SWOT, 

putemidentificapunctele forte șipuncteleslabe, oportunitățileșiamenințările, după cum urmează: 

 

1.(S) PUNCTE TARI 

Poziţionareaîncentrulistoric al municipiului 

Deva, una dintrecelemai 

circulate zone devene; 

Unicitateagenuluispectacoluluiteatral 

(spectacollive), eleganțaspectacolelor, 

diveristateagenurilor (teatru, operă, balet) 

șipregătireaprofesională a artiștilor; 

Cantitatea, 

calitateașidiversificarearepertorialăprin 

premiere; 

Participarea la festivaluri de 

teatrunaționaleșiinternaționale;Organizarea a 

douăfestivaluriinternaționale: Festival 

Internațional de ArteleSpectacoluluiDeva 

Performing Arts șiFestivalul de 

OperășiMuzicăClasicăHunedoara Lirică 

Atragerea de colaboratori de 

2. (W) PUNCTE SLABE 

Numărinsuficient de personal tehnicșiadministrativ; 

 Nu exista personal specializatînrealizarea de 

proiecteeuropene, de aicilipsamaimultoraplicații pe 

proiectenationaleșiinternaționale care 

sădiversificesursele de finanțare. 
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înaltăținutăartistică: actori, regizori, 

scenografi,coregrafi, dirijori, 

instrumentiști,soliști, dansatori, 

pentruridicareanivelului artistic al 

repertoriului; 

Existențaunui public fidel 

Dotarea cu aparatură de 

înaltătehnologieprinachiziționarea de 

echipamente de 

sonorizareșiluminiperformante; 

Capacitatea de a organizași de a 

găzduievenimente de 

nivelnaționalșiinternațional 

Capacitatea de a participaîncalitate de 

partener la proiecte cu 

finanțareguvernamentalășieuropeană; 

3. (O) OPORTUNITĂŢI 

Interesulunorregizori 

valoroșipentru a colabora cu  

Teatrul de Artă Deva; 

Capacitatea de dezvoltare; 

Existențaunorprograme pe termen scurt, 

mediuși lung foarte bine structurate; 

Posibilitateaparticipăriiînparteneriat cu 

alțioperatoriculturaliînprograme de 

anvergurănaționalășiinternațională; 

Prezențaînfestivalurinaționaleșiinternaționa

le de gen; 

Creștereanumărului de turnee; 

Posibilitateaorganizării de 

evenimenteculturale 

(alteledecâtceleobișnuite); 

Programefinanțate de 

parteneriexterniîncadrulunorproiectecomune

; 

4. (T) AMENINŢĂRI 

Promovareaunoralteinstituții de 

divertismentfărăvaloareartistică; 

Prezenţamultmaivizibilă a concurenţei 

(Institutiigazda gen Casa de Cultură, șiCinematograful 

Patria care găzduiescregulatspectacole de 

teatrufărănici o selecțievalorică, televiziunile locale, 

diverse forme de agrement) 

Contraoferteleavantajoasefinanciarconducsprealtetip

uri de colaborări ale artiştilor (televiziune, reclame, 

etc.), ceeacepoateîntârzia, nepermis de mult, 

finalizareaunor premiere 

şiîngreuneazăprogramareaspectacolelor; 

Preferințapentrualtemodalități de petrecere a 

timpului liber a publicului; 
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Imagineafavorabilăcreatăînrândul mass-

mediei locale șinaționaleși a criticilor de 

specialitate. 

 

 

 

 

 

 

3. Evoluțiaimaginiiexistenteșimăsuriluatepentruîmbunătățireaacesteia 

PromovareaTeatrului de Artă Deva ţine de o concepţiemodernăasupramoduluiîn care o 

instituţie de spectacolevreasă se impunăîncomunitateaartistică la nivel local, zonal şinaţional. Înacest 

context, s-a acordat o mare atenţiepromovăriiproiectelorşiprogramelorteatrului, 

încercânddiversificareaacestoractivităţiprinprogrameleculturalespecialeșimai ales 

princeledouăfestivaluriinternaționaleajunsedeja la a patraediție.Teatrul de Artă Deva 

estesingurainstituție de profil din țară care produce spectacole de opera 

încadrulprogramuluiLaboratorulliricdupă cum urmează: 

 2017 “Cosi fan tutte”, de W. A.Mozart; 

 2018 “Bastien &Bastienne”,de W. A.Mozart; 

 2019 “Telefonul/ Voceaumană”, de Poulenc/Menotti; 

 2020 “Gianni Schicchi”, de G.Puccini. 

Sunt convinscăexistenţasecretarilor marketing șirelațiipublice PR la 

nivelulTeatruluiconsituieun principal obiectiv strategic al managementuluiobiectivrealizat totalînanul 

2020. 

Simplavânzare de bilete la casieriateatruluişiînşcoli, afişajul periodic 

şisporadiceleapariţiiînpresăîn care se anunţăpremierelesaureprezentaţiile, promovarea pe internet 

etc., nu sunt de ajunspentruatingereascopului pe care cred căîl are o astfel de instituţie. 

Înacestsens, se impune ca strategia de promovare a 

proiectelorsăincludădiseminareainformaţieiîn presa scrisă, audio-video şielectronică, pe 

suporturineconvenţionaleșiconvenţionale, interne şiexterne, după cum urmează: 

 conferinţe de presă (presa locală: ziare, reviste, televiziuni, radiouri, presa electronică); 

 comunicate de presă (presa locală, agenţii de presă); 

 newsletter; 

 publicitate outdoor: mash-uri, bannere, afişaj exterior înlocațiiproprii; 

 publicitate indoor: afișaj interior pe panouriproprii (instituțiipublice, locuri de agrement, 

centrecomerciale); 
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 realizarespoturipublicitare la radio şiteleviziune; 

 realizareafişe, mash, benere, flyeredistribuiteînagenţiateatrală, locuri cu traficintens; 

 organizareaprotocoluluipentrufiecareproiectînparte (invitareaoficialităţilor, partenerilorşi a 

oamenilor de cultură la acesteevenimente); 

 organizareapremierelorprininvitareaoficialităţilor, partenerilorsiformatorilor de opinie; 

 alocarea pe site-ul propriu a uneipagini dedicate proiectuluipromovat (fotografii, afiș, 

distribuție, spot video, biografii, recenzie, articolepresă); 

 transmisii live; 

 abordareasindicatelorprofesionale a asociațiilor, cluburilor; 

 standuri mobile de vânzarebilete. 

Strategia de publicitate a proiectelorproprii ale instituţieitrebuiereevaluată la 

începutulfiecăreistagiuniteatrale, înfuncţie de noileobiective de comunicarepliate pe tipul de proiecte. 

Fiecăruievenimentteatralînparteîiesteconceput un plan media şi de publicitate care 

săatingăpubliculţintăprinmesajul, frecvenţa, tipul de canal de comunicare ales şisăconducă implicit şi 

la o poziţionareîntimp, într-un spaţiu conceptual al consumatorului de teatru, a mărcii de identificare 

a Teatrului de Artă Deva. 

Pentruatingereaacestorobiective, acţiunile de publicitare sunt 

implementatecalitativşicantitativ, diversificându-se de la un eveniment la altul. 

Învedereaîmbunătăţiriiactivităţilor de promovare a spectacolelor, pentru o maivizibilă 

imagine a proiectelorşipremierelors-au intreprinsacţiuni de publicitate, după cum urmează : 

 contracte de parteneriat media, cu publicaţii locale şinaţionale; 

 contracte de parteneriat cu instituţii de învăţământ locale; 

1. Grădiniţe 

2. ŞcoliGenerale 

3. LiceeşiColegii 

 susţinereaparticipăriiTeatrului de Artă Deva la 

manifestărişifestivaluriartisticenaţionaleşiinternaţionale; 

 mesh-uripublicitarepostate pe frontispiciulteatrului, participarea la emisiuni cu specific 

teatralîncadrulteleviziunilor locale şinaţionale 

 spoturipublicitare radio – TV; 

 conferinţe de presă cu ocaziapremierelorsauprezentareaanumitorevenimente; 

 actualizareapermanentă a site-ului de prezentare a instituţiei (www.teatruldeartadeva.ro), 

modern șiaccesibil, care conţineinformaţiidespreprogramelelunare,spectacole, artiști, 

istoric, evenimente, linkuriceducînretelele de socializare (facebook), creearea de 

evenimenteînretele, etc.; 
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 depozitareafilmariiprofesionale a premierelorspectacolelor pe platformeprofesionale 

precum https://e-theatrum.com/; 

 tipărirea de materialepublicitare cu sigla şiimagini din spectacoleleinstituţiei (afișe, 

invitaţii,bannere); 

 Participarea la Festivaluri, simpozioaneşiconferinţe; 

 

4. Măsuriluatepentrucunoaștereacategoriilor de beneficiari 

Seneca esteprimul care a spuscă: „lumeaeste o scenă, viaţaeste un act; ai venit,ai văzutşi ai 

plecat” şimaiapoi Shakespeare: „Lumea-ntreagă e o scenășitoțioamenii-sactorii”. De la această idee 

pornimcândalegempublicul spectator pentruoricefel de producţie. Fiecaremembru al marelui public 

are un rol important pentru buna desfăşurare a unuiproiect, de oricenaturăar fi acesta. 

Aplauzeleşiuralele nu sunt de neglijatîntr-o producţie, acesteaavândrolul de a 

stimulaatâtactoriişiprotagoniştii de pe scenăsau din studio, darşi de a intensificaemoţiilespectatorilor 

precum și a internauților. 

Publiculconsumator al actului cultural constituieunuldintrestâlpii de susţinere a 

fiecăreiinstituţiiculturale. Nu estevorbanumaidesprespectatori ci despretoateinstituţiileşipersoanele 

care pot susţineTeatrul. Teatrele, atrag diverse categorii de public: elevi, studenţi, familii cu copii, 

turiştişialtecategorii. Făcând o analiză a structuriişiprovenienţeipublicului, un teatruîşipoateschiţa o 

imagine a situaţiei sale actuale. Aşa cum nu existăînsă un spectator, respectiv un public 

îngenereunicşiomogen ca structură, ci o suităstratificată de publicuri, la fel nu existănici un public 

general şi abstract al tuturorartelor. Interesulpubliculuipentruactul cultural se manifestă cu o 

intensitategraduală, într-o evoluţiepermanentă, înfuncţie de nivelul de educaţie. 

Pentru a înţelegeceeacedoreştepublicul, raportat la categoriile de beneficiari ai actului cultural, 

se impune a se efectuaîncadrulfiecăreistagiuni o serie de cercetărisociologiceprinmetodeleclasice de 

analizăşidecizieutilizate de marketingul cultural. Încercetareapublicului spectator folosindu-se 

sondajul de opinieşianalizastatistică. Astfel,învedereacunoaşteriicategoriilor de beneficiari ai actului 

cultural sunt necesaresondajeleşianchetelesociologice ale cărorrezultateconstituiebazaproiectelor de 

viitor. Statisticelerealizate sunt utilizateînscopulevaluăriişicercetăriipublicului ca răspunsdat de acesta 

la ofertaculturală. Însinteză, rezultatele au fosturmătoarele: pondereaceamai mare o 

reprezintăelevii,40,80%. Din categoriaadulţilor, - ceimainumeroşispectatoriaveauvârstapeste45 de 

ani. Dintreaceştiapeste 50% aveaustudiiuniversitare, iaraproximativ 25% studiiliceale. Un procent de 

42% participă des la spectacolel de teatru, iar 35% numaiocazional. Conform datelorstatistice, 

încadrulperioadeianalizate, au frecventatspectacoleleproductiipropriișiinvitate aleTeatrul de Artă din 

Deva un număr de 59520spectatoripersoane de toatevârsteleşitoatecategoriile socio-profesionale, 

incluzândşiparticipanţii la diverse evenimente cu intrareliberă (festivaluri in aer liber,premiere, 

concerte, seratemuzicale etc.) 

https://e-theatrum.com/
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Distribuțiamembrilorsegmentelor de consum public înfuncție de gen, educație, venitșimediu 

de rezidență: 

 

 

 

Segmentul 1. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la toatecategoriile de 

activitățiînspațiul public 

Segmentul 2. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activitățiculturale, 

activități de divertismentșiactivitățiceimplică un stil de viațăactiv, dar cu un nivelmediu de 

participare la actvități cu o dimensiunecomunitară 

Segmentul 3. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activități cu o 

dimensiuneculturalășicomunitară, dar cu un nivelmediu de participare la activități de 

divertisment/relaxareși la activități care implică un stil de viațăactiv 

Segmentul4. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activități cu o 

dimensiunecomunitară, cu un nivelmediu de participare la activități cu o dimensiuneculturalăși cu un 

nivelscăzut de participare la activități de divertisment/relaxareși la activități care implică un stil de 

viațăactiv 

Segmentul 5. Categoriapersoanelor cu un nivelscăzut de participare la toatecategoriile de 

activitățiînspațiul public 
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Percepții asupra existenței infrastructurii culturale la nivelul segmentelor de consum cultural 

în spațiul public Deva: 

 

 

Segmentul 1. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la toatecategoriile de 

activitățiînspațiul public. 

Segmentul 2. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activitățiculturale, 

activități de divertismentșiactivitățiceimplică un stil de viațăactiv, dar cu un nivelmediu de 

participare la actvități cu o dimensiunecomunitară 

Segmentul 3. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activități cu o 

dimensiuneculturalășicomunitară, dar cu un nivelmediu de participare la activități de 

divertisment/relaxareși la activități care implică un stil de viațăactive. 

Segmentul 4. Categoriapersoanelor cu un nivelridicat de participare la activități cu o 

dimensiunecomunitară, cu un nivelmediu de participare la activități cu o dimensiuneculturalăși cu un 

nivelscăzut de participare la activități de divertisment/relaxareși la activități care implică un stil de 

viațăactive. 

Segmentul 5. Categoriapersoanelor cu un nivelscăzut de participare la toatecategoriile de 

activitățiînspațiul public 
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Planificareastrategicăşiinstrumentele de planificare a activităţiiculturaleconstauînurmătoarele: 

 Instrumentetradiţionale: 

1. Brain storming-uri 

2. Grafice 

3. Studii de caz 

4. Sondajeşi focus groups 

5. Interviuri (discuţiideschise) 

 Noiinstrumente de planificare: 

1. Diagrame de afinitate 

2. Diagrame de interrelaţii 

3. Diagramaarborelui 

4. Diagramafrecvenţei 

5. Diagrama de matrice 

6. Diagrame de program 

 

Evaluareacalitativă 

a. Prinurmărireapreferinţelorpublicului: 

Realizareaunuisistem de testarepermanentă a preferinţelorpublicului, constândîn „Caietul de 

impresii”, aşezatînfoaierulsălii de spectacole, prinintermediulcăruiaspectatorii pot să-şiexprimeideile, 

opiniile, aşteptările, frustrările precum șirubrica de recenzii pe pagina de facebook. Înurmaacestui 

gen de testare se pot constata care sunt categoriile de public cefrecventeazăteatrul precum şi care sunt 

genurile de spectacole pe care acest public le preferă.Rețelele de socializare au 

devenitmultmaiimportanteșiprinele se ținelegatura permanent cu toatecategoriile de public. 

b. Prinapariţiiîn mass-media 

Apariţiileîn mass-media aratăinteresulfaţă de activitateateatrului a uneianumitecategorii de 

public, celspecializat, format din jurnalişti, critici, cronicari, redactori TV sau de radio. 

Interesulacestoraajută, înacelaşitimp, la promovareaspectacolelorşi a evenimentelor, făcându-le 

cunoscuteunui public mailarg. 

 

Evaluareacantitativă: 

Înacelaşitimp, urmărireapermanentă a numărului de spectatorişi a gradului de acoperire a 

sălilorpentrufiecarespectacolfurnizează un feedback important cu privire la 

interesulpubliculuipentrufiecarespectacolînparte, ceeacepermitereglarea din mers a politicii de 

marketing, ţinândcont de maimulţifactori. Plecând de la specificulteatrului, de la 

localizarealuişiînurmaanalizelor interne se poateajunge la o strategie de planificare a 
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spectacoleloraşaîncâtrandamentulfinanciarsă fie maxim şi, înacelaşitimp, 

teatrulsăvinăînîntâmpinareadorinţelorspectatorilor. Cum Teatrul de Artă Deva 

estesituatîncentrulmunicipiului Deva, estefirescsăatragăşi public din categoria 

„spectatoruluiocazional de weekend”, acela care nu esteneapăratdecissămeargă la teatruînaceaseară, 

dar care poate fi atras de afişul pe lângă care trece. De aceea, la sfârşit de săptămână, 

repertoriultrebuieaxat pe producţii diverse, respectivcomedii, drame, teatru – dans, musical-uridarfără 

a neglijamareadramaturgieromâneascăşiuniversalăşi cu care spectatorul de ocaziepoate fi sedus. 

Aceastăpolitică de marketing are ca scop atragereaunorcategorii de public câtmaidiversificate. 

Încompletareaacesteipolitici de bun simţ, consider că, pentruelaborareauneistrategiimoderne de 

marketing a Teatrului de Artă Deva, sunt absolutnecesarecercetăricantitative (sondaje) şicalitative 

(focus grupuri), care să ne ofere date ştiinţifice cu privire la nevoileşiobiceiurile de consum cultural 

ale publiculuidevean.(obiectivrealizat) 

Diversificareapubliculuişi implicit a repertoriuluieste una dintrecelemaiimportantereuşite ale 

unui plan de management, materializatăprincreştereaexponenţială a cererii de bileteşi a numărului de 

spectatori. 

În plus, pentruînregistrareaperiodică a feedback-ului din parteapublicului, la 

fiecarereprezentaţie a spectacolelorproducţieproprie, am demaratdistribuitia de formulare de 

feedback cu privire la reprezentaţieşi la activitateateatruluiîn general, care constituie, înacelaşitimp, 

şi o modalitate de îmbogăţire a bazei de date cu spectatori. 

Teatrul de Artă a ajunsîn ultima perioadă, săexiste ca un pol cultural 

adresattuturorcategoriilor de public, surprinzândplăcutaudiența de fiecaredată. Faptulcăteatrula 

reușitsăadunepeste10000 de prieteni pe situl de socializare Facebook (evaluare publica de 5 stele), 

sărealizeze o bază de date cu cliențiifideli, aceștiaprimindprogramul lunar sub formă de 

newsletterdovedeșteinteresulpentruculturășiîn special pentruteatru. Un record de vizualizareeste 

trailer-ul Festivalului Deva Performing Arts , ediția Inside-Out 2020 avândpeste 60.000 de 

vizualizări.  

Unul din avantajeleacesteiplatforme de socializare online 

estecăoferăposibilitateaidentificăriiprofiluluicelor care acceseazăpaginaşidevin „fani” ai instituţiei. 

Astfel, conform dateloractualizatepână la 10.11.2020, profilulutilizatorului Facebook esteurmătorul: 

 

Vârsta Feminin  Masculin 

13-17 ani 2%  1 % 

18-24 ani 11 %  3 % 

25-34 ani 16 %  5 % 

35-44 ani 27 %  9 % 
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45-54 ani 17 %  6 % 

55 ani + 2 %  1 % 

 

5. Grupurile-țintă ale activitățilorinstituției 

Pe termen scurt, beneficiarul-ţintă al activităţilorTeatrului de Artă Deva 

îlconstituietoatecategoriile de public, pentru care estenecesarămontareaunorspectacolefoartediferite 

ca gen, darfărănici un fel de rabat la calitateşi la bunul gust. Se are 

învederecultivareaşieducareapermanentă a publiculuiprinrealizareaunorspectacole de ţinută, pe 

texteremarcabile ale dramaturgieiromâneştişiuniversale, clasiceşicontemporane, semnate de 

numeimportante ale regieiromâneşti. De asemenea, estenecesarăfacilitareaaccesului la spectacole a 

categoriilordefavorizate (pensionari, şomeri, persoane cu dizabilităţi etc.) 

şitrezireainteresuluiacestorcategoriipentruartascenică. 

Propunerile de activități ale Teatrului de Artă Deva, trebuiesăaibeînvederenecesitățileculturale 

ale publicului spectator, la care se adăugăcomponentaeducațională a acestora. Astfel, un prim 

segment de public-ţintăestepublicultânăr, de vârstăpreşcolarăşişcolară (grupele de vârstă 5-7 ani, 8-12 

ani, 12-14 ani); public tânărşifamilii (14-18 ani, 18-24 ani şipeste 24 ani); adulţiactivi – vârstnici 

(pensionari). Aceştia pot participat la programele de educaţieorganizate de şcolilepartenere 

(Şcoalaaltfel; ZiuaInternaţională a Copilului, ZiuaEuropei, etc.) spectacolepentrucopii, spectacole de 

teatrucontemporanproducţiiproprii, spectacoleinvitateşialteevenimenteculturale (concerte, expoziţii, 

etc.). 

De asemenea, un alt segment al publiculuiţintăestecel cu vârstecuprinseîntre 30-50 ani 

şiestereprezentat de persoane care locuiescînmunicipiul Deva şiînîmprejurimi, cu 

veniturimediisaupestemediu, studiisuperioaresauliceale. Acestora le place săvizionezespectacolele de 

noutate, înaceastăcategorieintrândspectacoleleproducţiiproprii, săascultemuzicăşisăparticipe la 

evenimenteculturale. Acest tip de public are dreptvaloareprincipalărespectulfaţă de tradiţieşi care 

pune accent pe calitateaactului artistic, fiindcategoria cu celmai mare potenţial de dezvoltaresocialăşi 

cu ceamaisemnificativăputereeconomică. 

Pe termen mediueste evident 

faptulcădescoperireaşipromovareaunorartiştivaloroşipoateatrageşifidelizapubliculunuiteatru. 

Înacestsens, avemimplementatdeja o 

strategiereultatelefiindvizibileconfirmândrecunoaștereanaţionalăşiinternațională a acesteiinstituţii, 

teatrulnostrufiindceamaiprolificainstituție de proiecte din spațiulteatralromânesc. 

 

Teatrulvatrebuisărămânăconsecventînceeacepriveşteorganizarea de douăori pe saptămânăa 

unorspectacoleproducţiiproprii. Simultan, teatrulestepreocupatşi de atragereapubliculuifoartetânăr. 

Aceastaprinrepertoriupotrivitvârstei, darşiprinsoluţiiteatralecaptivante. Atât pe termen scurt - câtşi pe 
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termen mediu - categoriile de public avuteînvedererămân cam aceleaşi - tineriişivârstnici - la 

celedouă extreme - publiculmatur - la mijloc, cu fluctuaţiifoarte bine controlateînfuncţie de 

evenimentele din comunitate. Învedereaatrageriişi a altorcategorii de beneficiari, 

teatrulvaaveaînvedere ca, pe lângăofertateatralăpropriu-zisă, săadaugeşialtecomponente ale 

vieţiiculturale. 

Analizânddatelestatistice cu privire la spectatorii care au participat la 

spectacoleleşievenimenteleculturaleorganizate de Teatrul de Artă Deva, se poaterealiza o 

distincţieîntremaimultecategorii de spectatori, cu trăsăturile lor specifice: 

 Spectatorul local individual vine cu regularitate la teatrupentru a 

vedeanoilespectacoleproduse de teatru (public captiv). Acest spectator 

poatesăaducăşiinvitaţi care se pot transformaînspectatorifideli.  

 Familiile cu copii vin îngrupuri de câte 2-6 persoane, şi au vârstediferite. 

Familiilepreferădestindereaîntr-o ambianţăplăcută, un spectacolpentrucopiisau un 

eveniment cultural care aduceacumularea de cunoştinţepentrucopii.  

 Şcolarii vin îngrupuriconduşi de cadre didactice. 

 Persoaneleînvârstăcautărelaxareaşipetrecereaplăcută a timpului liber 

încompaniaaltorpersoane de vârstăapropiată. 

 Turiștiiculturaliaflațiocazionalînorașulsaujudețulnostru. 

 

6. Profilulbeneficiarului actual 

 Pornind de la afirmaţialui Bertolt Brecht, care spuneacă “Nu 

numaiartaactoruluitrebuieînvăţată, ci şiarta de a fi spectator”, putemspunecăaceastaestevalabilă nu 

numaipentrupublicul de teatrudarşipentruorice public de artă. Oriceoperă nu-

şidezvăluiemesajuloricuişi la prima vedere. Nu estesuficientsăadunăm un grup de oameniîntr-o sală 

de spectacol, de concert sau de expoziţieşisă-iplasăm cu faţa la scenăsau la tabloupentru ca 

eisăşidevină, automat, public. Dialogul real al publicului cu arta nu se poateînfiripadacăreceptorii nu 

dispun de premiseleeducaţionalenecesaredecodificăriimesajului artistic al operei. De 

aceeapentruTeatruestenecesarsăgăseascămetodenoi de eficientizare a comunicării cu publicul 

spectator şimetodenoi de procesareşi de înţelegere a actului cultural contemporan, 

direcţionatecătrecategoriile de public abordate. 

 Studiereapublicului, mai exact a dorinţelorşiaşteptăriloracelora care consumăcultură, nu a 

fostpână de mult, o temă de reflexiepentruinstituţiileculturale. Tendinţa de a comunica cu spectatorul 

a apărutodată cu conştientizareanecesităţiiunui dialog cu privire la eficienţaeconomică a 

activităţiiculturale, înstrânsăcorelaţie cu identificarea, 

anticipareaşisatisfacereacerinţelorconsumatorilor, în mod profitabil. Înacestsensmarketingul cultural 

răspunde, prinactivităţile sale, la întrebărileprivinddorinţeleşiintereseleunorgrupuriţintă, 
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dezvăluindsoluţiilepentruîmbunătăţireaactivităţiişieficientizareaTeatrului. Pentru a ajunge la 

înţelegereadorinţelorpublicului, teatruldeschide o serie de dialoguristructurateştiinţific, 

prinmetodeleclasice de analizăşidecizieutilizate de marketingul cultural. Încercetareapublicului 

spectator sunt utilizatedouămetode de analiză: sondajul de opinieşianalizastatistică. Pe 

bazarezultateloracestoractivităţi se realizeazăproiecteleşiprogrameleculturaleînacord cu 

preferinţelevizitatorilor. Încă din anul 2013 a fostrealizată o anchetăsociologicăprin care s-a 

propusanalizareaorientărilorşipreferinţelorpublicului spectator înceeacepriveşteconsumul de 

serviciiculturale. S-a urmărit, de asemenearealizareaprofilului social, al consumatorului de cultură 

din municipiul Deva. Pentruaceasta au fosturmărite, înanchetă, preocupările de timp liber ale 

oamenilor, frecvenţaparticipării lor la acţiunileculturaleşisatisfacţiaînlegătură cu 

ofertaculturalădeveană. Prinstudiul sociologic efectuat s-a urmăritcunoaştereabeneficiarului actual cu 

privire la gradul de frecventare a instituţiilor de cultură,motivelepentru care aceştiaparticipă la 

spectacoleleşievenimenteleculturaleorganizate de Teatru, măsuraîn care sunt familiarizaţi cu 

manifestărileorganizate, precum şiopiniaacestoraprivindimportanţainstituţiilor de cultură. 

PubliculTeatrului de Artă Deva esteîmpărţitîncategoriifoartedistincte, determinate înbunăparte 

de specificulrepertoriului existent în ultima perioadă: copiiîntre 6 şi 14 ani, tineriîntre 14-18 ani, 

public tânărîntre 18-35 de ani şiadulţipeste 45 de ani.Sectorulcelmaidelicatestecel al tinerilor intre14-

18 ani care evitateatrulșiacceptădoarspectacolele stand-up comedy. Înacestsens se fac 

eforturiprinsesiuni de discuțiișideplasări ale artiștilorînliceeșicolegii. 

Copiiiprovinpreponderent din municipiul Deva şiîmprejurimi, din familii cu 

veniturimediişimari cu studiilicealesausuperioareşi sunt înmajoritatefamiliarizaţi cu domeniul 

cultural prinparticiparea la diferiteevenimenteculturale. 

Categoriapublicului adult poate fi împărţităîndouăsegmentemairestrânse, înfuncţie de 

frecvenţaparticipării la evenimenteleorganizate de Teatrul de Artă Deva. Existăastfel un public fidel, 

familiarizat cu specificulgenului de spectacolteatral, constant şi conservator, care 

urmăreşteviaţaculturalăîntoateaspecteleei, un public specializat, cu simţ critic, care poate face 

distincţiaîntregenul de spectacol. Un al doilea segment estepubliculîntâmplător, cu 

studiimediişisuperioare, pentru care un spectacol de teatrueste o modalitate de divertisment, o ocazie 

de relaxaredupă o zi de muncăşi care poate fi uşorînlocuit cu orice alt tip de divertisment, de la film 

la operă. 

Odată cu rediversificarearepertoriuluiîncursulanului 2019, au fostdiversificateşicategoriile de 

public cărora se adreseazăinstituţia. Astfel, diferiteletipuri de spectacole au înprezentdiferitetipuri de 

spectatori, ceeaceînseamnăîn mod automat şi o structurare a 

comunicăriiadaptatăpentrufiecarecategorie de public. Profilul actual al spectatoruluiTeatrului de Artă 

Deva, estedefinitprinprismastilului de viaţăactiv (persoane cu o viaţăsocialăbogată), care se 
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încadreazăîncategoria de vârstăcuprinsăîntre 16 şi 50 de ani, cu veniturimediisaupestemedie, 

încăutareauneimodalităţiplăcute de petrecere a timpului liber. 

Portretulbeneficiarului se schimbă permanent, de aceeaestenevoie de o analizăpermanentă a 

publicului. 

Beneficiarulţintă al activităţilorinstituţieieste, înprimulrând, spectatorulplătitor de bilet, de 

toatecategoriile de vârstăşi de diverse preocupări socio-culturale. 

 Consumatorul existent de artăteatrală a dobânditcalitatea de sintezăfoarte mare, lucru care este 

determinant înalegereaviitoarelorproiecteartisticeşiastapentrucăînacestsecol al vitezei, oamenii au 

inceputsăfuncţioneze, fizicdarşi mental, multmai rapid decât o făceauacum 30 de ani. Echipateatrului 

a facuteforturipentruupgradareaconceptului de spectacol, concept care trebuiegrefat pe acestnou tip 

de spectator care înţelegemairepede, gândeştemairepedeşi care proceseazămairepededatele audio-

vizuale pe care le primeşte. 

 

B. Evoluțiaprofesională a instituțieișipropuneriprivindîmbunătățireaacesteia 

1. Adecvareaactivitățiiprofesionale a instituției la politicileculturale la nivelnaționalși la 

strategiaculturală a autorității 

Interesularătat de cetăţeni ne încurajeazăşiputemspunecăavemdejapubliculnostru, 

câştigămteren cu fiecarereprezentaţiedată, dândposibilitatea de a veni la teatru, 

tuturorcategoriilorsociale, elevi, studenţi, pensionarişipersoanelor active – 

faptceevidenţiazăechitateaşiechidistanţaînmanageriereainstituţiei. 

Teatrul de Artă Deva a reintratin fortaîncircuitul artistic al ţării, fapt care 

vaaducenumaibeneficii pe plan local, animândviaţaculturală a oraşului cu evenimente de calitate, 

creând un pol de interesşi de formare a unuinucleu al intelectualităţii locale.Anul 2020 

esteunulaniversar, teatrulnostruîmplinind 10 ani de activitate ca teatru de proiectavândînportofoliu un 

numărde 81premiere și1006 dereprezentații.Mentionez ca se lucreaza in fazaterminala la o publicatie 

in acestsens  Quo Vadis Teatrul de Arta Deva 10 ani!, lucrareamplacecuprindematerialedocumentare, 

interviuri, eseuri de specialitate etc. 

Proiectul managerial ambiţios de altfel de a aducetineriartişti care 

săsusţinădezvoltareaartisticăşiculturală a oraşului se dovedeştefiabil, 

deoarecesemnaleleprimiteînacest an sunt îmbucurătoare, colaborarea cu masteranziisecției regie ai 

UniversitățiiBabeș – Bolyaimaterializându-se înaceastăstagiuneprinspectacolulNeoplasticism (Ochi 

frumoși, tablouriurâte), de Mario Vargas Llosa, laureat al Premiului Nobel pentruliteraturăînanul 

2009. 

La fiecareselecţie de artiştipentruviitoareleproducţii se înscriu tot maimultepersoane, fapt care 

dovedeşteîncăodatăinteresul de care se bucurăTeatrul de Artăînrânduloamenilor de teatru. 
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Activităţileproducătoare de prototipuri sunt în general inovaţiiculturale care presupuncosturi 

de producţieangajateînainte ca produselesă fie testate pe piaţă. După cum spune Alain Busson 

“fiecarecreaţieeste un pariu artistic şicomercial, al căruirezultat nu poate fi anticipat, de aceea, 

înacestdomeniu, maimultdecâtînoricarealtul, ofertacrează propria cerere”. Acest concept 

îmidăcertitudineacăTeatrul de Artă Deva are 

toateşanseleprinnouaorientareşinoileproducţiiceurmează, să-şiconsolidezepropriul public 

princalitatea tot maicrescândă a evenimentelorteatrale. 

Fiecare bun cultural esteunic, diferit de altele, cu o valoare de piaţădată de 

semnăturaunuiautorsau de prestigiulunuiteatru, fără ca aceastasăconfere o garanţie de succes. 

Creatorii, interpreţii (din domeniulculturii), organizatorii de spectacole, sunt 

interesaţiînobţinereaconsacrăriisausuccesuluiinstituţional, apelând la instanţelecriticiişi ale 

consumatorilor de cultură (adesea sunt şieleîndezacord) concurând cu producătorii de bunuriculturale 

de acelaşi tip. 

Relaţiile stabile şisigure pot fi celmai bine realizateşidezvoltateinstituţional, 

prinuniunişifundaţii de creaţieşidifuzare, prinreunireaartiştilor, finanţatorilor, asociaţiilor de 

breaslăsau ale consumatorilor de cultură. 

Infiinţareauneibăncielectronice de texte de teatru, atât din repertoriul universal, 

câtşiromânesc, de la tragediilegreceşti, până la teatrulabsurdului al lui Eugen Ionesco „spre un 

teatrusărac” al lui Grotowski, sau „spaţiulgol” de Peter Brook şiterminând cu teatrul post-

dramaticultimul din panoplia de genuri, a fostrealizatășieste la dispozițiaartiștilorinstituțieinoastre. 

Teatrul de Artă Deva a devenit o instituţie de culturăimportantă, atâtpentrumunicipiul Deva 

câtşi pe plan naţionalşiinternaţionalprinnumeroaseleparticipări la festivalurile de 

profilcâtșiprinorganizareacelordouăfestivaluriproprii.Diversitateaşiconsistenţaevenimentelor au 

transformatinstituţiaîntr-un punct cardinal cultural cu o largăarie de activitate, de la expoziţii de 

picturăpermanente, sculptură, fotografie la proiecţii de filmeînregim de cinematecă, 

concertesimfonice, lansări de carte dar nu înultimulrândspectacolememorabile ale Teatrului de Artă 

Deva sauinvitate. 

  

Încursulperioadeianalizateîncepand cu luna 01 august 2016-10.11.2020, Teatrul de Artă Deva 

a desfășuratactivități, astfel: 

 Înanului2016, Teatrul de Artă Deva a desfășuratactivități, după cum urmează: 

Luna august 

01 -  începerearepetițiilor la Treisurori de A.P. Cehov, regia Constantin Podu 

12 – O MaicuțăSfântă – AnsamblulProfesionistDrăganMuntean Deva 

24 – Micutzul – Stand up comedy 

26 -  Delia Live – Concert Delia Matache 
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Luna septembrie 

09 – Treisurori de A.P.Cehov, avanpremiera 

10 - începerarepetițiilor la Fata babeiși fata mosneagului, de Ion Creangă, regia Alexandra Podu, 

scenografia Mihai Panaitescu 

12  -Bacalaureat– film Romania, organizat de Colegiul National Decebal Deva 

13 - Bacalaureat – film Romania, organizat de Colegiul National Decebal Deva 

14 – Povestedespreadevar – Trupa de teatru Pro- Scenium, organizat de Colegiul National Decebal 

Deva 

15 – CvartetulFuriant, concert organizat de Colegiul National Decebal Deva 

15 – Treisurori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu – Premiera, Teatrul de Artă Deva 

16 – Lumea de la capat, lansare carte Daniel Marian 

24 – Andre Rieuînregistrareaconcertului de la Maastricht 2016, organizat de D Stars Timisoara 

26 – Teo, ViosiCostel - Stand up comedy 

28 – Eliza șilebedele, spectacolpentrucopii, Teatrul de Vest Resita 

28 – Profu de franceză – Teatrul de Vest Reșița 

 

Luna octombrie 

02 - Cvartetultransilvanorganizat de Centrul Cultural DrăganMuntean Deva 

04 – Fata babeiși fata mosneagului, spectacolpentrucopii – Premiera 

05 - începerarepetitiilor la Punguța cu doibani, de Ion Creangă, regia Alexandra Podu, scenografia 

Mihai Panaitescu 

06 – Balulbobocilor – ColegiulTehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva 

07 – Magiacopilăriei – spectacolmagie Robert Tudor 

08 - Concert extraordinar Eugen Doga, organizat de Centrul Cultural DrăganMuntean Deva 

09 - Fata babeiși fata mosneagului, spectacolpentrucopii, deplasareReșița 

09 - Treisurori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu, deplasareReșița 

14 – Duelulviorilororganizat de Centrul Cultural DrăganMuntean Deva 

15 – Balulbobocilor 2016 ColegiulEmanoilGojdu 

16 – Bobonete, Vancica, Dita siRait – Stand up comedy 

17 – Punguța cu doibani – Premiera – Teatrul de Artă Deva 

18 - începerarepetițiilor la Clowniada, regia C-tin Podu, scenografia Mihai Panaitescu 

19 - începerarepetițiilor la Gașca de râs, comedieadulți, regia C-tin Podu, scenografia Mihai 

Panaitescu 

19 – Trandafirultatuat – Teatrul de Artă Deva 

20 - Balulbobocilor 2016 ColegiulGrigoreMoisil Deva 
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21 - Balulbobocilor 2016 ColegiulTehnicIancu de Hunedoara 

24 - Balulbobocilor 2016 ColegiulTehnicTransilvania Deva 

27 - Treisurori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu - Teatrul de Artă Deva 

28 - Balulbobocilor 2016 ColegiulTehnicTraianLelescu Hunedoara 

 

Luna noiembrie 

01 – Boeing, Boeing!TeatrulElisabetaBucuresti 

04 – Isabela Hasasiinvitatiisai - Teatrul de Arta Deva 

05 – Spectacolmuzicalorganizat de Comunitateamaghiara din Deva 

06 - Punguta cu doibani – deplasare la Teatrul de Vest Reșița 

06 – Cafeneauacomedieadulti, regia Mihai Panaitescu - deplasare la Teatrul de Vest Reșița 

07 –  "Vă place Schu… bertsauSchu… man?"  organizat de CentrulCultural DrăganMuntean Deva 

09 - Balulbobocilor 2016 ColegiulNaționalDecebal Deva 

10 – Clowniada – ora 10 spectacolcopii, Teatrul de Artă Deva – Premiera 

10 – Gașca de râs - comedieadulțiTeatrul de Artă Deva – Premiera 

12 - Inceperearepetitiilor la Oscar si tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, regia Mihai Panaitescu 

14 - Fata babeisi fata mosneagului, spectacolpentrucopiiTeatrul de Arta Deva, deplasareOrastie 

14 - Trandafirultatuat – Teatrul de Arta Deva, deplasareOrastie 

15 - Balulbobocilor 2016 ScoalaGimnaziala Andrei Saguna Deva 

16 – Muzicantii din Bremen,spectacolcopii, Teatrul de Vest Resita 

16 - Profu de franceza – Teatrul de Vest Resita 

18 – Targ de toamna in cetate,organizat de AnsamblulProfesionist Dragan Muntean Deva 

22 – Balulboboceilor 2016 ColegiulTehnicTransilvania Deva 

23 – Pafum de romanta,editia a V –a, organizat de Centrulpentrupromovareasiconservareafolclorului 

traditional Hunedoara 

27 – Mihai Marginean – concert live 

29 – Buble show,spectacolpentrucopiiorganizat de LiviuAnghelBucuresti 

30 - Treisurori de A.P. Cehov,  regia Constantin Podu - Teatrul de Arta Deva, 

deplasareFestivalulInternaţional de TeatruşiLiteratură „LiviuRebreanu” 

 

Luna decembrie 

02 – Festival concurs SteleleCetatiiorganizat de CentrulCultural Dragan Muntean Deva 

03 - Festival concurs SteleleCetatiiorganizat de CentrulCultural Dragan Muntean Deva 

04 – Steluteledansuluieditia a VI-a, concurs national de dans modern organizat de PalatulCopiilor 

Deva 

05 – SpectacolcaritabilTeatrul de Arta Deva siAsociatiaCastelul din Carpati 
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07 - Punguta cu doibani – deplasare la Orastie 

07 – DecernarepremiiGala excelentei – organizat de ConsiliulJudetean Hunedoara 

07 – Arta adulterului– spectacoladulti, deplasare la Orastie 

08 – Oscar si tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, regia Mihai Panaitescu – Premiera 

09 – Oarete-ai gandit?Corala Sanctus Pro Deo – Sibiu 

10 – Am venitsacolindam,colindeRoriManolache 

12 – Spectacol de Craciun – SerbareGradinita PP7 Deva 

13 – Vernisajacuarelasidesen – AurelNedel, organizat de Colegiul National Decebal Deva 

14 – Duo Colompar – Café Jazz Concert spectacoleveniment 

15 – Poveste de Craciunmontat de Scoala Rudolf Steiner Hunedoara la Teatrul de Arta Deva 

16 – ColindetraditionaleAsociatia Castrum Rotary Deva 

17 – Stefan HruscaColinde 

18 – Concert Radu Trifon 

19 - Concert de colindeCoralecopii 

19 - Colind din suflet de roman UAIFMR 

19 - Varsovia (Love Mon Amour)adaptaredupa Leonid Zorin, regia siscenografia C-tin Podu 

20 – Suflet in oglinda-  spectacol de teatru dans, regia sicoregrafia Cristian Baican 

21 – Fluturi in stomac, regia C-tin PoduspectacolcaritabilTeatrul de Arta Deva 

30 – Concert extraordinar de AnulNou - FilarmonicaBanatul Timisoara organizat de Teatrul de Arta 

Deva siDevart Deva.   

Total 80evenimente 2016 (partial) 

 

 Încursulanului2017, Teatrul de Artă Deva a desfășuratactivități, după cum urmează: 

 

Luna ianuarie 

 

13 - „TreiSurori”de A.P. Cehov, Regia- Constantin Podu 

16 - „Clowniada”- Regia - Constantin Podu 

16 - „Gasca De Ras”- Regia - Constantin Podu 

17 - „Deva 365”Expozitie de fotografie –foaier . Realizator-Marius Isfan 

20 - Lansare De Carte – Conexiuni De Noiembrie – PortreteUmoristiceVazuteLuacianDobartasi 

Marian Avramescu 

20 - „Oscar Si Tanti Roz” Dupa Eric-Emmanuel Schmitt – Regia – Mihai Panaitescu 

27 - „Love Mon Amour”,Dupa Leonid Zorin, Regia Constantin Podu- Premiera 

 

Luna februarie 
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01 - Directia Sport Si Tineret (Reduta)- Decernarepremiipentrusportiviijudetului Hunedoara – 

DirectiaJudeteana Sport Si Tineret Hunedoara 

02 - „Alba Ca Zapada” DupaFratii Grimm, Regia Dan Mirea SpectacolInvitat – Teatru De Vest 

Resita 

02 -„ZborDeasupraUnuiCuib De Cuci”- De Ken Kesey, Regia Marius Oltean SpectacolInvitat – 

Teatru De Vest Reșița 

03 -„Fata Babei Si Fata Mosneagului”- Dupa Ion Creanga,Regia Alexandra Podu  

05 -„O Zi De Vara”, AdaptareDupă Slawomir Mrozek,Regia – Ofelia Popii- Premiera 

10 - „Weekend înPijama”, AdaptareDupăFarsaMoumou De Jean De Letraz, Regia – Constantin 

Podu- Premiera 

10 - „Scrisori De Dragostecatre o printesachineza”deMateiVisniecRegia – Ofelia Popii - 

Participare La Festivalul „Scena Ca O Strada” Teatrul De Vest - Resita 

11 - Oscar Si Tanti Roz” Dupa Eric-Emmanuel Schmitt – Regia – Mihai PanaitescuParticipare La 

Festivalul „Scena Ca O Strada” Teatrul De Vest – Resita – premiu de popularitate 

12 -„Punguta Cu Doi Bani”- Dupa Ion Creanga, Regia Alexandra Podu  

15 -Show De Improvizatie – Bobonete, Neamtu, Micutzu& Co - inchirieresala mare 

17 - „Oscar Si Tanti Roz” Dupa Eric-Emmanuel Schmitt – Regia – Mihai Panaitescu 

19 -„Despre Mine, Despre Tine, DespreNoi-Spectacol Monodrama – Regia – Mihai Panaitescu- 

Premiera 

20 -„Clowniada”- Regia - Constantin Podu Deplasare Sala „Astra”, Orastie 

20 -„Weekend In Pijama”, AdaptareDupăFarsaMoumou De Jean De Letraz, Regia – Constantin 

Podu  

22 -„Cantati Cu Noi De Dragoste – Asociatia Sara Maria Vest-SpectacolUmanitar – MuzicaPopulara 

Si Usoara 

24-„Fata Babei Si Fata Mosneagului”- Dupa Ion Creanga,Regia Alexandra Podu- DeplasareHateg –

Sala Dacia 

24 -„Love Mon Amour”,Dupa Leonid Zorin, Regia C-tin PoduDeplasareHateg –Sala Dacia 

24 - Gringotronic– Concert A.G.Weinberger -Muzica Electronica, Jazz, Blues, Soul, Rock 

25 -„Love Mon Amour”,Dupa Leonid Zorin, Regia Constantin Podu  

26 - „Fata Babei Si Fata Mosneagului”- Dupa Ion Creanga,Regia Alexandra Podu  

27 -„Punguta Cu Doi Bani”- Dupa Ion Creanga,Regia Alexandra Podu DeplasareCentrul Cultural 

„Lucian Blaga”, Sebes - Alba 

27 -„Weekend In Pijama”, AdaptareDupăFarsaMoumou De Jean De Letraz, Regia – Constantin Podu

 DeplasareCentrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebes - Alba 

27 -„Idiotul” – F. Dostoievski – Spectacol UNATC  
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Luna martie 

 

02 – BalulPrimaverii –Liceul Dragomir Hurmuzescu, Deva 

03 – „TreiSurori” de A.P. Cehov, Regia- Constantin Podu 

04 – „IubescFemeia” Regia Bogdan Jianu – spectacolmuzical 

05 – „Clowniada”- Regia - Constantin Podu 

07 – Femeia, PrimavaraVietiiNoastre- spectacolmuzical 

10 - „Hocus Pocus” – spectacolpentrucopiiinvitat - Teatrul de Vest - Resita 

10 – Weekend In Pijama”, adaptaredupăfarsaMoumou de Jean de Letraz, Regia – Constantin Podu 

12 – Scufita Rosie-dupaFratii Grimm, Regia - Mihai Panaitescu 

13 – „Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu, Deplasaresala „Astra”, Orastie 

13–Despre Mine, Despre Tine, DespreNoiSpectacol Monodrama – Regia – Mihai Panaitescu, 

Deplasaresala „Astra” , Orastie 

15 – Despre Mine, Despre Tine, DespreNoiSpectacol Monodrama – Regia – Mihai Panaitescu 

16 – Vlad Grigorescu – Iluzionism Si Mentalism –spectacol de magie -Inchirieresala 

17- „Love Mon Amour”,dupa Leonid Zorin, Regia Constantin Podu 

19- „Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu 

20-„Clowniada”- Regia - Constantin Podu DeplasareCentrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebes - Alba 

20-„Oscar Si Tanti Roz” dupa Eric-Emmanuel Schmitt – Regia – Mihai Panaitescu 

- DeplasareCentrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebes - Alba  

23- Credinta Si Cunoastere Pe CarareaImparatiei -OrganizatorEpiscopiaDeveisiHunedoarei 

24- Conferinte – Camera De Comert 

25-Conferinte – Camera De Comert  

26- Despre Mine, Despre Tine, DespreNoiSpectacol Monodrama – Regia – Mihai Panaitescu 

27-„Punguta Cu Doi Bani”- dupa Ion Creanga,Regia Alexandra Podu- Deplasare Casa Oraseneasca 

de Cultura, Hateg 

27-Weekend In Pijama”, adaptaredupăfarsaMoumou de Jean de Letraz, Regia – Constantin Podu 

28- 40 De Ani De La InfiintareaColegiuluiTehnic „Transilvania”, Deva  

28-„Scrisori De DragosteCatre O PrintesaChineza Sau Cum Am Dresat Un Melc Pe Sanii Tai” de 

MateiVisniec, Regie- Ofelia Popii - Premiera 

30- „Oscar Si Tanti Roz” dupa Eric-Emmanuel Schmitt – Regia – Mihai Panaitescu 

31- Biblioteca Ovid Densuşeanu– decernarepremii  

 

Luna aprilie 
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01 –„Lasati-mi Muzica”, Fuego – spectacol musical - Inchirieresala 

02-„Punguta Cu Doi Bani”- dupa Ion Creanga, Regia Alexandra Podu  

03- Scufita Rosie-dupaFratii Grimm, Regia - Mihai Panaitescu-Deplasaresala „Astra”, Orastie 

03- „Gasca De Ras”- Regia - Constantin PoduDeplasaresala „Astra”, Orastie  

10- „Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu- Deplasare Casa Oraseneasca de Cultura, 

Hateg 

10- „TainaManastirii” de de John Pielmeier, Regia – Marius Oltean-Deplasare Casa Oraseneasca de 

Cultura, Hateg  

13-„Fata FaraZestre” dupa Nicolai Ostrovski, Regia – Constantin Podu - premiera 

19-Festivitate Deschidere – OlimpiadaLimba Romana –ISJ HUNEDOARA 

21- Stand-Up Comedy cu Tanase Ana Maria siIonutRusu - Inchirieresala 

22-Festivitate De Premiere - ISJ HUNEDOARA  

23-Scufita Rosie-dupaFratii Grimm, Regia - Mihai Panaitescu  

24- Arta Adulterului, dupa Pierre Chestnot, Regia- Marius Oltean DeplasareCentrul Cultural „Lucian 

Blaga”, Sebes - Alba 

25-Festivitate Deschidere – Olimpiada De Arhitectura  

26-„Un Copac Cu Flori” concert Stefan Hrusca  

28-Festivitate De Premiere - ISJ HUNEDOARA  

30-„Clowniada”- Regia - Constantin Podu  

 

Luna mai 

 

01-Festivitate - ISJ HUNEDOARA  

04-Festivalul „Dragan Muntean”  

05-Gala Festival „Dragan Muntean”  

07-Filarmonica „Transilvania” cu HoriaMihail -Concert simfonic  

08-„Consanzeana Si Un Fat Frumos, Cloanta Si Un ZmeuMofturos”, Regia- Mihai Panaitescu, 

Deplasaresala „Astra”, Orastie 

08-„Taina Manastirii” de de John Pielmeier, Regia – Marius Oltean, Deplasaresala „Astra” , Orastie

  

08-„Fidelitate”, Regia Dragos Canpan, Maria Dore - Inchirieresala 

09-„Ziua Europei” – muzica, dans – ScoalaGimnaziala din Vetel  

09- Prezent” –expozitie de fotografie - Foaier 

09-„Stradivarius Vibrations” - concert extraordinar 

 11-„Sa Fii Roman” –  conferinta Dan Puric- Inchirieresala 

12- „Tara Lui Gufi”- Regia Mihai Lungeanu -organizatorCentrul Cultural „Dragan Muntean”, Deva 
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16-„Fata FaraZestre” dupa Nicolai Ostrovski, Regia – Constantin Podu  

18- „Sot De Vanzare”, dupaMihailZadornov, Regia – Marius Oltean  

20-„Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu DeplasareTeatru „MateiVisniec”- Suceava 

20-„Fluturi In Stomac”,dupa Leonard Gherse, Regia Constantin Podu  

21-Lansare Carte –Dan Rusanu  

21- „Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu- participare la Festivalul de 

TeatruMateiVisniec Suceava 

21-„Fluturi In Stomac”,dupa Leonard Gherse, Regia Constantin Podu - participare la Festivalul de 

TeatruMateiVisniec Suceava 

22-„Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu- - Deplasare Casa de CulturaRadauti 

22--„Fluturi In Stomac”,dupa Leonard Gherse, Regia Constantin Podu - Deplasare Casa de 

CulturaRadauti 

24-Festivitate – ColegiulTehnic „Transilvania”- Dansuri,muzica 

25-Expozitie Nationala De Arta Si Speranta-expozitie de picturasisculptura  

26-„Trofeul MiculuiCititor” - BibliotecaJudeteana Ovid Densuşeanu  

26- Festivitate – ColegiulNationa „Sabin Dragoi”- Dansuri,muzica 

28-„Sot De Vanzare”, dupaMihailZadornov, Regia – Marius Oltean-deplasareTeatru de Vest, Resita 

30-„Cosi Fan Tutte”– opera de W.A. Mozart, Regia –Mihai Panaitescu- Premiera 

31-„Aventurile Lui Mickey Mouse”, Regia – Dan Mirea - Spectacolinvitat 

31-Gala De ExcelentaFeminina 2017 – Festivitate De Premiere - Inchirieresala 

 

Luna iunie 

 

01-„Burtiplici Si Tontonici” Regia - Mihai Panaitescu- PiataVictoriei, Deva- spectacol in 

cadrulmanifestarilor de ZiuaCopilului 

03-„Trecut.Prezent.Viitor” –concurs interjudetean, editia a II-a, Liceul de ArtesiMuzica „Sigismund 

Toduta”  

07-„Ziua Invatatorului”- Isj Hunedoara -spectacolsifestivitate de premiere  

07- Spectacol De Sfarsit De An Scolar-Muzicausoara, populara, dansuri, etc.  

12-„Sot De Vanzare”, dupaMihailZadornov, Regia – Marius Oltean -Deplasaresala „Astra” , Orastie 

15- Festivitate De Sfarsit De An Scolar-Muzicausoara, populara, dansuri, etc.- Colegiul National 

„Decebal”- Inchirieresala 

16-  Festivitate – Intalnire 35 De Ani- Colegiul National „Decebal”  

22- „Ultimul Romantic”- spectacolmuzicausoara  

24- „Marturisitorii”-Copania de Teatru Civic ART- Bucuresti, - organizatorEpiscopiaDeveisi 

Hunedoara 
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25-Concert De MuzicaRomaneascaVeche– Formatia vocal-instrumentala „Treiparale”, Bucuresti- 

organizatorEpiscopiaDeveisi Hunedoara 

26-„Biserica Din Cetate”–conferintaTeodorBaconschi- organizatorEpiscopiaDeveisi Hunedoara 

30- „Veste Mare In Cetate” –Elite Dance Academy –spectacolcaritabil  

 

Luna iulie 

 

02-„Traistuta Cu Talente” – Ecofest 2017 – spectacol concurs  

03-Stand-Up Comedy cu Micutzu, Teodora, Ana Maria- Inchirieresala 

16- Festivaul international de Opera simuzicaclasica Hunedoara LiricaTeatrul de Artă Deva, Gală 

de Operă (lucrări din creația de operă a compozitorilor W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, 

C. Gounod, N. A. Rimski-Korsakov. dirijor: WarcisławKunc (Polonia) 

17 - Festival Hunedoara LiricaGală de operăTeatrul Dramatic I. D. SîrbuPetroșanidirijor: 

WarcisławKunc (Polonia) 

17- Festival Hunedoara LiricaCastelulCorvinilor, Concert SimfonicFilarmonica de Tineret din Haga 

(Olanda) dirijor: Marcel GeraedsLucrări din creațiacompozitorilor G. Enescu, C. A. Weber, J. 

Strauss, A. Dvorak 

18- Festival Hunedoara LiricaCastelulCorvinilor, Opera Rock BudapestaZrinyi 1556 regia 

MoravetzLevente 

19- Festival Hunedoara LiricaMuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane (Lapidarium), Opera în concert 

Rigoletto de Giuseppe Verdi, dirijor:JuanCantarell 

20- Festival Hunedoara LiricaCastelulCorvinilor, Tosca de Giacomo Puccini Regia: Mihai 

Panaitescu, dirijor: Juan Cantarell (Spania) 

21- Festival Hunedoara LiricaTeatrul de Artă Deva, Cosi fan tutte de W. A. Mozart capelmaistru 

Theodore Coresi, regia artistică Mihai Panaitescu 

 

Luna august 

 

30- Stradivarius Music Nights by the Castle CastelulCorvinilor- Spectacolinvitat 

31- Stradivarius Music Nights by the Castle CastelulCorvinilor- Spectacolinvitat 

 

Luna septembrie 

 

27-Deschidere stagiune -Othello de Wiliam Shakespeare, Regie: Suren Shahverdyan -

SpectacolinvitatTeatrul Tony Bulandra 

29- RepetitieCu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia Marian Stan  
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29- SpectacolTrecut, Prezent Si Viitor 

30- BalulBobocilor – LiceulEmanoilGojdu -inchirieresala 

 

Luna octombrie 

 

01- Palatulcopiilor -deschidere an scolar   

04- Congres International de Obstetricasiginecologie-inchirieresala 

06- In Valuri De Lumina, L-Am Vazut Pe Dumnezeu- concert de muzicacrestina -inchirieresala 

11- BalulBobocilor - ColegiulTehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" 

12- Lansarecandidatura PNL – inchirieresala 

12-Musica Poetica-inchirieresala  

13-Balul bobocilorColegiulTehnicIancu de Hunedoara  

14-Balul bobocilorColegiulTehnicTraianLelescu Hunedoara 

15-Spectacol Aniversar 1 An Hora Tv Deva - coproductie 

17-Indragostiti faranoroc -ConcertTudor Gheorghe - inchirieresala 

20-Jack Si Vrejul De Fasole -SpectacolinvitatTeatruI.D.SirbuPetrosani 

20- Un Pedagog De ModaNoua, dupa I.L. CaragialesiKarinthy Frigyes, regie: Daniel Vulcu 

21- Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan Avanpremiera  

25- BalulBobocilorColegiul National Decebal 

28- Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan   

29-Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni,Regia:Marian Stan- deplasare  Casa de cultura  

Astra Orastie 

31-Lansare candidatura ALDE- inchirieresala 

 

Luna noiembrie 

 

02-Balul BobocilorColegiulTehnologicGrigoreMoisil  

03Spectacol Stand-Up-inchirieresala 

05- Cant din sufletpentrusuflet - Spectacolfolcloric- Liceul Sigismund Toduta  

07-Central ParkRegia Dragos Campan-inchirieresala 

08-Balul BobocilorColegiulTehnicTransilvania   

10-Muzicantii Din Bremen - SpectacolinvitatTeatruI.D.SirbuPetrosani 

10- Hergheliaalbastra-  Regia ValeriuButulescu- spectacolinvitatTeatruI.D.SirbuPetrosani 

15- Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan – Sala Pro ArteDecebal 

15- BalulBobocilor - ScoalaGenerala Andrei Saguna 

16- Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia: Marian Stan 
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17-Ratoiul nazdravan, Regia Diana Boboc– Premiera 

21- Eu sunt Aladin, Regia Stefan Mototaianu 

23-Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan – deplasareOrastie 

24- Conferinta ASE Timisoara -salaReduta 

24-Capra cu treiiezi- SpectacolinvitatTeatruI.D.SirbuPetrosani 

24-”Și miniștriicalcăstrâmb”,Regia Daniel Vulcu - SpectacolinvitatTeatruI.D.SirbuPetrosani 

25- SteluteleDansului - Palatulcopiilor- spectacol concurs de dans  

26- Intalnire -OrganizatieFemei PNL- inchirieresala 

26- Sot de vanzare, dupaMihailZadornov, Regia – Marius Oltean 

29-Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan- 

ParticipareFestivalulInternațional de TeatrușiLiteratură ” LiviuRebreanu”  

 

Luna decembrie 

 

02 – Festival concurs SteleleCetatiiorganizat de CentrulCultural Dragan Muntean Deva 

03- Gradina cu sperante – vernisajsiexpozitieceramica – foaier UAP Deva 

03 - Festival concurs SteleleCetatiiorganizat de CentrulCultural Dragan Muntean Deva 

04 –Ratoiulnazdravan, Regia Diana Boboc-deplasareCentru cultural Astra Orastie 

05 – Concert Extraordinar De Colinde – EpiscopiaDevei Si Hunedoarei 

07 –Intalnire- AsociatiaSportivaClas Deva 

07-Cu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni, Regia:Marian Stan 

09-Spectacol Stand-Up cu Tanase, Badea , Ana-Maria- inchirieresala 

11-Lumina de la Bethleem-  Concert De Craciun – EpiscopiaDevei Si Hunedorei 

13- PadureaspanzuratilordupaLiviuRebreanu, Regia: Marius Oltean -Avanpremiera 

17- Concert Regal Vienez – Orchestra radio-simfonica Din Ucraina - inchirieresala 

17- Concert Regal Vienez – Orchestra radio-simfonica Din Ucraina - inchirieresala 

18- Noiumblam a colinda -Concert de Colinde – Ansamblul Dragan Muntean 

19- Spectacolcaritabil-Elite Dance Academy -dans sportive 

20-Poveste de Craciun – spectacol de muzica gospel Dean Bown SUA 

22-Spectacol Stand-Up IonutRusu, Coco, Ruxi- inchirieresala 

23- Scrisoare de decembrie -concert Fuego - inchirieresala 

 

Total 179 evenimente 2017 

 

 Înanului2018, Teatrul de Artă Deva a desfășuratactivități, după cum urmează: 
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Luna ianuarie 

 

15.Mari PatrioțiRomâni, promotoriiMariiUniri – Eminescu -PREMIERA-sediul TAD 

19.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu –PREMIERA –sediul TAD 

21.Pădurea Spânzuraților, PREMIERA regia Marius Oltean –sediul TAD 

23.Un bărbatșimaimultefemei – închiriresală 

24.Eveniment AnsamblulDrăganMuntean- sediul TAD 

25.Punguța cu 2 bani - Teatrul Id SârbuPetroșani - sediul TAD 

25.Presu, producțieTeatrul Id SârbuPetroșani - sediul TAD 

27.Eveniment MareaUnirecelebrată de minoritatearuteanăspectacol artistic   

30.Decernare premiiLiceulSportiv Deva - parteneriatLiceulSportiv 

 

 

Luna februarie 

 

01.Rațoiul năzdrăvan, regia Diana Boboc - PREMIERA - sediul TAD 

10.Vecina de alături, regia Marius Oltean - PREMIERA - sediul TAD 

11.Vecina de alături, regia  Marius Oltean - deplasareTeatrul ID SârbuPetroșani 

14.Eveniment CJ – OrdinulArhitectilor 

15.Concert Directia 5 - închirieresală 

17.Jack sifemeilelui- închirieresală 

23.Pacală, regia Mihai Panaitescu - sediul TAD 

27.Vrăjitorul din OZ ,Teatrul  ID SârbuPetroșani - sediul TAD 

27.Incurca lume,Teatrul ID SârbuPetroșani - sediul TAD 

27.Festivitate premiere Cj – Sediul TAD 

28.Balul PrimăveriiLiceulHurmuzescu – parteneriatLiceulHurmuzescu 

 

Luna martie 

 

02.Echilibru - spectacol dans - sediul TAD 

03.Sedința CooperativaMureșul - sediul TAD 

04.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasareBucurelti 

07.Concert Tudor Gheorghe – închirieresală 

16.Stand Up Comedy - închirieresală 

17.Eveniment muzicăpopulară- parteneriatDrăganMuntean 

18.Spectacol magie – închirieresală 
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20.Conferința teologică Theodor Baconski 

22.Rățoiul năzdrăvan, regia Diana Boboc - deplasareTeatrul Tudor Vianu Giurgiu 

23.Vecina de Alături, regia Marius Oltean - deplasareTeatrul Tudor Vianu Giurgiu 

26.Rățoiul năzdrăvan, regia Diana Boboc - sediul TAD 

27.Rățoiul năzdrăvan, regia Diana Boboc - sediul TAD 

28.Rățoiul năzdrăvan, regia Diana Boboc - deplasareCălan 

29.Workshop fotografieRoibu/Rosetti - sediul TAD 

29.Eveniment CooperativaMureșul - parteneriat 

 

 

 

 

Luna aprilie 

 

19.5 fete de poveste - producțieTeatrul Tudor VianuFGiurgiu –sediul TAD 

19.Crima din Orient Expres- producțieTeatrul Tudor Vianu Giurgiu –sediul TAD 

20.Vecina de alaturi, regia Marius Oltean - deplasareBucurești 

20.Parada, producțieTeatrul Tudor Vianu Giurgiu – sediul TAD 

21.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasare Alba Iulia 

 

Luna mai 

 

12.O noapteFurtunoasă, regia Mihai PanaitescuPREMIERA - Festival Deva Performing Arts -  

13.Leonce și Lena - Festival Deva Performing Arts 

14.Vecina de alaturi- Festival Deva Performing Arts 

14.Origini - Festival Deva Performing Arts 

15.Old Love - Festival Deva Performing Arts 

15.Comedia din  comedie- Festival Deva Performing Arts 

16.Prah (6 din 49 ) - Festival Deva Performing Arts 

16.Gunoierul - Festival Deva Performing Arts 

17.Varsovia GhidTuristic-estival Deva Performing Arts 

17.3 FratiVenetieni- Festival Deva Performing Arts 

18.Iaacovi siLeidental- Festival Deva Performig Arts 

19.Laboratorul Liric-19-30 mai – sediul TAD 

30.Bastienne si Bastien, regia Tiu Eleonora PREMIERA –sediul TAD 

30 .NuntaluiFigaro,regia Eugenia Arsenis- PREMIERA -sediul TAD 
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31.Bastienne si Bastien ,regia Tiu Eleonora  - sediul TAD 

31 .NuntaluiFigaro,regia Eugenia Arsenis- sediul TAD 

 

Luna iunie 

 

02.Bastienne și Bastien –regia Tiu Eleonora - deplasareTg Jiu  

03.Festival TrecutPrezentViitor - parteneriatLiceul de Arte Sigismund Toduță 

07.Eveniment Colegiul National Decebal- parteneriat 

12.O noaptefurtunoasa, regia Mihai Panaitescu - sediul TAD  

 

 

 

Luna iulie 

 

09.Lansare carte Isabela Hasa – sediul TAD 

09.Nunta Lui Figaro, regia Eugenia Arsenis–Festivalul Hunedoara Lirică 

10.Nunta lui Figaro, regia Eugenia Arsenis - deplasarePetrosani-Festival Hunedoara Lirică 

13.Macbeth -  Hunedoara - Festival Hunedoara Lirică 

14.Trovatore - deplasare Hunedoara - Festival Hunedoara Lirică 

15.Gala de Opera,-sediu TAD - Festival Hunedoara Lirică 

16.Bastienne si Bastien - deplasare Brad-Festival Hunedoara Lirică 

17.Bastienne si Bastien - deplasareSimeria-Festival Hunedoara Lirică 

18.Principele –deplasare Hunedoara - Festival Hunedoara Lirică 

19.Spectacol de muzicasi dans Coreea- deplasare Hunedoara-Festival Hunedoara Lirică 

20.Spectacol de muzicasi dans Coreea- sediu TAD-Festival Hunedoara Lirică 

21.„Fotograful Unirii „ regia Mihai Panaitescu - deplasare Festival Oravița 

 

Luna august 

 

27. Stradivarius Music Nights by the Castle CastelulCorvinilor  

28. Stradivarius Music Nights by the Castle CastelulCorvinilor  

29. Stradivarius Music Nights by the Castle CastelulCorvinilor  

 

 

Luna septembrie 
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7.Șantaj, regia Cosmin Crețu- PREMIERA - sediul TAD 

10.Lansare de carte Mon General –Ioana Craciunescu-sediul TAD 

10.Vernisaj SandaBreban - sediul TAD 

16.Contract, regia Mihai Panaitescu-PREMIERA TAD 

28.Șantaj, regia Cosmin Crețu - sediul TAD 

30.Șantaj, regia Cosmin Crețu - deplasareTeatrul de Vest Reșița 

 

Luna octombrie 

 

6.Să se ridicețara, spectacol Dan PuricșiFurdui- parteneriatCentrul Cultural DrăganMuntean 

13.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasareTurnu Severin 

14.Concert Extraordinar Anna Savkina- PREMIERA -parte a programului „ Teatrul de Artă Deva-

FereastracătreLume„-sediul TAD 

18.Bani din cer, regia Marian Stan - PREMIERA TAD 

20.Balul BobocilorLiceuTraianLalescu –sediul TAD 

21.Contract, regia Mihai Panaitescu-deplasareTeatrul ID SârbuPetroșani 

22.Concert Pian Un secol de muzicăRomânească –parteneriatMinisterulCulturiișiAsociațiaCulturală 

Heart Core - sediul TAD 

22.Contract, regia Mihai Panaitescu - sediul TAD 

24.Acțiune ConsiliulJudețean- sediul TAD 

26.Rățoiul Năzdrăvan, regia AndreeaBoboc - sediul TAD 

26.Șantaj, regia Cosmin Cretu - sediul TAD 

30.Pădurea Spânzuraților, proiecție HD - sediul TAD 

30.Moromeții, proiecție HD  

 

Luna noiembrie 

 

01.Balul BobocilorLiceulSportiv - parteneriatLiceulSportiv Deva 

09.Omul de Turta Dulce, productieTeatrul de Vest Reșița - parteneriat TAD 

09.39 Trepte, productieTeatrul de Vest Resita, parteneriat TAD 

12.Burtiplici siTontonici, regia Mihai Panaitescu - deplasareTeatrul Tudor Vianu Giurgiu 

12.Șantaj, regia Cosmin Crețu - deplasareTeatrul Tudor Vianu Giurgiu 

13.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasareTeatrul Tudor Vianu Giurgiu 

16.Spectacol AnsamblulDrăganMuntean – sediul TAD 

17.O noaptefurtunoasă, regia Mihai Panaitescu, sediul TAD 

21.Concert Tudor Gheorghe – închirieresală 
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23.Trandafirii de Piatră, regia Marian Stan - PREMIERA TAD 

23.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasareCentrul Cultural Simeria 

24.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - deplasareMediaș 

28.Fotograful Unirii, regia Mihai Panaitescu - sediul TAD 

29.Spectacol omagial CJ „100 ani-CentenarulUnirii„ - sediul TAD  

29.Anonimul Venețian, regia Ion ArdealIeremia - PREMIERA TAD 

 

Luna decembrie 

 

01.FotografulUnirii, regia Mihai Panaitescu -Teatrul Dramatic FaniTardiniGalați 

02.Șantaj –regia Cosmin Crețu -Teatrul Dramatic FaniTardini Galati 

03.Spectacol dedicatZileiInternationale a persoanelor cu Dizabilitati –sediulTad,parteneriat cu 

Centrul de PedagogieCurativaSimeriasiasociatiaSuflete din Lumina 

05.Burtiplici siTontonici, regia Mihai Panaitescu-deplasareCamin Cultural Ilia 

05.Șantaj, regia Cosmin Crețu - deplasareCamin Cultural Ilia 

09.Contract , regia Mihai Panaitescu - sediul TAD-prezentatîncadrulproiectului „Antrenament 

Mental-episodul 2,, înparteneriat cu asociația Alert în Deva 

10.Contract, regia Mihai Panaitescu-Centrul Cultural George CosbucBistrita-ca parte a programului 

„Teatrul de Arta Deva-FereastracatreLume „ 

10.Lansare de carte Mon General, Ioana Craciunescu -Bistrita 

11.Contract, regia Mihai Panaitescu- deplasare Sighisoara ,Sala Mihai Eminescu 

12.Contract, regia Mihai Panaitescu- deplasareMedias,SalaTraube 

12.Prezentare ascensiunevarf Margherita cu Dan si Alexandra Marcu–acțiune din 

cadrulprogramului „Teatrul de Artă Deva-FereastrăcatreLume „ 

14.Decernare premii PSD – închirieresală 

17 Recital Cameral Duo Pianistic –sediul TAD-parteneriat ONG Modus Vivendi  

18.Eveniment spectacolpersoanedizabilități –sediul TAD 

21.Concert Rock And Roll Christmas The Puzzles-sediul TAD 

 

 

Total 125 evenimente 2018 

 

 Înanului2019, Teatrul de Artă Deva a desfășuratactivități, după cum urmează: 

 

Luna ianuarie 
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8. RaportactivitateJandarmerie – la sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

9-15. FotografulUnirii, spectacoldedicatMariiUniri, regia Mihai Panaitescu - deplasare 

diaspora Canada 

18. RaportactivitatePoliție- la sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

18. Lansare carteLanțulSlăbiciunilorComucaționaleCaragialedr Cristian Stamatoiu - la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

18. O noaptefurtunoasă, de I.L. Caragiale, regia Mihai Panaitescu - la sediulTeatrului de Artă 

Deva 

20. Recital instrumental Adina Cocârgean – la sediulTeatrului de Artă Deva 

24. Hai sădămmână cu mână – spectacolAnsamblulDrăganMuntean – la sediulTeatrului de 

Artă Deva 

26. BurtiplicișiTontonicispectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Mihai Panaitescu - 

deplasareMediaș 

26. Șantaj, de Ludmila Razumovskaia, regia Cosmin Crețu – deplasareMediaș 

 

Luna februarie 

 

1. VestitulPeticilă, spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu –

PREMIERA – la sediulTeatrului de Artă Deva - ora 10 

1. VestitulPeticilă, spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva - ora 11 

1. Un  bărbatșimaimultefemei, comedie de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu - 

PREMIERA – la sediulTeatrului de Artă Deva 

10. VestitulPeticilă, spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Padureanu - 

deplasareMediaș 

10. Un bărbatșimaimultefemei, comedie de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu - 

deplasareMediaș 

12. O noaptefurtunoasă, comedie de I.L.Caragiale, regia Mihai Panaitescu - deplasareSebeș 

16.Cafeauadomnuluiministru, comedie, regia Daniel Bucur – la sediulTeatrului de Artă Deva 

– PREMIERA  

23. Cafeauadomnuluiministru, comedie, regia Daniel Bucur – la sediulTeatrului de Artă Deva  

27. AnonimulVenețian, melodramă, regia Ion ArdealIeremia – la sediulTeatrului de Artă Deva  

 

Luna martie 

 

4. Zadarnicelechinuri ale dragostei, comedie, de W. Shakespeare,regia ȘtefanIordănescu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva – PREMIERA 

8. AnonimulVenețian, melodramă, regia Ion ArdealIeremia – la sediulTeatrului de Artă Deva 

13. Cafeauadomnuluiministru, comedie, regia Daniel Bucur - la sediulTeatrului de Artă Deva 

 16. O Noaptefurtunoasă, comedie, de I.L.Caragiale, regia Mihai Panaitescu – 

deplasareMediaș 
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17. Concert Pragu de Sus – la sediulTeatrului de Artă Deva 

18. Cu bicicletaprin Hunedoaralansare carte Alin Bonta – la sediulTeatrului de Artă Deva – 

contract de comodat 

20. NumitorulComun- comedie, regia Alex Popa - la sediulTeatrului de Artă Deva – 

închirieresală 

22.Un bărbatșimaimultefemei, comedie, de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

26. LumealuiDănilă –Teatrul I.D. Sârbu – la sediulTeatrului de Artă Deva – contract de 

comodat 

26. Audiția.ro - Teatrul  I.D. Sârbu – la sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

27. Șantaj, dramă, de Ludmila Razumovskaia, regia Cosmin Crețu – la sediulTeatrului de 

Artă Deva 

 

 

Luna aprilie 

 

 

03. Zbor deasupra unui cuib de cuci, dramă, adaptare după romanul lui Ken Kesey, regia 

Marius Oltean – la sediul Teatrului de Artă Deva – PREMIERA 

04. Wallmark Jazz - concert – la sediul Teatrului de Artă Deva – contract de comodat 

11.Trandafirii de piatră, spectacol copii, regia Marian Stan – la sediul Teatrului de Artă Deva 

11. Bani din cer, comedie de Ray Conney, regia Marian Stan – la sediul Teatrului de Artă 

Deva 

12. Festival Drăgan Muntean - Centrul de Cultură și Artă – la sediul Teatrului de Artă Deva - 

contract de comodat 

13. Trandafirii de piatră, spectacol copii, regia Marian Stan – deplasare Mediaș 

13. Bani din cer, comedie de Ray Conney, regia Marian Stan – deplasare Mediaș 

13. Festival Drăgan Muntean – producție CCAHD - la sediul Teatrului de Artă Deva - 

contract de comodat 

14. Festival Drăgan Muntean – producție CCAHD - la sediul Teatrului de Artă Deva - 

contract de comodat 

15. Burtiplici și Tontonici, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Mihai Panaitescu - 

la sediul Teatrului de Artă Deva ora 9 

 15. Burtiplici și Tontonici, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Mihai Panaitescu - 

la sediul Teatrului de Artă Deva ora 10 

15. Vestitul Peticilă, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Eugen Pădureanu – la 

sediul Teatrului de Artă Deva ora 11 

16. Vestitul Peticilă, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Eugen Padureanu - 

deplasare Călan - ora 10 

16.Vestitul Peticilă, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Eugen Padureanu - 

deplasare Călan - ora 11 
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17. Vestitul Peticilă, spectacol interactiv muzical pentru copii, regia Eugen Pădureanu – 

deplasare Ilia - ora 10 

23. Vernisaj expoziție „Familia Regală pe frontul Marelui Război" – foaierul Teatrului de 

Artă Deva 

23. Zadarnicele chinuri ale dragostei, comedie, de W. Shakespeare, regia Stefan Iordănescu – 

producție TAD   

 

Luna mai 

 

05. Parada, dramă, regia Cosmin Crețu - producție TAD - PREMIERĂ- Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

05.WE-Yves Theiller Trio- la sediulTeatrului de Artă Deva - Festival Internațional de 

TeatruDeva Performing Arts 

06.Gala ExcelențeiHunedorene – la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival Internațional de 

TeatruDeva Performing Arts 

06. Șantaj, de Ludmila Razumovskaia, regia Cosmin Crețu - la sediulTeatrului de Artă Deva – 

Festival Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

06.This is just a story, JullienDaileere - la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

07. Amantul, producție a TeatruluiEvreiesc de Stat - la sediulTeatrului de Artă Deva – 

Festival Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

07. Concert Jazz Pedro Negrescu Trio - la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

07. Imagini pe gramofon - regia Cosmin Crețu, la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

08. Amor cu repetiții, regia Mihai Panaitescu - la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

09.Zbordeasupraunuicuib de cuci, dramă, adaptaredupăromanullui Ken Kesey, regia Marius 

Oltean - la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

10. Ultima haltăînparadis, de Valentin Nicolau, regia Andrei Mihalache- la sediulTeatrului de 

Artă Deva – Festival Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

11. Nunta, de Cehov, regia SanduGrecu- la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

12. Amourg, regia CodrinaPricopoaie- la sediulTeatrului de Artă Deva – Festival 

Internațional de TeatruDeva Performing Arts 

16. Olimpiadainternațională de matematicăInspectoratulȘcolar Hunedoara - la 

sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

17. Olimpiadainternațională de matematicăInspectoratulȘcolar Hunedoara - la 

sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

18. Olimpiadainternațională de matematicăInspectoratulȘcolar Hunedoara - la 

sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 

19. Olimpiadainternațională de matematicăInspectoratulȘcolar Hunedoara - la 

sediulTeatrului de Artă Deva – contract de comodat 
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19. LupulșiOița, spectacolinteractivpentrucopii, regia Eugen Pădureanu – deplasareMediaș -

avanpremieră 

19. Zbordeasupraunuicuib de cuci, adaptaredupăromanullui Ken Kesey, regia Marius Oltean 

–deplasareMediaș 

22. PădureaSpânzuraților, regia Marius Oltean - proiecție HD – la sediulTeatrului de Artă 

Deva 

24. AcțiuneBibliotecaJudețeană- sediu TAD – contract de parteneriat 

28. LupulșiOița, spectacolinteractivpentrucopii, regia Eugen Pădureanu - la sediulTeatrului de 

Artă Deva – PREMIERA 

30. FestivitatePremierăLiceul Pedagogic – la sediulTeatrului de Artă Deva - contract de 

parteneriat 

 

Luna iunie 

 

03. „UndeFugim de Acasă„ Festival copiii cu dizabilități - la sediulTeatrului de Artă Deva -

contract de parteneriat 

11. Cireașa cu codițăneagră- spectacolînlbmaghiar 

12. "LupulșiOița", spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu ( ora 10 ) - 

la sediulTeatrului de Artă Deva  

12. "LupulșiOița", spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu ( ora 11 ) – 

la sediulTeatrului de Artă Deva 

12. "Un bărbatșimaimultefemei", comedie, de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu - la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

13. ScrisoriEminesciene, regia George Custură – la sediulTeatrului de Artă Deva  

 14. AudițiaȘcoliiPopulare de Arte Deva - la sediulTeatrului de Artă Deva - contract de 

parteneriat 

 26. ActiuneEpiscopie – la sediulTeatrului de Artă Deva - contract de parteneriat 

 27. ActiuneEpiscopie – la sediulTeatrului de Artă Deva - contract de parteneriat 

 29. Șantaj, de Ludmila Razumovskaia, regia Cosmin Crețu - deplasareTurda - 

FestivalulInternațional de Teatru 

 

Luna iulie 

 

 

01. Carmen, de George Bizet - Opera de Stat Russe - Festivalul Hunedoara Lirică 2019 - la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

03. Gala de opera, de G. Verdi și G. Puccini - Opera de Stat Russe –Festivalul Hunedoara 

Lirică 2019 - deplasareLupeni 

04. VoceaUmană/Telefonul, regia F. Calomfirescu - Hunedoara Lirică 2019 - la 

sediulTeatrului de Artă Deva - Premiera 

05. Turandot, de G. Puccini, Opera de Stat Russe - Festivalul Hunedoara Lirică 2019 - 

deplasareCastelulCorvinilor 
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06. VoceaUmană/Telefonul, regia F.Calomfirescu, Hunedoara Lirică 2019 - 

deplasarePetroșani 

07. Nabucco, de G. Verdi, Opera de Sat Russe - Festivalul Hunedoara Lirică 2019 - la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

18. Truverii, Concert MuzicăMedievala –Festivalul Hunedoara Lirică  2019 - la 

sediulTeatrului de Artă Deva  

21.Operetvaraz - MagiaOperei - Festivalul Hunedoara Lirică 2019 - 

deplasareCastelulCorvinilor 

 

 

 

 

Luna septembrie 

 

06. „Și cu violoncelulcefacem ?", regia Daniel Bucur –PREMIERĂ – la sediulTeatrului de 

Artă Deva 

10. „N/O iubeam", regia Antonella Cornici –PREMIERĂ – la sediulTeatrului de Artă Deva 

20. „Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel", regia Marian Stan –PREMIERĂ - la 

sediulTeatrului de Artă Deva  

 28. „ Parada", regia Cosmin Crețu - la sediulTeatrului de Artă Deva  

 29. „ Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel", regia Marian Stan – la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

 

Luna octombrie 

 

4. Premiile ISJ Hunedoara – contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă Deva  

5. „Un bărbatșimaimultefemei", de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu – deplasareReșița 

 8. „VestitulPeticilă",spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu – 

deplasareOrăștie 

 8. „Un bărbatșimaimultefemei", de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu –deplasareOrăștie 

10. „VestitulPeticilă", spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva 

10. „Un bărbatșimaimultefemei", de Leonid Zorin, regia Eugen Pădureanu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva  

15. „Contract",de Cristina Cozma, regia Mihai Panaitescu - deplasareBucurești - Fest In pe 

BulevardTeatruNotarra 

17. „Comedie cu olteni", AteneuIași – contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

19. „ Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel", regia Marian Stan – deplasareMediaș 

19. „N/o iubeam „ regia Antonella Cornici –deplasareMediaș 

20. „N/o iubeam „ regia Antonella Cornici – la sediulTeatrului de Artă Deva 

21. „Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel", regia Marian – deplasareSimeria 
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 24. „Prenumele", regia A.Lang, contract de parteneriat cu Teatrul de Vest – la sediulTeatrului 

de Artă Deva 

 25. „Concert Taxi „- închirieresală - la sediulTeatrului de Artă Deva  

 27.„VestitulPeticilă", spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Eugen Pădureanu – la 

sediulTeatrului de Artă Deva  

 

Luna noiembrie 

 

5. Premiere ConsiliulJudețean – contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă Deva  

 8.„ Maestrulși Margarita", regia SanduGrecu–PREMIERĂ – la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

 11. Jocurișiobiceiuri din bătrâni – contract de parteneriat CCAJH - la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

 14. „Contrat/Son dernier voeu", regia Mihai Panaitescu - PREMIERĂ- la sediulTeatrului de 

Artă Deva  

 15.„ Frozen„ –inchirieresală TAD 

 16. „ BurtiplicișiTontonici", spectacolinteractivmuzicalpentrucopii, regia Mihai Panaitescu - 

deplasareMediaș 

 16. „ AnonimulVenețian", regia Ion ArdealIeremia - deplasareMediaș 

 18.„Un barbatșimaimultefemei", de Leonid Zorin,regia Eugen Pădureanu - deplasareSimeria 

 19.„ Si cu violoncelulcefacem", regia Dan Bucur - deplasareReșița 

 23. „ Glory of living", regia Mihai Panaitescu - PREMIERĂ - la sediulTeatrului de Artă 

Deva 

 27.„ Șantaj", de Ludmila Razumovskaia, regia Cosmin Crețu - la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

 29. Premiere Jandarmerie –contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă Deva  

 

Luna decembrie 

 

3. „ AdevărataPoveste a lui Hansel și Gretel" - la sediulTeatrului de Artă Deva  

5. „Zbordeasupraunuicuib de cuci", adaptaredupăromanullui Ken Kesey, regia Marius Oltean 

- la sediulTeatrului de Artă Deva  

6. „ Parada", regia Cosmin Crețu - deplasareMediaș 

8. „Zbordeasupraunuicuib de cuci", adaptaredupăromanullui Ken Kesey, regia Marius Oltean 

– deplasareIași 

8. „Concert Colinde„ – contract de parteneriat CCAJH - la sediulTeatrului de Artă Deva  

10. „Zbordeasupraunuicuib de cuci", adaptaredupăromanullui Ken Kesey, regia Marius 

Oltean - deplasareChișinău 

15. „ BurtiplicișiTontonici", regia Mihai Panaitescu - Matineu - la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

16. ,,Pânăcând nu teiubeam„ concert jazz - la sediulTeatrului de Artă Deva  
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17. „FestivitatePalatulCopiilor„ - contract de parteneriat - la sediulTeatrului de Artă Deva  

18. „Festivitatea premiere revoluționari- contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă 

Deva  

18. „Concert colinde „Radu Trifon – contract de parteneriat – la sediulTeatrului de Artă Deva  

18. „Cum a pierdut Leonida o noaptefurtunoasă de carnaval", teatrulectură - PREMIERĂ 

19. Festivitate premiere liceulGrigoreMoisil – contract de parteneriat - la sediulTeatrului de 

Artă Deva  

 20. „Concert Paula Seling" - închirieresală - la sediulTeatrului de Artă Deva  

Total 125 evenimente 2019 

 

 Înanului2020, Teatrul de Artă Deva a desfășuratactivități, după cum urmează: 

 

Luna ianuarie 

 

07.RaportactivitateJandarmerie – sediu TAD – comodat 

09.Maestrulși Margarita, de M.Bulgakov, regia SanduGrecu- la sediulTeatrului de Artă 

Deva 

14.Bani din cer, de Ray Cooney, regia Marian Stan- la sediulTeatrului de Artă Deva 

19.LupulșiOița, text și regia Eugen Pădureanu- la sediulTeatrului de Artă Deva 

23.Aniversarea„adaptaredupăCehov, regia Eugen Pădureanu-la sediulTeatrului de Artă 

Deva- PREMIERA 

24.Hai sădămmână cu mână- parteneriat - spectacolAnsamblulDrăganMuntean- la 

sediulTeatrului de Artă Deva  

26.ȘedințăConsiliulJudețean Hunedoara– la sediulTeatrului de Artă Deva 

26.Aniversare UDMR– comodat- la sediulTeatrului de Artă Deva 

28.„ Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel„ regia Marian Stan– deplasare la Festivalul de 

Teatru de la Giurgiu 

29. Zbordeasupraunuicuib de cuci ,adaptaredupă Ken Kesey , regia Mihai Panaitescu- 

deplasare la Festivalul de Teatru de la Giurgiu 

 

Luna februarie 
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04.Cum a pierdut Leonida o noaptefurtunoasă de carnaval-  teatrulecturădupăI.L.Caragiale, 

regia Marian Stan- deplasare la ColegiulNaționalDecebal 

07. O noaptefurtunoasă, de I.L.Caragiale, regia Mihai Panaitescu–la sediulTeatrului de Artă 

Deva 

09.Trandafirii de piatră, regia Marian Stan–matineu-la sediulTeatrului de Artă Deva 

11. Glory of living, de Laurențiu Lungu, regia Mihai Panaitescu-la sediulTeatrului de  Artă 

Deva 

13.Olimpiada de matematica a scolilor cu predare in limbamaghiara-

parteneriatLiceulTeglas Gabor Deva –la sediulTeatrului de Artă Deva 

14. Zece ani de culturachineză –ParteneriatLiceul de Arte Sigismund Toduță-la sediulTeatrului 

de Artă Deva 

15.CorbulsiVulpea, adaptare text și regia Eugen Pădureanu-deplasare la Mediaș 

15.Aniversarea,adaptaredupă A.P. Cehov, regia Eugen Pădureanu- deplasare la Mediaș 

16.Festivitate de premiere .„Olimpiada de matematică a școlilor cu predareînlimbamaghiară 

„-parteneriatLiceulTeglas Gabor Deva –la sediulTeatrului de Artă Deva 

18.CorbulșiVulpea ,adaptare text și regia Eugen Pădureanu- la sediulTeatrului de Artă Deva 

–PREMIERĂ 

27.Diagnostic rezervat - închirieresală- la sediuTeatrului de Artă Deva 

 

Luna martie 

 

4.Infernul, adaptaredupăJ.P.Satre, regia Dan Bucur- la sediulTeatrului de Artă Deva-

PREMIERĂ 

5.Concert Direcția 5- închierieresală- la sediulTeatrului de Artă Deva 

6.Un bărbatșimaimultefemei, regia Eugen Pădureanu-la sediulTeatrului de Artă Deva 

10.Aniversarea, adaptaredupăCehov, regia Eugen Pădureanu- deplasareTeatrul de Vest Reșița 

12. N/O iubeam, regia Antonella Cornici-înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

15.Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel, regia Marian Stan- înregistraretransmisă pe pagina 

de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

18.Păcală,  regia Mihai Panaitescu- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a Teatrului de 

Artă Deva  



44 

 

22.NăzdrăvăniileluiPăcală, adaptaredupă Ion GheluDestelnica,regia Mihai Panaitescu- 

înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

25. Cossi fan tute, de W.A:Mozart,regia Mihai Panaitescu- înregistraretransmisă pe pagina de 

Facebook a Teatrului de Artă Deva  

29. Bastien șiBastienne , de W.A.Mozart,regia Nora Tiu Chiriac- înregistraretransmisă pe pagina 

de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

 

Luna aprilie 

1. Arta Adulterului, după Pierre Chesnot, regia Marius Oltean- înregistraretransmisă pe pagina de 

Facebook a Teatrului de Artă Deva  

5. RățoiulNăzdrăvan, regia Diana Boboc- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

8.Weekend înpijamale, regia Constantin Podu- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

12.VestitulPeticilă,  regia Eugen Pădureanu- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

15.Cafeauadomnuluiministru, adaptareduăHoriaGârbea,regia Dan Bucur-înregistraretransmisă 

pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

19.Oscar și tanti Roz,după Eric Emanuel Schmitt, regia Mihai Panaitescu- înregistraretransmisă 

pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

22. Zadarnicelechinuri ale dragostei, dupăW.Shakespeare, regia ȘtefanIordănescu- 

înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

26.LupulșiOița, text și regia Eugen Pădureanu- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

29.PădureaSpânzuraților, de LiviuRebreanu, regia Marius Oltean - înregistraretransmisă pe 

pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

 

Luna mai 

 

3.CorbulșiVulpea,adaptare text și regia Eugen Pădureanu- înregistraretransmisă pe pagina de 

Facebook a Teatrului de Artă Deva  

6. Treisurori, de A.Cehov, regia Constantin Podu- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

10. Trandafirii de piatră, adaptaredupăV.Vandor, regia Marian Stan- înregistraretransmisă pe 

pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  
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13.Vecina de alături,  regia Marius Oltean- înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a 

Teatrului de Artă Deva  

17. Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel, regia Marian Stan- înregistraretransmisă pe pagina 

de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

20.Regal vienez,concert - înregistraretransmisă pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

24.Bastien șiBastienne, de W.A.Mozart, regia Nora Tiu Chiriac- înregistraretransmisă pe pagina 

de Facebook a Teatrului de Artă Deva  

 

Luna iunie 

27. Cu funduîndouăluntri,  regia Marian Stan – încurteainterioară a Teatrului de Artă Deva 

28.Cu funduîndouăluntri , regia Marian Stan – încurteainterioară a Teatrului de Artă Deva 

 

Luna iulie 

 

03.Clovniiîncetate , regia Cosmin Crețu,- înParculCetății Deva- PREMIERĂ  

 

Luna august 

- 

Luna septembrie 

 

 01.Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania ) –Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediul TAD 

01.Școala de Circ Timisoara –ateliereptcopii –Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane -Lapidarium 

01.RegatulFemeilor( Tudor Vianu Giurgiu) –Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

01. Retrospectiva „ 10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

02. Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania ) –Deva 

Performing Arts ediția Inside Out –la sediulTetarul de Artă Deva 

02. Scoala de Circ Timisoara –ateliereptcopii –Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane-Lapidarium 

02.ScufițaRoșie , regia Ion Iurcu - Deva Performing Arts ediția Inside Out – în Parc Cetate Deva 

02. Retrospectiva „ 10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

02.Expoziție de pictură „ Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM  
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02.Odăromanticismuluigerman, cu Philip Kevin Brehseși Lars Crosby„- Deva Performing Arts 

ediția Inside Out- la sediulTeatrul de Artă Deva  

03.Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania ) –Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediulTeatrul de Artă Deva 

03. Școala de Circ Timisoara –ateliereptcopii–Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane - Lapidarium 

03.ScufițaRoșie, regia Ion Iurcu - Deva Performing Arts ediția Inside Out – în Parc Cetate Deva 

03. Pizzolla 99, concert A Tomescu –Deva Performing Arts ediția Inside Out- la sediulTeatrului 

de Artă Deva 

03.O noaptefurtunoasă( Teatrul de Vest Reșița)-Deva Performing Arts ediția Inside Out-în Parc 

Cetate Deva 

03.Retrospectiva „10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

03.Expoziție de pictură „Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

04. Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania ) –Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediulTeatrul de Artă Deva 

04.Școala de Circ Timișoara –ateliereptcopii–Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane - Lapidarium 

04. ScufițaRoșie, regia Ion Iurcu - Deva Performing Arts ediția Inside Out – în Parc Lido 

04.Cei 3 purceluși( Teatrul de Vest Reșița)-Deva Performing Arts ediția Inside Out-în Parc 

Cetate Deva 

04.Les CrieusesPubliques( CompaniaAziade-Franța)-Deva Performing Arts ediția Inside Out-

înPiațaPrimăriei 

04.Retrospectiva „10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

04.Expoziție de pictură „Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

05. Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania )–Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediulTeatrul de Artă Deva 

05.Școala de Circ Timișoara–ateliereptcopii–Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane - Lapidarium 

05.LumeaDragonilor( Parada Teatrul pe Roți-Arad)-Deva Performing Arts ediția Inside Out – 

înCentrulVechi 

05.ClovniiînCetate ,regia Cosmin Crețu-Deva Performing Arts ediția Inside Out-în Parc Cetate 

Deva 

05.„Tascabelissimo„( CompaniaAziade-Franța)-Deva Performing Arts ediția Inside Out- 

înPiațaPrimăriei 
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05.Retrospectiva „10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

05.Expoziție de pictură „Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

06. Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania )–Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediulTeatrul de Artă Deva 

06.LumeaDragonilor( Parada Teatrul pe Roți-Arad)-Deva Performing Arts ediția Inside Out – 

înCentrulVechi 

06. Les CrieusesPubliques( CompaniaAziade-Franța)-Deva Performing Arts ediția Inside Out-

înPiațaPrimăriei 

06.Discret ( Școala de Circ Timișoara)- Deva Performing Arts ediția Inside Out – la 

MuzeulCivilizațieiDaciceșiRomane - Lapidarium 

06. Retrospectiva „10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

06. Expoziție de pictură „ Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

07. Workshop de biomecanică cu Philip Kevin Brehse& Lars Crosby ( Germania ) –Deva 

Performing Arts ediția Inside Out – la sediulTeatrul de Artă Deva 

07. Happening cu Philip Kevin Brehse&Lars Crosby ( Germania)- Deva Performing Arts ediția 

Inside Out-înPiațaPrimăriei 

07. Les CrieusesPubliques( CompaniaAziade-Franța)-Deva Performing Arts ediția Inside Out-

înPiațaPrimăriei 

07.Tascabelissimo( CompaniaAziade-Franța)-Deva Performing Arts ediția Inside Out- 

înPiațaPrimăriei 

07.Retrospectiva „ 10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

07. Expoziție de pictură „ Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

08.Îndrăgostiții din Ancona (Teatrul Elvira GodeanuTg Jiu)- Deva Performing Arts ediția Inside 

Out-înPiațaPrimăriei 

08.Retrospectiva „ 10 ani de teatru de proiect „- Deva Performing Arts ediția Inside Out- la 

sediulTeatrul de Artă Deva      

08. Expoziție de pictură „ Meraki„ - Deva Performing Arts ediția Inside Out – la Galeria EM 

       19.Crima de la Howard Johnson, regia Cosmin Crețu- la sediulTeatrului de Artă Deva-                                                      

PREMIERĂ 

       25.ComediaCorupției, regia SanduGrecu -- la sediulTeatrului de Artă Deva-  PREMIERĂ 

 

Luna octombrie 
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03.Gianni Schicchi, regia Mihaela Panainte –la sediulTeatrului de Artă Deva –PREMIERĂ 

08. Aniversarea, regia Eugen Pădureanu- la sediulTeatrului de Artă Deva  

18. VestitulPeticilă, regia Eugen Pădureanu-la sediulTeatrului de Artă Deva 

23.D„ Ale Carnavalului, regia Mihai Panaitescu –la sediulTeatrului de Artă Deva -

Avanpremieră 

24.Neoplasticism, regia Roman Malai-la sediulTeatrului de Artă Deva -PREMIERĂ 

 

Total 103evenimente2020 

 

Totalperioadaanalizata612evenimente 

 

2. Orientareaactivitățiiprofesionalecătrebeneficiari 

 Orientareaactivitățiiprofesionalecătrebeneficiar s-a realizatprin: 

 proiecteînparteneriat cu privire la activitățileculturaledesfășurate: 

- PrimăriaMunicipiuluiMediaș 

- PrimăriaSighișoara 

- PrimăriaMunicipiuluiSebeș 

- EpiscopiaDevei 

- Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva 

- ColegiulNațional "Decebal" Deva 

- ColegiulTehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva 

- Școala "Rudolf Steiner" Hunedoara 

- ȘcoalaGeneralăAndrei Șaguna 

- UniuneaArtiștilorPlastici din România 

- TeatrulMateiVișniec Suceava 

- InspectoratulȘcolarJudetean Hunedoara 

- PalatulCopiilor Deva 

- AnsamblulProfesionistDrăganMuntean Deva 

- BibliotecaJudețeană "Ovid Densușianu" Deva 

- Teatrul de Vest Reșița 

- AteneulIași 

- Opera de Stat din Rouse Bulgaria 

- Opera Mont-Martre Paris 

- TeatrulNaționalSatiricusI.L.CaragialeChișinău 

- Teatrul Tudor Vianu Giurgiu 
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- Teatrul Elvira GodeanuTg.Jiu 

- Antena 1 Deva 

- UNUTV 

- KTV 

- INFOHD 

- MesagerulHunedorean 

- Servus Hunedoara 

- Rotary Club 

- PalatulCulturii Bistrița 

Premiere producțiipropriiînperioadasupusăevaluării 

Anul 2016 

1.15 septembrie 2016 – Treisurori de A.P. Cehov 
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Teatrul de Arta din Deva a deschisstagiunea de toamnă 2016 cu capodoperaCehoviană, 

 "Treisurori”. Premieraspectacolului a avut  loc în 15 septembrie, începând cu orele 19. 

Viziunearegizorală a lui Constantin Poducreeazăatmosferafidelă a spectacolelor  rusești, printr-o 

montarecevizeazăpersonajul principal din textulluiCehov, timpul. Spectacolul de teatru e un 

organism viu care se dezvoltăodată cu actorul! Timpul are o importanțăvitalăpentruCehovdarsipentru 

om in general.   

Regia: Constantin Podu; 

Scenografia: Mihai Panaitescu; 

Distribuția: Cristina Lazăr, Alexandra Podu, AlexandruDobriță, PetrișorDiamantu, 

IonuțGhiorghe,TeodoraVoineagu, Mihai panaitescu, Vlad Ianuș, Mihai Feier, Angela Lisa, Isabela 

Hașa, Mircea Rotaru.  

 

 

 

2.- 04 octombrie 2016 – Fata babeisi fata mosneagului, spectacolpentrucopii; 
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 Nu știualții cum sunt, darnoicând ne gândim la Ion Creangă, ne aducemaminte de 

farmeculcopilăriei, de poveștilelui. Personajele, catelusa, părul, fântâna, cuptorulşiSfântaDuminica, 

văinvit pe voidragicopii, săveniţisă le interpretaţi. Aşadar, prinmagiateatruluiveţideveni din spectator 

– ACTORI. Văaştept cu mare drag. SemneazăMicuta FIFI. 

Regia: Alexandra Podu 

Scenografia: Mihai Panaitescu 

Distribuția: Angela Lisa, Teodora Voineagu, Alexandra Podu, Mircea Rotaru, IonuțGhiorghe. 

 

 

3. 17octombrie 2016  – Punguta cu doibani, spectacolinteractivpentrucopii; 
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A fostodată ca niciodată, cădacă n-ar fi nu s-armaipovesti, o babăşi un moş, babăavea o 

găinăşiMoşul un cocoş... Clasicapoveste "Punguţa cu doibani " va fi interpretată de cătrevoi, 

dragicopii. Văinvitsădeveniţi ACTORI pe scenă, alături de mine şicolegiimei, 

sădămviaţăpersonajelorluiCreangăşitotodatăsăînvăţămmoralaacesteipoveşti. Semnează, MICUŢA 

FIFI. 

Regia: Alexandra Podu; 

Scenografia: Mihai Panaitescu; 

Distribuția: Teodora Voineagu, Angela Lisa, Rotaru Mircea, IonuțGhiorghe, Alexandra Podu. 
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4. 10 noiembrie 2016 – Clowniada – spectacol de magieșipantomimăpentrucopii;  

 

Regia: Constantin Podu 

Scenografia: Mihai Panaitescu. 

Distribuția: Alexandra Podu, Roxana Olșanschi, Angela Lisa, Teodora Voineagu, Constantin Podu, 

Mircea Rotaru, IonuțGhiorghe. 

Descriere:Spectacoluladuceînfațacelormiciatmosferacirculuiexemplificatăprinnumere de clownerie, 

magieșipantomimă. 

 

 



54 

 

 

5. 10 noiembrie 2016 – Gașca de râs - comedieadulți; 

 

 Acestspectacolcauzeazădureriabdominalecrunte. Acestedureriprovin de 

lamanifestareaveselieiexprimatăprintr-o mișcarecaracteristică a fețeiși a gurii, însoțită de un sunet 

specific HA HA! 

 PS: Seriozitateaesterefugiulomului cu inteligențamediocră. 

Regia: Constantin Podu 

Distribuția: Teodora Voineagu, Angela Lisa, Mircea Rotaru, Alexandra Podu, Roxana Olsanschi. 
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6. 08 decembrie 2016 – Oscar si tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt, 

 

Oscar și Tanti Roz dupăromanullui Eric-Emmanuel Schmitt estepovesteaunuicopilnedreptățit 

de soartă, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Poateaceastăpovesteexistăȋnfiecaredintrenoi, oricinepoate 

fi un Oscar, dar cu un dram de norocȋn plus. Combinaţia de fragilitateşiforţă, de 

tandreţeşiiubirenecondiţionată care de la începuttecucereşte, ȋțitransmite o stare de 

sinceritateșipuritate. Alături de Tanti Roz pe post de ghid, Oscar parcurge, printrerȃseteșilacrimi, 

itinerarulemoționant al tuturorvȃrstelorșiexperimentelorumaneȋmbogățite de imaginațialui, care 

umplespațiilealbeșigoale ale unuispital.Spectacolulestepȃnă la urmă o....transfuzie de umanitate. 

Regia: Mihai Panaitescu 

Scenografia: Vioara Bara 

Distribuția: Alexandra Podu,Roxana Olsanschi,Angelica Lisa,Teodora Voineagu, 

Constantin Podu,Mircea Rotaru. 
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7. Daruiestepentrusufletspectacolcaritabiloferitcopiilor cu nevoispeciale 
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8. 19 decembrie 2016 - Varșovia (Love mon Amour) 

 

 “Love,mon amour” ȋiprezintă pe HeleașiVitek care se întâlnescîntâmplătorîntr-un 

târziudecembrie `46 la Moscova. Eaestepolonezășistudentă la Conservator, el russadea care se 

pregăteștesădevinăenolog. Unul din aceletexte de care teȋndrăgostești la oricevȃrstă. Are o 

dozăserioasă de sentimentalism, poezie, umor care tefarmecă de la prima ȋnteracțiune pe care o are 

spectatorul cu actorul. Este o poveste care dacă nu ni s-a ȋntȃmplatȋncă, ni se vaȋntȃmpla cu 

siguranțăcȃndva. 

Regia șiscenografia: Constantin Podu 

Distribuția: Alexandra Podu, PetrișorDiamantu. 
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1. Anul 2017 

 

9. 5 februarie „O Zi De Vara”, AdaptareDupă Slawomir Mrozek, Regia: Ofelia Popii 

 

 

Regia siscenografia: Ofelia POPII 

Distribuţie: Ciprian SCURTEA, Cătălin PĂTRU 

 

“O zi de vară” este o piesăîndouăpersonaje, o comedie de substanță care aduce pe 

scenădouătipologii ale societăţiiactuale. Doi bărbaţiaflaţiînpragulsinucideriiînvațăîmpreunăsă se 

bucure de misterulexistenței. Un text fenomenal al marelui dramaturg polonez Slawomir Mrozek, un 

text care împleteșteîntr-un mod captivantcomicul cu tragicul. 
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10. 10 februarie „Weekend In Pijama”, AdaptareDupăFarsaMoumou De Jean De Letraz 

 

Regia: Constantin PODU 

Scenografia: Mihai PANAITESCU  

Distribuția: Mihai FEIER, Cristina LAZĂR, Vlad IANUȘ, Angelica LISA, Paul Sebastian 

POPA, Ionuț GHEORGHE, Teodora VOINEAGU 

 

Un spectacoldespreinfidelități, decepțiișirăsturnări de situații. O comediecaptivantăplină de 

umor de “mor de dragultău” șifanteziispumoase.Adaptaredupafarsa “Moumou” de Jean de Letraz. 

 “In fiecarespectacolîncercsăaduc o bucăţică de adevăr. Acestspectacolestemaimultdecât o 

comedie, este un spectacolcurat, undepersonajele au probleme, au dorinţe, au viaţă”, a 

declaratregizorul Constantin Podu. 
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11. 19 februarie „Despre Mine, Despre Tine, DespreNoi- Spectacol Monodrama  

 

 
 

Regia șiscenografia: Mihai PANAITESCU 

Distribuţia: Isabela HAŞA, Oana Cristiana BĂNUŢA, Paul Sebastian POPA 

Teaşteptăm la un spectacol de monodrameîn care treiactorivorjuca pe rând, singuri, 

înfaţadumneavoastrăîncercândsăvăfascinezeprinemoţie, râs, plâns, prinacestechilibrudintreviaţăşijoc. 

Teveiregăsiînpovestea de pe scenă. Nici o artă nu estemaipublicădecâtcea a actorului, mai direct 

expusătuturorprivirilor. De aceea monodrama esteconsiderată un gen 

dificilprinaceastăcomunicaredirectă. Actorulestefoartevulnerabilcândestesensibil, cândacţionează cu 

sufletul. Dorimsăvăprezentămaceste one – man/ one-woman-show-ripentru a văprovoca. 

Teatrul nu estenumaiviaţă, esteşicredinţă. Credinţacăfeeriaestechiarlângănoi, oricinepoate 

accede la ea cu condiţiasă-şiridiceochii din pământşisă-şidoreascăsăatingăintangibilastea. 
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12. 28 martie „Scrisori De DragosteCatre O PrintesaChineza Sau Cum Am 

Dresat Un Melc Pe Sanii Tai” de MateiVisniec 

 

 

 

Regia: Ofelia Popii 

Scenografia: Ofelia Popii 

Distributia: CiprianScurtea 

 

Personajulimaginat nu-siinterzicenimic, cu exceptiavulgaritatii (unuldintremarileflageluri ale 

lumiicontemporane, mai ales in literatura). Inima, ilogicasimetaforica, este de departecelmai rebel 

organ. Oriceexplicatiestiintifica se pulverizeaza in fata sentimentelor.  

Spectacolulesteplin de erotism contopit in scenariisuprarealiste, in care organelerazvratite, saturate de 

propria inutilitateparasesc pe rand corpulprotagonistuluisau in care iubitalocuieste cu gesturi de un 

cotidiandezarmantadanc in rana deschisa a acestuia. 
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13. 13 aprilie „Fata FărăZestre” după Nicolai Ostrovski 

 

 



63 

 

 

 

 

 

Regia: Constantin PODU 

Asistent regie: Teodora VOINEAGU 

Scenografia: Mihai PANAITESCU 

Distribuția: Ada DUMITRU, Mihai PANAITESCU, Mircea ROTARU, Rodica PANU, Paul 

Sebastian POPA, Vlad IANUȘ, Oana Cristiana BĂNUȚĂ, Ionuț GHIORGHE, Petrișor 

DIAMANTU, Alex HÎNCU, Theodore CORESI 

 

O poveste de dragosteîntr-o lume a bărbațilorundefemeiaesteconsideratăcelmaifrumosobiect. 

Iubireareprezintăsalvareanoastră, dar din nefericireșiacum, ca șiatunci, iubirea se dilueazăînfuncție de 

circumstanțe. Sentimentele sunt de vânzare, iardragosteadevine o marfă. O lumeîn care totul are un 

preț, chiarșicinstea, frumusețea, dragostea. 
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14. 30 maiCosi Fan Tutte –de W.A. Mozart 

 

REGIA: Mihai PANAITESCU 

REGIA MUZICALA: Catarina LAL  

ASISTENT REGIE: Cristina COTESCU  

CAPELMAISTRU: Theodore CORESI  

SCENOGRAFIA: Vioara BARA  

DISTRIBUȚIA: Stella Kavvadia ALEVRA, Cristina Chitimia-CRISTACHE, Anna Ildikó KISS, 

Andreea GHIDU, Valentin MARELE, Marco ASCANI, Elmas Zeynep MEHMET, Maria DUTU, 

Andreea Teodora GAVRILUȚI, Andrei YVAN, Ioachim STANILA, Yalçin RECEP, pian: Ayako 

ONO.  

Operăbufăîndouăacte de Wolfgang Amadeus Mozart 

Libretul de Lorenzo da Ponte 

Dacăiubiţi opera, nu pierdeţiceamaifrumoasăşimaidelicatămuzicăcompusăvreodată de 

genialulW.A.Mozart ,,Cosi fan tutte'' pe libretulscris de Lorenzo da Ponte. Este prima producție de 

operă a Teatrului de Artă Deva, inspirată de un caz real, întraducere ”Aşa fac toate” sau cu subtitlul 

”Şcoalaamanţilor”. Opera Cosi fan tutteeste o ,,drammagiocosa'' pusăînscenăîntr-o 

manierămodernăunde don Alfonso devine patron de pizzerieșitoțiceilalții se 

subordoneazăînmanierediferiteneabandonândînsăideea de bază a libretului... adicădragostea. 

Textulşimuzicaformează o dramaturgiemuzicală de excepție. Teatrulnostruși-a 

reafirmattradițiamuzicală cu aceasteveniment de marcă. 
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15. 20 iulieTosca de Giacomo Puccini, Regia: Mihai Panaitescu, dirijor: Juan Cantarell (Spania) 

 

 

Regizor- Mihai Panaitescu 

Dirijor- Juan Cantarell 

Regizor secund- Sorin Sălcudean 

Tosca - Catarina Lal  

Cavaradossi – Hector Lopez 

Scarpia– AndrijShkurhan 

Angelotti /Carceriere –Octavian Vlaicu 

Sagristano/Sciarone - OrestPislariuRanghilof 

Spoletta- Marco Ascani 

Păstorul –Stella KavvadiaAlevra 
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FilarmonicaMihailJora Bacau Dirijor 

CorulFilarmonicii de Stat Oradea 

Corul Lira de elevi de la Liceul de Artă Sigismund Toduta 

 

 

Actul I 

 

În biserica Sant Andrea della Valle pătrunde pe furiș fostul consul al republicii romane. 

Cesare Angelotti, prizonier politic, evadat din închisoare. El descuie portița capelei Attavanti, unde se 

ascunde la venirea Sacristanului. Curând apare și pictorul Mario Cavardossi, venit să-și continue 

lucrul la tabloul Mariei Magdalena, al cărui chip seamănă cu acela al marchizei Attavanti, pe care 

Cavardossi o văzuse în timpul rugăciunii. De afară se aude glasul Toscăi care-și strigă iubitul, fugarul 

este nevoit să se ascundă din nou. Tosca vine pentru a fixa o întâlnire cu Mario în acea seară după 

spectacolul ei. Scena lor de dragoste este întreruptă de un violent acces de gelozie, atunci  când ea 

vede asemănarea chipului marchizei Attavanti cu cel al femeii pictate, dar Mario o liniștește și 

îndrăgostiții se despart. După puțin timp, în biserică își face apariția baronul Scarpia – șeful 

serviciului secret al poliției – împreună cu ajutorul său, veniți în căutarea lui Angelotti. Văzând-o pe 

Tosca intrând în biserică, Scarpia îi stârnește gelozia, arătându-i evantaiul găsit. În urma ei, cu ochii 

plini de dorință, crudul șef al poliției jură să-l trimită pe Cavardossi la moarte și să-și satisfacă vechea 

patimă pentru frumoasa Tosca. 

 

Actul al II- lea 

 

Deasupra apartamentelor regale, în palatul Farnese, Scarpia așteaptă clipa în care planul său 

își va atinge ținta: învinsă, Tosca se va supune voinței lui. Îi este adusă știrea că urmăritorii nu-l 

găsiseră  pe Angelotti, în schimb îl luaseră pe Mario Cavardossi. Atmosfera interogatoriului este tot 

mai încordată, când în cameră intră Tosca, chemată  printr-o scrisoare de baron. Încercând cu 

diplomație să afle de la Tosca locul unde se ascunde evadatul, Scarpia recurge apoi la mijlocul cel 

mai eficace de a o face să vorbească: ordonă schingiuirea pictorului, lăsând-o pe Tosca să-l audă pe 

Mario urlând de durere. În cele din urmă, Tosca nemaiputând suporta, duvulgă secretul, Tosca află că 

prețul vieții iubitului ei era ea. Punând mai presus de toate viața lui Mario, Tosca acceptă propunerea 

lui în schimbul unei execuții simulate, cu gloanțe oarbe, și a unui permis de liberă trecere pentru ea și 

Cavardossi. Scarpia este înștiințat că Angelotti se otrăvise în momentul când fusese descoperit de 

oamenii poliției. Venit să îmbrățișeze femeia, Scarpia primește o lovitură de cuțit, apoi se prăbușește. 

Luându-și hârtia de liberă trecere, Tosca pune la capul celui mort lumânările aprinse și pleacă. 

 

Actul al III- lea 

 

Pe platforma castelului Sant Angelo este adus din temniță Mario Cavardossi, care își așteaptă 

execuția. Disperarea pune stăpânire pe el, când deodată apare Tosca, aducându-i vestea că în curând 

va fi liber și vor pleca împreună.În urma execuției,Tosca găsește trupul lui neînsuflețit, victimă a 

răzbunării lui Scarpia. 
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16. 28 octombrieCu Fundul In DouaLuntridupa Carlo Goldoni  

 
 

 

 

 

Regia:Marian STAN 

Distributie: Andreea PASCU, Cristina LAZĂR, Roxana OLȘANSCHI, Mihai PANAITESCU 
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De ce Goldoni? 

 

Când toată lumea încearcă să pună în scenă autori contemporani, de ce să pui în scenă 

Goldoni şi de ce tocmai “Slugă la doi stăpâni”? Piesa s-a pus în scenă în Italia de nu ştiu câte ori, în 

lume nici nu mai vorbim. Numai că, de exemplu, Giorgio Strehler a pus-o de patru ori, dar de fiecare 

dată altfel. Asta înseamnă că mereu a descoperit câte ceva. Deci piesa asta are resurse infinite…Aşa 

că m-am gândit că poate mai e ceva de descoperit… “Cu fundul în două luntri” va fi noua versiune, 

scurtată şi modificată, tradusa din frumosul dar foarte dificilul dialect venetian si va avea numai patru 

personaje. 

Un spectacol pentru toate vârstele, cu o istorie simplă.  

Decorul reprezintă o piaţă din Veneţia, sugerată prin cartoane pe care scrie „Han”, „Poştă”, 

„Piaţă”. Costumele au elemente ce trimit către epoca comediei dell’arte, muzica este muzica populara 

din diferite regiuni ale Italiei. 

Ideea centrală a piesei este FOAMEA. Dacă ne aducem aminte ce se spune în Biblie, că să ne 

câştigăm pâinea de zi cu zi cu sudoarea frunţii, asta e, suntem nişte fiinţe înfometate care aleargă să-

şi umple „burta”, la propriu sau la figurat: foame de putere, de bani, de dragoste, etc. 

Personajul principal al piesei, Truffaldino Battocchio ( în traducere Păcălici Făcăleţ, de la truffa – 

păcăleală, înşelăciune şi batocio – facalet pentru amestecat mămăliga), este considerat ca un al doilea 

Zanni. Zanni – Giovanni, in traducere Ion, este cea mai veche mască a Comediei dell’arte, masca 

servitorului mereu înfometat.  

De fapt, noi toţi suntem un fel de Zanni, de când ne naştem până când Dumnezeu ne ia la el. 

Aşa că şi cele patru personaje ale piesei sunt un fel de Zanni. 

Zanni e mai mult decât un personaj al teatrului de improvizaţie: este prima expresie în 

totalitate italiană a acelei nebunii care împinge omul să se  arate pe el însuşi pe scenă, să se simtă mai 

real ca personaj decât ca o creatură vie. Zanni este fiul dramei emigratului, înfometat, fără familie şi 

fără locuinţă. El se naşte din revanşa celor care nu contează, din visul de evadare a tuturor celor fără 

un viitor. Sărăcia, foamea şi mămăliga caracterizau populaţiile rurale în toată Europa. Forţa fizică şi 

morală exprimată de masca lui Zanni, viclenia, şmecheria lui şi abilitatea în lupta pentru 

supravieţuire, sunt calităţile ce au susţinut moralul săracilor. Când comedia bufă se transformă într-un 

fapt social, Zanni triumfă în teatrele de piaţă  pentru că se simte renegat ca individ social şi ca o 

consecinţă îşi menţine intactă libertatea sa instinctivă.  

La serviciile sale apelează tinerii patroni indragostiti, ale căror impulsuri sunt frânate de 

tradiţiile rigide.                                                                                  

Pana la urma, cele patru personaje isi astampara macar foamea de dragoste, urmand ca 

Trufaldino si Smeraldina sa-si continue impreuna drumul pentru gasirea fericirii: astampararea 

foamei.  
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17. 16 noiembrieRățoiulnăzdrăvan– spectacolpentrucopii 

 

 

REGIA:Ioan Silvan Mihnea BOBOC 

SCENOGRAFIA:Marina NICOLICI 

MUZICA: Marius MIHALCA 

DISTRIBUTIE: Andreea PASCU, Isabela HASA, Cristina LAZĂR, Andrada POPESCU 
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Temaesteconflictuldintregenerațiișigreutățile pe care le întâmpină o mamă care 

îșicreșteboboceii, singură. Spectacolul se adreseazătuturorcategoriilor de vârstăși are un 

puterniccaracterinteractiv. 

Boboceii, fiindbăieți, sunt năzdravani, darcel mic manifestă o curiozitatemai mare 

decatceilalți, devenindînunelecazurineascultator, 

bachiarobraznic.Aceastăconduităîiaducenumaibelele, și cum ceilalțidoifrațiîlurmează, ajungsă se 

confrute cu pericole, la care trebuie, singurisăgăseseacă soluții.Ca oricepovestepentrucopii, 

conflictele se rezolvăcumva, rămânândînsăsăconcluzionămcă e bine să ne ascultămpărinții. 
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18. 15 ianuarie 2018 – „Mari Patrioți Români, Mihai Eminescu Promotorul Unirii” 
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Regia: Marian STAN 

Distribuție: Andreea MARINESCU, Daniel BUHAS, Dan MACAVEI, ȘerbanIoan DINU, 

Elisabet JAMBER, Radu TRIFON, Isabela HAȘA, Cristiana LAZĂR, Carmen ENE, Mihai 

PANAITESCU, Roxana OLȘANSCHI, Corul ANASTASIS, dirijor PAUL KLADNI. 

Spectacoldedicatmarelui poet, filozof, publicist, patriot, MIHAI EMINESCU, care a 

fostanimatîntoțianiisăi, pânăînanulmorții sale civile de unulșiacelașigând: Unirea tuturorromânilor. 

Spectacolulcuprindemuzicăcorala, muzică de operă, muzicăușoară, poezii, fragmente din publicistică, 

dramaturgia, nuvelisticaluiEminescu. Din programulmuzicalîiamintim pe studenți ai Universității din 

Oradea /Facultatea de Arteșiansamblul coral ANASTASIS. 
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19. 19 ianuarie 2018 –“FotografulUnirii”, de Denis Dinulescu 
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Regia: Mihai PANAITESCU 

Distribuția: Eugen PĂDUREANU, Delia LAZĂR,Mihai PANAITESCU, Andreea PASCU  

România Mare s-a format ca urmare a voinţeipopulare din Transilvania, Banat, Bucovina 

şiBasarabia. "Veritabilul fundament al unităţiiromâneşti – apreciaistoriculGh. Brătianu – nu a 

foststabilitnici la Saint Germain, nici la Trianon, el esterezultatulexistenţeiînsăşi a 

poporuluiromân, «enigmăşimiracol al istoriei din sud-estuleuropean»" (Gheorghe I. Brătianu, 

Originileşiformareaunităţiiromâneşti, Iaşi 1998, p. 289-90 

FOTOGRAFUL UNIRII este un spectacolrealizatînparteneriat cu Institutul Cultural Român, 

marcândîmplinirea a 100 de ani de la MareaUnire. Acestspectacol face parte din suita de 

manifestări care au rolulsăreaducăînatențiapubliculuiimportanțaevenimentului din 1918, fără 

de care România în granițele actuale n-ar fi existat. 

Spectacolul este bazat pe realitate, fotograful Samoilă Mârza, fiind identificat prin lucrările 

sale ca fotograful Unirii. Ideea de bază care ne călăuzește este de a itinera împreună acest 

proiect în orașele importante din România, cât și în diverse  capitale europene, împreună cu 

ICR. 
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20. 21 ianuarie 2018 – “PădureaSpânzuraților”, de LiviuRebreanu

 

 

REGIA: Marius OLTEAN 
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SCENOGRAFIA: Marius OLTEAN 

DISTRIBUTIE: Mihai CRĂCIUN, Dan RĂDULESCU, Csaba CIUGULITU, Costin GAVAZĂ, 

Laura MIHALACHE 

Temaspectacolului o constituieevocarearealistăşiobiectivă a PrimuluiRăzboi Mondial, în care 

accentul cade pe condiţiatragică a ofițeruluitransilvănean, silitsălupte sub steagstrăin (austro-ungar ) 

împotrivapropriuluineam. Se pot distingedouăsubteme ale romanului: iubireafaţă de 

patrieşidilemaîntredatorieşidragostefaţă de ţară, manifestatăînconştiinţă. 

Din punct de vedere structural, spectacolulestealcătuit din opt scene care 

surprindesențaromanuluiînordineacronologică a evenimentelor. 

Existădouăplanuridistincteceevolueazăparalel, dar care se intercondiţionează: unul al 

tragedieirăzboiuluişialtul al drameipsihologice a personajului principal. Destinullui Apostol 

Bologaînsumeazăevenimenteşiîntâmplări de război, dublate de 

reflecţiiprofundeasuprasituaţieifărăieşireîn care se aflapersonajul, dupămutareateatrului de luptă pe 

frontulromânesc. El moare ca un erou al neamuluisău, din dragostepentruţarasa, pentru libertate 

şiadevăr, pentrutriumfulvalorilor morale ale omenirii. 
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21. 10 februarie 2018 –“Vecina de alături” , de Pierre Chesnot 

 

 

REGIA și SCENOGRAFIA: Marius OLTEAN 

DISTRIBUTIE: Irina MOVILĂ, Mircea RUSU 
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"Cele douăpersonajeintrăînscenăspectaculos, cu câte un gest extrem - ea, gatasă se sinucidă, el, 

inundat de apă care curge de la baiaei. Nu se cunosc, nu au nimicîncomun, îidesparte un zid. 

DomnulChesnotatacăînforţă. Pe temperamentul frenetic al Sophiei care iainiţiativa, începsă se 

distingăliniile care îivor duce "de alături", împreună. (...) Altfelspus, drumul de la aparenţa care 

contrariază la fondul care naşteafecţiune. Şibiruie, cu un bobârnacgeneros, singurătateaimpusă de 

prejudecăţi, convenţii, ratări, dândglasclopoţelului care spunecăfericirea e 

posibilăoricândşidrumulei e încununat de dragoste" (Constantin Paraschivescu) 
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22. 12 mai 2018 – “O noaptefurtunoasă”, de IL.Caragiale 

 

 

 

REGIA: Mihai PANAITESCU 

SCENOGRAFIE: Dorotheea IORDĂNESCU 

ASISTENT REGIE: Marian STAN 
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DISTRIBUȚIE: Mihai FEIER, Roxana OLȘANSCHI, Mihai PANAITESCU, Eugen PĂDUREANU, 

Cristina LAZĂR, Marian STAN, Andreea PASCU 

Dacăar fi sărezumămpiesa O NOAPTE FURTUNOASĂ am 

începesăamintimdespreclasicultriunghiamorossoț-soție-amant, Titircă – Veta – Chiriac, o 

femeiedivorțată cu aere de ingenuuă - Zița, un juneviitor politician și patriot înfocat – 

RicăVenturiano, un polițist cu raison și rigid - Nae Ipingescu, și un copil de casă, amărâtși un 

fumătorîmpătimit – Spiridon. 

Lumeaprezentată de Caragialeeste o lumedefectuoasă, parazitară. 

Dacă o lumedefectuoasădevinedefectuoasăînseamnăcă de fapt a devenit o lumenormală. 

Dar ceînseamnălumenormalăînzilelenoastre ? Dar dacătotul s-arpetreceîntr-o realitateparalelă ? 

istoriealternativă ? o realitate steampunk ? în care acțiunea se desfășoarăîntr-o fabrică de 

cheresteaundecomicul de limbaj se transformăîntr-un limbajmecanicizatiarreplicilepersonajelor nu 

sunt de fapt, decâtlinii de cod de programare. Spațiul de jocseamănă cu un șantier, în care 

rotițemecaniceșimacarale turn determinămișcareapersonajelorîntr-o structurăautomatizată, 

construităparcăsăredea metronomic marelemecanismteatral al tipurilor de comic de limbaj, de 

situații, de moravuri. 
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23.29 mai 2018 –“Bastienneși Bastien” ,de W.A Mozart 

 

 

 



82 

 

Regia:  Nora Țiu CHIRIAC 

Scenografia: Nora Țiu CHIRIAC 

Distribuție: Theodore CORESI, Maria DUTU, Daniel BUHAȘ, Șerban DINU, Caterina LAL, 

Andreea GORDAN, Roxana DANCIU,  Zvezda ICHIM 

Instrumentiști: Remus SEMRO, Filomela GIORDANO, Daniel MIHALI, Dayana IACOB - Ștefania 

SZUCS  

Este un spectacolmuzicalavând la bază prima operă a compozitorului W.A. Mozart – Bastien 

șiBastienne (1768). Spectacolul pe care noiîlpropunemestecreațiaunuicopil, adresatăcopiilor. 

Acestspectacol de operăcomică are ca scop introducereamai ales a copiilor, darși a 

adulțilorînlumeaoperei, un gen muzicalinaccesibilpentrumareamasă. 

Spectacolulestegânditînașafelîncâtsă fie câtmaiatractivtinerilorspectatori. Ideearegizoralăeste de a 

transpunepovestea de dragostedintre Bastien șiBastienneînregnul animal, o lume cu care 

copiiirelaționeazăși pe care o înțeleg cu multmai bine. 

Este o producțiedestinatăatâttinerilor, câtșiadulților, astfelîncâtsăconstituie un spectacol de familie. 

Datorităinterferențelor de genuri (muzică, teatru, dans), acestspectacolmuzicalvadeveni un produs 

relevant pentrucopiișitineri de toatevârstele, fiecare spectator 

găsindcevainteresantînaceastăreprezentație.  
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24. 29 mai 2018 –“ NuntaluiFigaro”,de W.A .Mozart 
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Regia: Eugenia ARSENIS 

Distribuție:Theodore CORESI, Nikos MASOURAKIS, Stella Kavvadia ALEVRA, Annina GIERE, 

Palcu GIORGIO, Catrina POOR, Anna Ildikó KISS, Florin Mircea GANEA, Matteo Bagni GIOMI, 

Andreea MARINESCU, Dan MACAVEI, Adina COCARGEANU 

 

 

“Nuntalui Figaro este un exempluextraordinar, care aratăîntr-adevărcă opera esteteatru; își are 

orginea din teatrușiteinspirăsprenumeroaseposibilități de expresieartistică. Dramatizareajucăușă a lui 

Beaumarchais se combină cu ingeniozitateamuzicală a lui Mozart, oferind una 

dintrecelemaiimportantelucrări din repertoriul de operă. Această „operăbuffă” cuprinde o multitudine 

de situațiicomicepuseînseamapersoanjelor care recurg la înșelăciuneșipăcălelipentru a-

șiîndepliniscopurile, oferindpubliculuimomenteveseleșirezolvărineașteptate din situațiilimită. 

Înacelașitimp, atingeimportantetemesociologice, care sunt relevanteșiastăzi care sunt 

prezentateprinintermediulumorului. Muzicapentru mine esteprincipalasursă de inspirație; 

măajutăsăvădtoateimaginileșimișcărileînmunca la scenă. Scopul meu este de a 

scoateîneviențăparteateatrală din aceastăoperă, care are ca punct de pornire, muzica. Este o plăcere să 

regizez NUNTA LUI FIGARO la Teatrul de Artă Deva încolaboarare cu Viena Opera Company, 

alături de aceastătalentatădistribuție, orchestrășicolaboratori. Scopulopereieste de a delecta, de a 

încânta; văinvitămsăîmpărtășiți cu noi, dragosteapentruaceastăformă de artă.” (Eugenia Arsenis) 
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25. 7 septembrie 2018 – “Șantaj”,după Ludmila Razumovskaia 
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Regia Cosmin CREȚU 

Distributia: Roxana OLȘANSCHI, Laurențiu LUNGU, Viorica BULGAC, Theodor CREȚU, 

Aurelian Răducu ALECSANDRU, Edgar BUNEA 

 

 „A devenitastăzi o idee axiomaticăcea conform 

căreiainvestițiaceamaisănătoasăînRomâniaartrebuisă fie ceaîneducație. Dar, 

chiardacăeaartrebuiconvertităîn zero-uriatașatebugetuluieducației, există un aspect de neuitat: 

educația NU înseamnănumaimateriicurriculare, iarșcoala nu trebuiesă fie exclusivspațiul de predare a 

acestora. Ci multmaimult de atât – unulîn care ideile, comportamenteleșiprincipiile de 

viațăsăsteamaipresusdecâtideea de note, tezesauevaluări. 

 ”Nu existăeducație, existădoarexemplu personal” spunea, cândvamarele Gheorghe Țițeica. 

Iarspectacolulnostruaducecinciasemeneaexemple, adresându-se tineretului, darșicelor care le 

lasăaceastălumemoștenire. Toți, unițiînjuruluneiidei: CÂT DE DEPARTE SE POATE AJUNGE 

PENTRU O NOTĂ LA BACALAUREAT?„-Cosmin Crețu 
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26. 16 septembrie 2018 – “Contract”, de Cristian Cozma 

 

 

Regia: Mihai PANAITESCU 
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Asistent regie: Marian STAN 

Distribuția: Ioana CRĂCIUNESCU, Andreea PASCU, Roxana OLȘANSCHI 

"Într-o lumesupertehnologizată, într-un secolîn care omenirea s-arputeainstala pe Marte, existăîncă o 

meseriearhaică, veche de mii de ani, care vadăinuifărăsă-șischimbe natura șitradiția: 

îngijireabătrânilor la domiciliile lor. În CONTRACT, bătrâna de aproape 90 de ani caută o tânără, 

pentruîngrijire. Face astaprintr-un anunț la ziar. Șiașteaptă. Înurmaanunțului se prezintă o tânără de 

30 de ani, cu ideimodernedespreviațășisocietate. 

Urmeazăîntreceledouăpersonaje un schimb de repliciamuzant, intelectual, un dialog despreviață, 

societate, moralășisperanță." ( Denis Dinulescu, scriitor) 

"Piesa CONTRACT este o adâncăintrospecțieînrealitateacotidiană, însufletuluman, 

înnăzuințeleșibucuriilenoastre. Dialoguldintreceledouăfemeieste, credem, unuldesăvârșit, digerabil, 

îndrăznețșiagreabil, care vasatisfacegusturilespectatorilorindiferent de vârstă." (Mihai Panaitescu , 

regizor) 
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27. 14 octombrie 2018 – “Concert Extraordinar Anna Savkina “ 
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Solista: Anna SAVKINA 

Dirijor: Petronius NEGRESCU 

Programulprezentat: W. A. Mozart  

1. Eine Kleine Nachtmusik 

2. Concertul nr 5 pentruvioarașiorchestră 

3. Simfonia 29 

 

 Consideratădrept una dintrecelemaiexpresivetinerevioloniste ale lumii, Anna 

Savkinaestecâștigătoarea a numeroasepremiiinternaționale, printre care Louis Spohr (Germania), 

David Oistrach (Rusia), Heino Eller (Estonia) și Andrea Postacchini (Italia). Este dublăcâștigătoare a 

Concursuluiinternațional Sendai din Japonia, laureată a HSBC Bank șideținătoare a premiilor 

Gazprom. Anna Savkina a fostinvitată de numeroaseorchestre de prestigiu, precum Orchestra 

simfonicăCeaikovski, Filarmonica Sendai, Orchestra Musica Viva, Virtuozii din Moscova, Orchestra 

Națională a Ucrainei, Wienerklassik, orchestra de stat “NouaRusie”, Orchestra de Tineret Leonid 

Nikolayev, Stattskapelle Weimar, Orchestra NaționalăRusăși Orchestra Națională a Estoniei. A 

colaborat cu dirijori precum Vladimir Fedoseyev, Pascal Verrot, Junichi Hirokami, Alexander Rudin, 

Vladimir Spivakov, Vladimir Sirenko, Yuri Bashmet, Paavo Jarki, MikkMurdvee, Dumitru Goia, 

VasilyValitov, JovicaRado, Martin Hoff, Leonid Nikolaev, Steven Huang șiAlexandruGanea. 

Muziciandedicat, Anna Savkina, a fostinvitatăînfestivalurileinternaționale Crescendo și Stars on 

Baikal, al căror director artistic estepianistul Denis Matsuev, Nopți de decembrie (Moscova), Festival 

Internațional de Colmar, Moscow Meets Friends, desfășurat sub patronajullui Vladimir Spivakov, 

Festivalul de Muzică de Cameră Alexander Rudin, Festivalul de la Verbier, Serenadele Nocturne 

Liana Isakadze – Georgia, Regina Vioară – Moldova, Yuri Bashmet Winter Art Festival – Sochi. 

Anna Savkina s-a născutîn Bratsk, înregiuneasiberiană a Rusiei. A începutsăcânte la vioară la vârsta 

de cinci ani, devenindîntr-un timp record câștigătoareaconcursurilorinternaționale de la Moscova, 

Novosibirsk, Khanty – Mansiyskși Yakutsk. În 2005, IvettaVoronova, Președinte al 

FundațieiCaritabile Inter-regionale “Numenoi” șipianistul Denis Matsuev au invitat-o pe violonistă la 

Moscova, înFestivalul Crescendo, iarînanulurmător, Vladimir Spivakov i-a 

prezentatîncadrulFestivalului Moscow Meets Friends” o vioarărealizată de maestrullutier Alain 

Carbonare. Înanul 2008 a înregistratprimulei album, acompaniată de o orchestrăsimfonicășirealizat 

de RTN Entertainment. A participat la clase de măiestrieîndrumate de Pinckas Zukerman, David 

Chan, Wolfgang Redik, Pierre Amoyal, Cho- Liang Lin. Anna Savkina a studiat la Școalaspecială de 

muzicăGnessin din Moscova, la clasa prof. Alexander Vinnitskyși la Conservatorul de Stat 

Ceaikovski din Moscova, la clasa prof. Vladimir Ivanov, artist al poporului.  A 

realizatnumeroaseturnee de concerteîn Europa, SUA șiAsia.PetroniusNegrescueste un 

contrabasistromân de jazz șidirijor de muzicăclasică. La 8 ani începutstudiile de orchestră ca 
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violoncelist la Liceul de Artă „George Enescu” din București. A urmatcursurile de orchestră la 

Haendel Akademie - Karlsruhe - Germania în 2000, 2001, 2003, atât la secțiuneainstrumentală, 

câtșicea de operă. Din anul2000, s-a dedicatîn mare partearteidirijorale, parcurgândetape de studiuîn 

particular, de masteratși de doctorat, avându-i ca profesori pe: PetruAndriesei, Cristian Brancuși, 

Dumitru Goia. A maistudiat cu maeștrii: PetruOshanitsky, Sabin Pautza, Larry Livingston, Ilarion 

Ionescu Galați, Valentin Doni. A fostregizor la Opera din Constanța, profesor de muzică de cameră la 

Liceul de Artă din Constanța, dirijor al orchestrei de cameră „Con Anima” din Arad. 

Înprezentesteprofesor la Universitatea de Arta Teatrală din Târgu Mureș, Facultatea de Muzică.   
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28. 18 octombrie 2018 - „Bani din cer”, adaptare după Ray Cooney 

 

 Regia și scenografia: Marian STAN  
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 Distribuția: Aurel GHEORGHE, Viorica BULGAC, Edgar BUNEA (Bes), Theo CREȚU,     

Laurentiu LUNGU, Laura TULAC, Nicoleta MIRON 

 

 În ultima vreme se vehiculează cam peste tot cuvinte ca “libertate”, “dragoste”, “cinste”, 

“onestitate”, “morală”. V-aţiîntrebatceaţi face dacăîntr-o ziaţigăsiînservietadumneavoastră cu care 

mergeţi la serviciu, pardon, “job”, căaşa am auzitcă e “cool” să se spunăazi, deci, dacăaţigăsi o sumă 

de bani cu care aţiputeatrăiliniştit cu familiapână la adâncibătrâneţi, ceaţi face? Aţipăstra-o? 

Aţicăutaproprietarul? Aţianunţapoliţia? Aţidonabaniiuneibiserici, moschei, sinagogi, templu? 

Aţisponsoriza un ONG cu scopuricaritabile? Aţialege “libertatea” fugind cu baniiîn Serbia sau Costa 

Rica? Aţipunemaipresus “dragostea de arginţi” cinstei? Dar cemaiînseamnăcinsteaînziua de azi? Mai 

recunoaştecinevacândgreşeşte? E moral sătrăieştidupăposibilităţile tale, cu muncaonestă pe care o 

facisausăîncercisăteîmbogăţeştirepede, cu oricemijloace? “Aceasta e întrebarea!” Cam aşastătreabaşi 

cu spectacolulăsta! Şi cine vavenisă-l vadă, vaapreciasau nu, înfuncţie de propria conştiinţă, 

dacăprotagoniştii au procedat bine sau nu înalegereafăcută!-Marian Stan  
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29. 23 noiembrie 2018 - “Trandafirii de piatră” 

 

 

 

Regia: Marian STAN 

Dramatizare: Ionela DĂNILĂ 
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Distribuție: Isabela HAȘA, Laura TULAC, Viorica BULGAC, Cristina LAZĂR, Theodor 

CREȚU, Aurelian GHEORGHE, Laurențiu LUNGU, Andreea PASCU, Nicoleta MIRON, Edgar 

BUNEA 

 

“A fostodată ca niciodată...” adicăcândva, demult, “pe vremeacândurşii se băteauîntreei cu 

cozile...”, dar care s-a întâmplat de-adevăratelea, pentrucă “dacă n-ar fi, nu s-arpovesti!” 

Ăstaestebasmul, una din creaţiilecelemaivechi ale omului. Pe vremuri, 

oameniimaturiascultaubasmealături de copii. Astăzi, maturii au trecut la lucrurimaisofisticate, dar 

care au aceeaşiesenţă, copiiirămânândsăasculteîncontinuarebasme. 

Înmultepoveştişifilmesoartaomenirii e salvată de eroi de toatefelurile. În “Trandafirii de piatră”, 

lumea e salvată de o fetiţă. Încăpăţânatăşi tenace, curajoasăşiinteligentă, la începutîncearcădoarsă se 

reîntoarcăacasă din lumeaîn care nimeriseîntâmplător. Mai apoi, decide 

săajutedezinteresatpersoanemaiînnevoiedecâtea, ca la 

sfârşitsădevinăfărăvoiesalvatoareatrandafirilorşi implicit a lumiinoastre. Şi-am încălecat pe-o şa, şi v-

am spuscâteceva. –Marian Stan 
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30. 29 noiembrie 2018 – “AnonimulVenețian” 

 

 

 Regia: Ion Ardean IEREMIA 
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 Scenografia: Claudia IEREMIA 

 Light Design: Gerhard CRĂCIUN 

 Distribuția: Claudia IEREMIA , Zoltan LOVAS 

 

 Anonimulveneţianeste un spectacolsensibil, profund, emoţionant. Eaşi El 

îşitrăiescdragosteadincolo de vreme, într-o Veneţie in care iubireaînseamnălibertatea de a 

înfruntazâmbindviaţaşimoarteadeopotrivă. O dramăromanticădespredoioameni care se 

reîntâlnescpentru a-şiîmplinipovestea, rămasăneterminată. Iubirea lor pare sădurezecât o clipă... 

saucât o viaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

31. 01 februarie 2019 – „Vestitul peticilă” 

 

 

Regia: Eugen Pădureanu 

Distribuție: Roxana OLȘANSCHI, Andreea PASCU și Eugen PĂDUREANU. 

VestitulPeticila" este un spectacolveseldespresolidaritatesidespreputereaprieteniei... 

Atuncicandcredem ca totulestepierdutsi ca nu maiestenimic de facut, nu trebuiesarenuntam la lupta, 

trebuiesaceremajutorulprietenilor, trebuiesa nu lasamfricasa puna stapanire pe noisitrebuiesafacem tot 

ce ne sta in putintasa ii invingem pe cei care ne cred slabisineputinciosi... Asta se intamplasi in 
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spectacolulnostrusi tare ar fi bine sa se intamplesi in viatareala, a noastra a tuturor... Haidetisavedeti 

un spectacolvesel, original, gustat in egalamasurasi de copiisi de adulți”. (Eugen Pădureanu) 

 

 

32. 01 februarie 2019 –“Un bărbatșimaimultefemei” 
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Regia: Eugen Pădureanu 

Distribuție: Eugen PĂDUREANU, Roxana OLȘANSCHI,Andreea PASCU  

 

 Ce se întâmplă când monotonia bate la ușa unei căsnicii, ce se întâmplă când suspiciunea de 

infidelitate se strecoară în aceeași căsnicie ? Am putea să credem că o dramă e pe cale să se nască, 

mai ales când birocrația intră și ea în joc, cerând o adeverință buclucașă. Când toate acestea se 

întâmplă în visul celui cu musca pe căciulă, drama se transformă într-o neașteptată și spumoasă 

comedie, o comedie în care ne-am putea recunoaște câțiva dintre noi, o comedie care ne amintește de 

realitatea noastră socială și care, totodată, prin finalul neașteptat ne face să medităm mai mult asupra 

gândurilor și faptelor noastre! 
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33. 16 februarie 2019 – “Cafeauadomnuluiministru” 

 

 

Regiașiscenografia: Daniel BUCUR 

Distribuție: Constantin COTIMANIS, Ada DUMITRU, Iulia DUMITRU 

 

“Una dintrepuținelecomedii macabre ale dramaturgieiromânești, cu situațiișireplici de 

umornegru, grotescși absurd. Este, de fapt, o farsămacabră.”( HoriaGârbea ) 
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34. 04 martie 2019 –“Zadarnicelechinuri ale dragostei” , 

adaptaredupăW.Shakespeare

 

 

 

Regia: Ștefan IORDĂNESCU 

Scenografia: Dorothea IORDĂNESCU 

Muzica: Ildiko FOGARASSY 

Coregrafia: Flavia GIURGIU 
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Regizor second: Marian STAN 

      Light design: Lucian MOGA 

Grafică video: Sebastian HAMBURGER 

 

DISTRIBUȚIE: Mădălina TODERAȘ, Silviu DOBRE, Viorica BULGAC, Laurențiu LUNGU, Laura 

TULAC, Edgar BUNEA, Nicoleta MIRON, Aurelian GHEORGHE, Cristina LAZĂR, Theodor 

CREȚU, Eugen PĂDUREANU, Mihai FEIER, Marian STAN, Andreea PASCU, Mihai 

PANAITESCU, Roxana OLȘANSCHI 

     „ O preocupareintensă a measi o curiozitate a fosturmătoarea: de cetinerii s-au îndepărtat 

de teatru? De ce nu e cool sămergi la teatru? De cesingurăformă de teatruacceptată de tinerieste 

stand-up-ul. Raspunsulpoate fi acestspectacolsincreticprin care aducemideiclasicescrisedemult de 

cătrecelmai mare autor dramatic W. Shakespeare încontemporan. Puternicgrafic-vizual cu o 

muzicăcompusă special si o 

coregrafieexcepționalăacestspectacolestedarulsiinvitațianoastrăexpresăpentrupublicultânărșiceldejaca

ptiv al renăscutuluiteatrudevean „ (Mihai Panaitescu) 
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35. 03 aprilie 2019 –“Zbordeasupraunuicuib de cuci” , după Ken Kesey
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Regia și scenografia: Marius OLTEANU 

DISTRIBUȚIE: Laurențiu LUNGU, Cristina LAZĂR, Aurelian Răducu GHEORGHE,  Eugen 

PĂDUREANU, Mihai FEIER, Silviu DOBRE, Mihai PANAITESCU/Edgar BES, Laura 

TULAC, Andreea PASCU, Roxana OLȘANSCHI, Eugen MORARU, Leontin DELIE 

“Am ales acest text, adaptat de cătreregizorul Marius Oltean, 

pentruforțamesajuluișicomplexitatearolurilorce s-au dovedit o 

adevaratăîncercarepentrutineriinoștriactorișichiarpentrucei cu experiență. Este o piesă care tepune pe 

gânduri, o montare care îmbinăumorul cu situațiiletragice; înconcluzie- un titlu de 

succescetrebuiesăexisteînrepertoriuloricăruiteatru care se respectă.”(Mihai Panaitescu, manager 

TAD) 

        Un erouîncearcăsăreintroducărespectul de sine șisimțulindividualitățiiîntr-un grup de 

bolnavimintali, dezmoștenițiînfrânțișilipsiți de personalitate. Piesaredă un conflict simbolicîntre bine 

șirău, dorințășiabstinență, individșiautoritate; un coșmarkafkian al omului normal 

închisprintrenebuni…. 
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36. 05 mai 2019 – “Parada”, adaptaredupăAlexandrGalin 
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Regia: Cosmin Crețu 

 Distribuție: Mihai PANAITESCU/Cosmin CREȚU, Cristina LAZĂR, Edgar BES, Laurențiu 

LUNGU, Viorica BULGAC, Andreea PASCU 

 Spectacolulprezintăpovesteaunuirustradiționalistajunsîn Amsterdam înmijloculunei parade 

gay. Disperatcăfiulsăuesteacolo nu tocmaiîntâmplător, se întâlnește cu prieteniiacestuia, darși cu 

tequilla, iar din aceastăcoliziunerezultă o serie de încurcături care rămâne la 

latitudineaspectatoruluidacă sunt sau nu comice. 
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37. 28 mai 2019 –“Lupulșioița”,de Eugen Pădureanu 

 

 

 

Regia:  Nora Țiu CHIRIAC 

Scenografia: Nora Țiu CHIRIAC 

Distribuția: Eugen PĂDUREANU, Roxana OLȘANSCHI 

 

„O oițădolofanășisimpatică, pe numeDoli, doreștesă se mute într-o poienițăînpădure.....Un 

lup, cam într-o ureche, pe numeLupu-Pupu, flămândnevoie-mare, poftește la oițanoastră...Dar 

eaesteisteațășicurajoasăși nu preavreasă fie servită la masa de prânz. De aicișișirul de năzdrăvănii pe 

care le pune la calepentru a scăpa de pofticiosulîmblănit. Un spectacol la care ceimici, darșiceimari, 

se voramuzacopios.Văașteptămsă ne distrămîmpreună! „(Eugen Pădureanu) 
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38. 04 iulie 2019 –“ Voceaumană/Telefonul”, regia LaurențiuCalomfirescu 

 

 

“Voceaumană” este o operăîntr-un act pentrusopranășiorchestră, compusă de Francis 

Polencînanul 1958. Lucrareaestetranspusămuzicaldupăpiesa de teatru cu acelașititlu a lui Jean 

Cocteau, care a lucratîndeaproape cu Poulenc pentrupregatireaacesteiopere care a avutpremiera la 
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Paris înanul 1959. 

 

Subiectullucrării ne arată un monolog dramatic în care personajul principal ne 

poartăprinstărisufletești intense din timpulultimeiconversațiitelefonice cu iubitulei, care 

acumesteîndragostit de altcineva. Emoțiileputernice ne vorînsoți pe parcursulîntreguluispectacol, 

până la finalul pe care autorullucrării l-a lasatspreinterpretareafiecăruiregizor care 

abordeazăaceastăoperă.” Emoțieîn stare pură” arputeareprezenta o descriere a 

acesteicapodoperefranceze. 

 

“Telefonul” , sau “L’Amour a trois” este o operăcomicăenglezăîntr-un act, compusă de Gian Carlo 

Menotti care a avutpremieraînanul 1947 la New York. Lucrarea ne prezintă o povestesimplă de 

dragostedintre un el si o ea, Ben și Lucy. Dorințaluiestesă o cearăîncăsătorie, dar de 

fiecaredatăcândîși face curajsăîiofereinelul, intervinetelefonul, care 

sunăîncelemainepotrivitemomente. Fiindatât de prezent de-a lunguloperei, telefonuldevineși el un 

personaj care, într-un final, îlajuta pe Ben săîipunăiubiteiluimareaîntrebare, astfelapropiindu-i pe 

ceidoi.  

 

Muzicascrisă de Menotti esteantrenantă, melodioasă, veselăși ne bucurăînpermanentăpână la 

sfarșitulspectacolului. 

 

Spectacolul format din acestedouaopere ne poartăprintr-o călătoriesufleteascăemoționantă, însoțită de 

tememuzicaleșiarmonii care dubleazăstărilespectatorului. 

Solisti: 

Vocea Umana - Teodora CHUKURSKA 

 

Telefonul - Nely KRAVCENKO 

- Giorgi DIMITROV 

 

Pian - Adina COCARGEANU 

 

Regia - Laurentiu CALOMFIRESCU 
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39. 06 septembrie 2019 – “Și cu violoncelulcefacem?”, de MateiVișniec 
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Regiași scenografia: Dan Bucur 
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Distributia: Magda CATONE, Mihai PANAITESCU, Andreea PASCU 

Muzica- Pedro NEGRESCU 

Light design- Răzvan BREAZU 

Video - Robert Pop &Ciprian GAVRUȘ 

 

DramaturgulMateiVişniec (n. 1956) trăieşteşilucrează din anul 1987 la Paris. Operele sale au 

fosttraduseşireprezentateînpeste 20 de ţări din lumeaîntreagă. Piesaîntr-un act “Și cu 

violoncelulcefacem ?”, scrisăîn 1989, a avutpremieraîn 1990 la televiziuneapublică, fiind prima 

montare a uneipieseromânești de dupăRevoluție, sub baghetaregizorală a lui Nicolae Scarlat. De 

atuncipiesa a înregistratnumeroasepuneriînscenăînteatrele din țară. Piesaestescrisăîntr-o 

cheieabsurdă, la fel ca majoritateapieselorluiVișniec, cu accente de comedie. Înspațiul scenic 

treipersonaje “așteaptă”: Doamna cu Voal, Bărbatul cu Ziar, Bătrânul cu Baston. Înacelașispațiu, un 

al patruleapersonaj, Bărbatul cu Violoncel, repetăcontinuu, cu scurteîntreruperi, 

aceeașipiesămuzicală, “deranjându-i“ din ceîncemaimult pe ceitrei. Undevadincolo de acestspațiu, 

“afară”, plouă diluvian. Ceitrei, într-o alianță ad-hoc, vorsă-l elimine pe cel pe care nu-l 

înțelegșihotărăscsă-l ucidă. O “sentință” comutatăînultimul moment, înalungareaînpotopul de “afară”. 

Rămâneînsăînurmă, ca martor mut, violoncelul. Doamna cu Voalestecea care 

preiavioloncelulșirosteșteîntrebarea insistent “Și cu violoncelulcefacem?”. 

 

Doamna cu Voal, Barbatul cu Ziar, Bătrânul cu Baston sunt treipersonajearhetipale, într-un loc al 

așteptării, fărătimp, fărăspațiu. Eireprezintăumanitatea, aflată la limitauneievoluții care-ipoate duce 

către “potop” saupuritatea “vibrației” divine.Doamna cu Voal, Bărbatul cu Ziar, Bătrânul cu Baston 

sunt ajunșiaici la capătulunui drum de-o viață, a uneiexistențeumanecontorsionate, o 

ultimăoprireînainteaveșnicieimorții, o ultimă «sală de așteptare». Acest loc 

artrebuisăînsemnereculegere, împăcare, liniștireșiacceptare. în loc de toateacesteaceitrei se comportă 

ca și cum nu au înțelesloculunde se află, darnicicevaurma. Se ridicăși se revoltăîmpotrivasingurului 

element precis, armonicșiarticulat, muzica, vibrația. Se agață cu toții de acest element care-

ideranjeazăpână la exasperare, prinfuncțiasa de incantație, de «rugăciune» repetitivă, obsedantă, 

hipnotică. Nu vorniciînceasul din urmăsăacceptesăasculte, săvibrezealtfeldecât la 

auzulpropriilorvorbelipsite de sensșifinalitate, banale. Vorsă-șitrăiascăviațapână la ultima picatură, 

așa cum a fost tot timpulpentruei: lipsită de sensșisubstanță. Reușesc. Sunt în stare de acte de 

violență, chiar de crimă, pentru a-șiapaăranimicnicia. Îleliminăîncele din urmă pe Bărbatul cu 

violoncel. Acum sunt din nouînlumea lor familiară, simplă, călduță . Un singur element, violoncelul, 

rămasaparent accidental înspațiul «sălii de așteptare», tulburășiaduceobsesivîntrebarea «Și cu 

violoncelulcefacem ?».Momentele de comedie se succed, înspatiulstraniușisufocant, 

rupândritmulșipurtândpubliculcătrefinalulapăsător, darplin de semnificație.  
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Nici o clipăspectatorul nu estelăsatsărăsufle, să se «plictisească». Se trece abrupt și direct de la 

comedie la tragedie. Se joacă cu sufletul la gură, concentrat, dens.  

Elementele de teatruexpresionist articulate prin costume, darmai ales prinumbrele pe care le 

aruncăpersonajele pe perețiișifundalulscenei, vorcontribui decisive la senzația de spatiufărătimp, 

suspendat la limitaveșnicieimorții.(Daniel Bucur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 10 septembrie 2019 – “N/O iubeam”, după Ana Gavalda 
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Regia:Antonella CORNICI 

Distribuția: Cosmin CREȚU, Anca PASCU /Viorica BULGAC 

„N/O iubeam 

sau cum ar fi fostviața...dacă am fi avutcurajsă ne despărțim... 

Spectacolpentru ”adulții care trebuiesă fie treziți din somn” (Anna Gavalda) 
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41. 20 septembrie 2019 – “Adevăratapoveste a lui Hansel și Gretel “, de H.C.Anderson 

 

 

Regia și scenografia: Marian STANDistribuție: Roxana OLȘANSCHI, Viorica BULGAC, Laurențiu 

LUNGU, Laura TULAC, Aurel GHEORGHE 
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" Dragă spectatorule,te așteptăm la spectacolul "Adevărata poveste a lui Hansel și Gretel". De ce se 

numește așa? Adică celelalte "Hansel și Gretel" de ce nu sunt adevărate? Pentru ca eu refuz să cred că 

o mamă poate face ceea ce a făcut cea din povestea originală ! În rest, veți vedea ce se petrece venind 

la teatru! Vă asigurăm că vă veți distra! Noi vă așteptăm cu drag!( Marian Stan, regizor ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 08 noiembrie 2019 - „Maestrul și Margarita”, de Mihail Bulgakov 
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Regia: Sandu Grecu 

Distribuția: Viorel CORNESCU, George CUSTURĂ, Ioana COJOCĂRESCU, Mihai FEIER, 

Sergiu   CORNELIUS, Roman MĂLAI, Arcadie RĂCILĂ, Aurel GHEORGHE, Laurențiu LUNGU, 

Edgar BUNEA, Theo CREȚU, Viorica BULGAC, Alexandru CRÂLOV, Silviu DOBRE, Valeriu 

CAZACU, Marian STAN, Andreea PASCU, Laura TULAC 
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Cel mai incomod scriitor și dramaturg al sec XX, Mihail Bulgakov, ,,ne alterează” confortul 

nostru spiritual cu cel mai important roman al sec. XX-Maestrul și Margarita, făcînd o radiografie 

întregului sistem politic și social, atingînd coardele cele mai sensibile ale creștinismului și 

satanismului, plasîndu-le pe toate într-o altă dimensiune ca timp, sens, valoare, locație. Este un roman 

despre dragoste și trădare, despre devotament și jertfire, despre lipsa totală de credință, este un roman 

despre noi, este romanul existenței noastre umane. Piesa lui Bulgakov se naște la Deva, pentru că 

avem norocul de a produce acest spectacol într-un teatru de proiecte. Este un teatru care își poate 

permite să meargă pe proiecte de calitate, care sensibilizează spectatorul nu numai din punct de 

vedere distractiv, ci și intelectual. Acest spectacol se adresează unui public cult și inteligent. Cred că 

cei care vor veni la acest spectacol vor înțelege genul acesta de montare. Spectacolul se joacă 

concomitent în șapte limbi, fiecare scenă este deosebită. Mesajul, de asemenea, este unul foarte 

important dat celor care trăim în Secolul XXI. Practic primim o directivă cu privire la faptul că lipsa 

de credință poate distruge întreaga omenire. Nu contează în ce crezi, poți să crezi sau nu în 

Dumnezeu, dar poți să crezi în soție, copil, mamă, tată, în ziua de mâine, în succesul tău. Omul fără 

credință este sortit pieirii și nu are șansa de a exista. Cam aceasta este ceea ce vrem noi să facem în 

acest complicat și multidimensional roman. Este un proiect foarte ambițios și cred că este primul 

proiect de o asemenea anvergură între Basarabia și România.„(Sandu Grecu-regizor) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 14 noiembrie 2019 “Contrat/Son dernier voeu”, de Denis Dinulescu  



122 

 

 

Regia: Mihai PANAITESCU 

Distribuție: Ioana CRĂCIUNESCU, Codrina PRICOPOAIA, Andreea PASCU 

"Într-o lumesupertehnologizată, într-un secolîn care omenirea s-arputeainstala pe Marte, 

existăîncă o meseriearhaică, veche de mii de ani, care vadăinuifărăsă-șischimbe natura șitradiția: 

îngijireabătrânilor la domiciliile lor. În CONTRACT, bătrâna de aproape 90 de ani caută o tânără, 

pentruîngrijire. Face astaprintr-un anunț la ziar. Șiașteaptă. Înurmaanunțului se prezintă o tânără de 
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30 de ani, cu ideimodernedespreviațășisocietate.Urmeazăîntreceledouăpersonaje un schimb de 

repliciamuzant, intelectual, un dialog despreviață, societate, moralășisperanță." ( Denis Dinulescu, 

scriitor). 

"Piesa CONTRACT este o adâncăintrospecțieînrealitateacotidiană, însufletuluman, 

înnăzuințeleșibucuriilenoastre. Dialoguldintreceledouăfemeieste, credem, unuldesăvârșit, digerabil, 

îndrăznețșiagreabil, care vasatisfacegusturilespectatorilorindiferent de vârstă." (Mihai Panaitescu , 

regizor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 23 noiembrie 2019 Glory of living, de Laurențiu Lungu 
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Regia Mihai Panaitescu 

Scenografia Marian Stan 

Distribuția: Laurențiu Lungu, Ioana Cojocărescu, Sergiu Cornelius, SilviuDobre, Aurel 

Gheorghe/Theodor Crețu, VioricaBulgac, Roxana Olșanschi, Laura Tulac 

 

“Acestspectacolscris de tânărul actor Laurențiu Lungu esteprinexcelență un concentrat de 

viațăcereușeșteprinmijloace simple săpunădegetul pe rană, atingândproblematicatinerilor din ziua de 

azi care au crescutînfamiliimonoparentale. Înciudafaptuluică sunt înpermanențăconectațiînmediul 

online, rămânizolațiemoționalșiincapabilisăînfrunteadevărateleprobleme ale viețiicotidiene. 

Constructțaacțiuniisceniceoferăspectatoruluiposibilitatea de a-șicăutapropriilerăspunsuri la 

întrebărilece apar pe parcursulspectacolului.”(Mihai Panaitescu) 
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45. 18 decembrie 2019” Cum a pierdut Leonida o noaptefurtunoasa de carnaval”, 

adaptaredupaI.L.Caragiale 
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Regia: Marian STAN 

Distribuția: Roxana OLȘANSCHI, Mihai FEIER, Eugen PĂDUREANU, Mihai 

PANAITESCU, Marian STAN 

 

Proiectulteatrulectură, îninterpretareaactorilor Mihai Feier,EugenPădureanu, Mihai 

Panaitescu, Roxana Olșanschiși Marian Stan ( care a semnatși regia ) este o caleprin care 

facemcunoscutăactivitateașipropunerileteatruluidevean, prindeplasareaînmijloculelevilor. Scopuleste 

de a familiarizaelevii cu operecunoscuteși de a-i obișnui cu interacțiunea cu artelespectacolului. 

Proiectul  a fostprimit cu entuziasmiareleviiprezenți au devenitparteintegrantă din spectacol. 

Caragialeesteautorul ales pentruacestproiectiarfragmentele fac parte din „O noaptefurtunoasa”, ” 

Conu Leonida fata cu reactiunea „ și „ O scrisoarepierdută „. 
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46. 23 ianuarie 2020 “Aniversarea”, adaptaredupăA.P.Cehov 
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Regia Eugen Pădureanu 

Distribuție Roxana Olsanschiși Eugen Pădureanu 

„Doamne, Dumnezeule, Anucica… Niciodată nu am simțitatâtaemoție pe scânduraastapăcătoasă, 

niciodată! Șicâtălinișteșicâtăîmplinire a pututsătreacăprin mine… Credeamcă le-am trăit pe toate, 

daruitecâtăbucurie a apărutînviațamea. Anucica, dragameaAnucica, tu mi-ai deschisochiifărăsăvrei… 

Acuma am priceputeucăacoloundeestemăcar un strop de omenie nu-inicibătrânețe, nicisingurătate, 

niciboală, pânășimoartea e cevarelativ… Viațaasta e așa un mister, iar omul, ce 

luptă e omul! Ce încleștare de deznădejdeșisperanță! Ce amalgam de bucurieșitristețe! Omul ăsta, 

ceîmbrățișare de întunericșilumină!” 
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47. 18 februarie 2020 “Corbulșivulpea”, de Eugen Pădureanu 
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Regia și text -Eugen Pădureanu 

Distribuție: Roxana OlșanschisiEugen Pădureanu 

 

„A fostodată ca niciodată o cumătrăvulpe,cumalta nu a maifostșinici nu are sămai fie: o 

vulpeneîntrecutăîntoatecele,deșteaptăfoc,vicleană tare și pe deasuprașicochetă 

....Cumătravulpedădeatârcoale ,căciîiplăceasăfureouăle din cuibar,strugurii din vie șibunătățile din 

cămară. Tot învremurileacelea era și un corb,dar nu oricefel de corb .....Un corb care ,cât era ziua de 

lungă, se admirapentrucă era fudul ,nevoie mare ! 

Într-o bunăziîntâmplareafăcu ca ceidoisă se întâlnească.....Șiastfelsă se nască o nebunie de poveste ... 

( Eugen Pădureanu ) 
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48. 04 martie 2020 “Infernul”, adaptaredupăJ.P.Satre 
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Regia: Dan Bucur 

Distribuția: Eugen Pădureanu, Ioana Cojocărescu, VioricaBulgac, Diana Roșca 

„INFERNUL este o adaptaredupapiesafilozofica CU USILE INCHISE a lui Jean Paul Sartre 

scrisa in 1943 sireprezentata la Paris pentru prima data in 1944. 

Aceastăpiesăestereprezentativapentruexistențialism, o mișcareliterară de la începutulsecolului XX în 

care ființaumanăestedefinităpringesturileși non-gesturile sale. 

Treipersonaje se întalnescdupamoarteînaceeașiîncăpere. Sunt Gar, jurnalist, Inès, angajată la 

postăși Ella, o bogatăsimondenădoamnă. Ceitrei nu s-au vazutînainteși nu se cunosc, provenind din 

mediifoartediferite. Mai multdecatatat, nicimacar nu 

împărtășescaceleașicredințesauaceleașigusturi.Înaceastspațiuînchis se vadesfasura un 

adevaratprocesîn care fiecaredintreceletreipersonajejudecășiestejudecatpentrufaptelereprobabile care 

intunecaexistențafiecaruia. In acest INFERN nu existănicicălău, niciinstrumente de torturăfizică, 

pentru ca „Infernul sunt ceilalti” -Daniel Bucur ,regizor. 
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49. 03 iulie 2020 “Clovniiîncetate”, regia Cosmin Crețu 
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Regia Cosmin Crețu 

Distribuția Roxana Olșanschi, VioricaBulgac, Anette Marka, Diana Rotaru, Laura Tulac, 

SilviuDobre, Sergiu Cornelius, Mihai Păun 

CLOVNII ÎN CETATE, un spectacol care îșipropunesă (re)deșteptebucuriajoculuiînfiecare 

participant, chiarînstradă, loculundenimeni nu s-araștepta la o asemeneaîntâlnire. Un spectacolîn care 

centrulacțiuniiestedeținută de un personaj – clovnul – cu care se vaidentificafiecaredintrespectatori, 

înțelegându-icandoareașibucuriavieții, într-o epocăîn care acestuipersonaji se adaugăîn mod 

nedreptatributeviolente. 
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50. 19 septembrie 2020 Crima de la Howard Johnson, regia Cosmin Crețu 

 

Regia: Cosmin Crețu 

Distribuția: VioricaBulgac/Anette Marka, Laurențiu Lungu, SilviuDobre 

 

„DupăȘantajși Parada – celelaltedouăproducții pe care le-am propuspublicului din Deva – am 

consideratnecesarsăschimbregistrulșisăvăinvit la o comediebulevardieră. Crima de la Howard-

Johnson este o „rețetă” americană, un text care s-a bucurat de succesoriunde a fostjucat, menitsăofere 

o searădestinsăoricărui spectator prezentînsală, indiferent de vârstășipregătire. Sper să fie un 

spectacol cu o viațăcâtmailungă, pentrucăeaar fi o garanție a faptuluică nu am uitatsărâdem...„ -

Cosmin Crețu,regizor 
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51. 25 septembrie 2020 “ComediaCorupției”, regia SanduGrecu
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Regia : SanduGrecu 

Distributia: Mihai Feier, Marian Stan, Eugen Pădureanu, Theodor Crețu, Sergiu Cornelius, 

SilviuDobre, VioricaBulgac, Diana Rotaru, Anette Marka, Aurel Gheorghe, Laura Tulac, 

CristiFarcaș-Pietonu 

 

 

ComediaCorupțieieste un spectacol protest, un spectacol social, un strigăt la 

cerdespreabuzurișiimoralitateîntr-o țarăîn care prevaleazăputereabanului. Măria Sa, banul - el 

estetitirezul care învârtetotul. Într-o țarăimorală, imoralitatea e lege. (SanduGrecu,regizor) 
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52. 03 octombrie 2020 “Gianni Schicchi”, regia Mihaela Panainte 
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Regia: Mihaela Panainte 

 

Distribuția: Gianni Schicchi - Dobromir Momeko (bariton), Lauretta,fiicalui - Daniela 

Karaivanova (soprană), Rinuccio ,nepotulZitei- Alexander Baranov (tenor), Zita,bătrânaverișoară a 

luiBuoso- AndreanaNikolova (alto), Simone, unchiulluiBuoso - MomchilMilanov (bas), Notarul - 

Emil Zhelev (bariton), Spinelloccio, medic - StoyanStoyandzhov (bas), Ciesca,soțialui Marco- Petya 

Tsoneva (mezzo-soprană), Betto di Signa,cumnatulluiBuoso – Vladimir Marinovs (bas), Nella, 

soțialui Gerardo - Teodora Chukurska (soprană), Gerardo, nepotul de frate a luiBuoso - Ivan Penchev 

(tenor), Marco, fiullui Simone- TeodorPetkov (bariton)- invitat, Pinellino, un pantofar - Ivan Bogoev 

(bas), Guccio, un vopsitor-StilyanTsvetkov (bas), GeraldinosiGeraldina, copiiilui Gerardo și a Nellei 

– PetarTeodorovTchoukourskișiZhanaEmilovaZheleva, BuosoDonati -MihailDamyanov 

Orchestra Operei de Stat Ruse 

 

"Gianni Schicchi este o operăcomicăscrisăîntr-un act a căreimuzică a fostcompusă de 

Giacomo Puccini pe un libret de F GiovacchinoForzano. Acţiunea se petrece la Florenţa, 

subiectulestesimplu: nemulţumiţi de testamentulunei rude bogate care şi-a 

lăsatîntreagaavereuneimânăstiri, mulţimearubedeniilor cu aşteptărileînşelateapelează la vicleanul 

Gianni Schicchi căutând o soluţie. Gianni propunefalsificareatestamentuluiîntr-o manierăoriginală, 

darriscantă. Decesul nu a fostîncăanunţat, aşacă el valualoculmortuluişi, înşelândnotarul, va dicta un 

nou testament. Fericite, rudele nu se lasăimpresionatenicimăcar de pedeapsaunuiastfel de gest, 

tăiereamâiniidrepteşiexilul. Profitând de lăcomia lor, Gianni vaprofita la 

rândulluişihoţulvafurahoţilorceamai mare parte din avere. Prin Gianni Schicchi, Puccini se 

alăturăcreatorilorce au făcutcelebrătradiţiaoperei buffa italiene. Vocea e principalulmijloc de 

exprimarepentrucântăreți. Dar spredeosebire de alteopere, Gianni Schicchi este o 

operăfoarteimportantăpentruexpresivitateareplicilor, fiindceamaisemnificativăoperă care se apropie 

de teatru, acestafiindmotivulpentru care am decissămontezacestăoperă.Cred că opera 

esteteatrumuzical cu accent pe muzică, darîncazul meu opera rămâneteatrumuzical, dar cu accept pe 

teatru"( Mihaela Panainte, regizor) 
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53. “D`alecarnavalului”, adaptaredupăI.L.Caragiale 

 

 

Regia: Mihai Panaitescu 
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Distribuția: Eugen Pădureanu, VioricaBulgac, Anette Marka, AndreeaPascu, Diana Rotaru, Mihai 

Feier, SilviuDobre, Edgar Bes, Theodor Crețu, Sergiu Cornelius, Aurel Gheorghe, Laura Tulac, Ioana 

Cojocărescu, Diana Roșca, Marian Stan, Pietonu Cristian  

 

54. 24 octombrie 2020 “Neoplasticism/ Ochi frumoșitablouriurâte”, regia Roman Malai 

 

Regia: Mihai Malai 

Distribuția:Mihai Feier, LaurențiuLungu, Ioana Cojocărescu 

"Un spectacoldespre vise, fără de care nici un om nu poatesupraviețui. Visul - 

motorulentuziasmuluișimotivațiasufletului. Oarecâțidintrenoitrăiescînchișiîn propria închisoare, 

fărăsperanță, fărăsuflet? Suntemtransformațiîngloate de robi, înzombi. Mesajulspectacolului e 

foartesimplu: nu permiteținimănuisăvălipsească de vise." Roman Malai ( regizor) 
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Total 54 de premiere 

 

 

 

 

55. Analizaprincipalelordirecţii de acţiuneîntreprinse 

Potrivitobiectului de activitate, competenţelorşistructurii sale de organizare, Teatrul de Artă 

Deva urmăreşteşiasigură: 

1. organizareaşisusţinereaspectacolelor de teatrupropriisauîncolaborare cu 

alteautorităţişiinstiuţii, destinate tuturorcategoriilor de spectatori; 

2. prezentarea de spectacole de teatru la sediu, înjudeţ, înţarăşiînstrăinatate; 

3. promovareavalorilorconsacrate ale literaturiiromâneştişiuniversale, 

clasiceşicontemporane; 

4. promovareapieselorşitextelor de teatrureprezentative ale dramaturgieiromâneşiuniversale, 

clasiceşicontemporane; 

5. asigurareaactivităţii de impresariatpentrupropriileproducţiiartistice, atât la sediul, 

câtşiînturneşideplasări; 

6. stimulareainovaţieişicreaţieidramaturgiceşispectacologice; 

7. sprijinireaproiectelor cultural artisticeiniţiate de cadre didactice, elevi, companiiteatrale, 

formaţiiartisticesaualteinstituţii din ţarăşi din strainătate; 

8. realizarea de programeînparteneriat cu instituţiile de specialitate din ţaraşi din străinatate, 

persoanejuridice de drept public sauprivat; 

9. cultivareavalorilorşi a autenticităţilorcreaţieiartisticeîntoatedomeniile: teatru, muzică, 

film, artevizuale, etc; 

10. realizareaarticolelorşiobiectelorspecificeînvedereapromovăriiimaginiiinstituţieişiobţinere

a de venituriproprii; 

11. realizareaparteneriatelor cu asociaţii, fundaţii, persoanefiziceautorizateşipersoanejuridice, 

care au competenţeşiobiect de activitateîndomeniulproducţieişiorganizării de spectacole, 

de impresariat artistic, diverse companii de spectacolesauconcerte care 

desfăşoarăşiorganizeazăevenimenteculturaleînsăli de spectacole, aer liber, stradal, sau din 

altelocaţii din judeţ, ţarăsaustrăinătate; 

12. realizareaparteneriatelor cupersoanefiziceautorizateşipersoanejuridice, care au 

competenţeşiobiect de activitateîndomeniulorganizării de spectacole, de impresariat 

artistic, diverse companii de spectacolesauconcerteînlimitabugeteloralocatepentru diverse 

acţiuniculturale, spectacole, concertesaualteevenimentecuprinseînprogramul de 

acţiunişiactivităţi din stagiunileanuale ale instituţiei; -
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asigurăasistenţăşicoordonareînparteneriateleîncheiate cu 

persoanefizicesaujuridiceabilitate, instituţiişicompanii de 

spectacolesaucocertepentrurealizareaproducţiilorartisticeproprii; 

13. închiriereaspaţiilorpublice ale instituţieiîncondiţiilelegii, învedereaobţinerii de 

venituriextrabugetare 

14. punerea la dispoziţie cu titlugratuit a spaţiilorpentrudesfăşurareaparteneriatelor care au ca 

specific educaţiacopiilorşitinerilorprinartă (difuzarea de filmeartisticesaudocumentare, 

susţinerea de conferinţesauseminarii, colocvii, cenacluriliterare, spectacole), precum 

şipentru diverse activităţiculturalesauevenimente. 

 

Principaleledirecţii de dezvoltare ale Teatrului de Artă Deva sunt: 

 Organizareacomunicării 

 Constituireauneibaze de date actualizate cu publicaţiiscrise/online, posturi de radio/tv, 

instituţiiculturale, posibiliparteneri, darşi cu spectatori, mass media 

şipotenţialiparteneristrategicisaucomerciali; 

 Organizareaşiactualizareaarhiveiteatrului - actualizareaarhiveifotoşi video 

şiorganizareadosarelor de evenimenteşi a dosarelor de presă; 

 Informareregulată 

 informareaperiodică a partenerilorşipartenerilor media şi a 

potenţialilorpartenerişisponsoridespreactivitateaTeatrului de Artă Deva 

şirealizareaunuidecont de imagine; 

 informareaînpermanenţă a publiculuiprinactualizarea site-uluiinstituţiei; 

 actualizareaconstantă a conturilorfacebookpentruinformareapersoanelor care 

folosescîn mod frecventplatformele de socializareprinportaluri on-line, prinlinkuri 

inter-instituţionale; 

 Relaţia cu presa 

 creştereanumărului de parteneri media şi a calităţiiparteneriatelor; 

 organizarea de conferinţe de presă cu ocaziapremierelorşievenimentelor; 

 informareregulată cu privire la activitateainstituţieiprintransmiterea de machete de 

presă, articolesauinterviuri; 

 

 Comunicare online 

 îmbunătăţireaimaginiişi a structurii site-uluiTeatruluipentru a facilitamodalităţile de 

obţinerea a informaţiilor; 
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 actualizareaînpermanenţă a conturilorfacebook, oferindposibilitateaunui feedback 

sporit din parteapubliculuişi o identificaremaiexactă a profiluluispectatorului actual 

(Facebook); 

 Promovareprinevenimente 

 organizarea de evenimentepentru public cu scopulapropieriiacestora de 

artiştiişiactivitateaTeatrului 

 prezentarea de spectacole de teatru la sediu, înjudeţ, înţarăşiînstrăinatate; 

 promovareavalorilorconsacrate ale literaturiiromâneştişiuniversale, 

clasiceşicontemporane; 

 promovareapieselorşitextelor de teatrureprezentative ale 

dramaturgieiromâneşiuniversale, clasiceşicontemporane; 

 asigurareaactivităţii de impresariatpentrupropriileproducţiiartistice, atât la sediul, 

câtşiînturneşideplasări. 

 

C. Organizarea, funcţionareainstituțieișipropuneri de restructurareși/sau de 

reorganizare, pentrumaibunăfuncționare, dupăcaz. 

 

1. Măsuri de organizareinternă 

 Ca măsuri de reglementareinternămenționăm: 

 actualizareaproceduriloroperaționaleprivindcontrolul managerial intern conform 

OSGG nr. 600/2018pentruaprobareacoduluicontrolului intern/managerial al 

entitățilorpublice. Au fost definite obiectiveledeterminante legate de 

scopurileTeatrului, precum șicelecomplementare, legate de fiabilitateainformațiilor, 

confomitatea cu legile, regulamentele interne șicomunicareaobiectivelor definite 

tuturorsalariațiilor 

 au fostrevizuiteelementelececonstituie site-ul oficial al instituției, 

datelefiindactualizate periodicpentru a pune la 

dispozițiacetățenilorcâtmaimulteinformațiireferitoare la activitățileșievenimentelece se 

organizeazăîncadrulTeatrului. 

  

 

2. Propuneriprivindmodificareareglementarilor interne 

 Înperioadaraportată, propunerileprivindmodificareaunorreglementări interne au fostanalizate, 

dupăcaz, înorganismelecolegiale ale instituției, respectivConsiliulAdministrativșiConsiliul Artistic 

fiindaprobateprinhotărârileemise de cătreacestea. 
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 Modificareaunorreglementări interne a intervenitși ca urmare a modificăriiactelor normative 

cereglementeazădomeniul de activitate al instituției. 

 

3. Sintezaactivitățiiorganismelorcolegiale de conducere 

 ÎncadrulTeatruluiesteorganizatșifuncționeazăConsiliulAdministrativ, ca organ deliberativ de 

conducere. ConsiliulAdministrativ al Teatrului de Artă Deva are următoareleatribuţiiprincipale: 

a) avizează rapoartele anuale de activitate ale instituţiei şi programele minime prezentate spre 

aprobare Consiliului Judeţean; 

b) analizeazăşiaprobăprogramele de activitate ale instituţiei, hotărânddirecţiile de dezvoltare 

ale acesteia; 

c) analizează derularea programelor şi proiectelor culturale; 

d) avizează bugetul de cheltuieli ale manifestărilor artistice organizate de către instituţie; 

e) analizeazăşiaprobăfinanţareaproiectelorşiprogramelorculturaleînlimitabugetuluiaprobat de 

cătreConsiliulJudeţean; 

f) analizeazăşiaprobăpropunerilemanagerului cu privire la preţulbiletelor de intrare la 

spectacole; 

g) analizeazăşiavizeazăpropunerilemanagerului de modificare a organigramei, statului de 

funcţiişi a Regulamentului de organizareşifuncţionare al instituţiei, învedereaaprobării de 

cătreConsiliulJudeţean; 

h) analizeazăşiaprobă, încheierea de contracte conform prevederilorLegii drepturilor de autor 

şi a drepturilor conexe nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare; 

i) analizeazăşipromoveazăproiectulbugetului de veniturişicheltuieli al instituţiei, 

învedereaaprobăriiacestuia de cătreConsiliulJudeţean; 

j) avizează bugetul propriu de venituri și cheltuieli, contul de închidere a exercițiului bugetar, 

structura organizatorică şi proiectul anual de achiziții; 

k) analizează stadiul realizării semestriale a veniturilor proprii; 

l) analizează şi stabileşte măsuri în realizarea veniturilor proprii ale instituţiei ori de câte ori 

este nevoie pentru identificarea de noi surse atrase catre bugetul instituţiei; 

m) avizează promovarea şi acordarea de premii, salarii de merit personalului în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

n) aprobăRegulamentul intern al instituţiei; 

o) analizeazăşiaprobămăsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum 

şioricealtemăsuri de protejare a publiculuişi a bunurilorTeatruluiîn diverse situaţiispecifice; 

p) aprobăorganizareaconcursurilorpentruocupareaposturilorvacante, precum şimetodologia de 

organizare a concursurilor, data şicomponenţanominală a comisiilor de examinare; 
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q) analizeazăşipropuneConsiliuluiJudeţean, măsurile care se impun a fi 

luatepentrurezolvareasituaţiilorşiproblemelor de 

oricenaturăşipentruevitareadisfuncţionalităţilorînactivitateainstituţiei. 

r) înmăsuraîn care estesolicitatşiînlimitacompetenţelor sale, analizeazăşipropuneînlegătură cu 

alteprobleme care privescorganizareaşi buna funcţionare a activităţi. 

 Înperioada de referințăConsiliulAdministrativ a funcționatșiși-a 

exercitatatribuțiilespecificeastfelîncat s-a întrunitîntr-un număr de 44 de sedințeși a emis 44 de 

hotărâri. 

 ÎncadrulTeatrului de Artă Deva esteorganizatşifuncţioneazăConsiliul Artistic, ca organ de 

specialitatealcătuit din specialişti de profil, cu rolconsultativ,înceeacepriveştealcătuirearepertoriului, 

structuraproiectelorşiprogramelor, strategiaartistică a Teatrului. Astfel, Consiliul Artistic 

analizeazăşiavizeazăurmătoarele:  

a) strategiaartistică pe termen scurt, mediuşi lung a instituţiei; 

b) propunerile de repertoriu, spectacoleleînpremieră, propunerileregizorale, şcenarii, schiţe, 

devize estimative, grafice de execuţii, alegereaşiremunerareacolaboratorilor; 

c) vizionărilenoilorpieseaflateînproducţieînainte de 

premieraacestoraşiconsemnareaconcluziilorîntr-un proces verbal; 

d) analizeazăcalitateaartistică a producţieiteatrale, concepţiaregizoralăşiscenografică; 

e) urmăreştespectacoleleşiraporteazăînscrismanageruluidespreeventualeabateri de la 

concepţiaregizoralăiniţală. 

f) face propuneri concrete înprivinţamontăriiunortexteteatrale;  

g) propunespreaprobareConsiliului de Administraţierepertoriulanual, pe stagiuni. 

 

4. Dinamicaşievoluţiaresurselorumane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare) 

Înprezent, Organigrama,Statul de FuncţiisiRegulamentul de OrganizareșiFuncționare ale 

Teatrului de Artă Deva, aprobateprinHotărâreaConsiliuluiJudeţean Hunedoara nr.97/2020 au  

fostcompletateînprivințaposturilorvacanteprin concursșiînconformitate cu prevederiileOrdonanței 

nr.21/2007, cuprinzând un număr de 13posturi, structurateastfel: 

 personal de conducere: manager, contabilșef; 

 personal de execuțiefinanciarcontabil, achizițiipubliceșiadministrativ:referent specialitate 1 

post, consilier 1 post, administrator 1 post, casier 1 post; 

 personal de execuție juridic: consilier juridic 1 post; 

 personal de execuţietehnic: producătordelegatperioadadeterminată 1 post, secretarPR 1 post, 

maestrulumini 1 post, secretar Marketing 1 post, regizorscenă 1 post,mânuitor decor 1 post. 
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Însituaţiamodificăriişicompletăriistructuriiorganizatorice, în mod corespunzător se 

vamodificaRegulamentul de organizareşifuncţionareprinstabilireaactivităţilorşi a 

sarcinilorcetrebuierealizate de cătrefiecareangajat. 

Luândînconsiderareregulileimportante care stau la 

bazaformăriiuneistructuriorganizatoriceeficiente se voraveaînvedereurmătoarele: 

 urmărirearaportuluişi a interdependenţeiunitare de comandă/decizieşiacţiune 

(evitareadubleisubordonări); 

 urmărireaapropieriimanagementului de execuţie; 

 interdependenţaîntrecompartimenteşiîntreangajaţi; 

 definireaarmonizată a obiectivelor, responsabilităţilor, 

competenţelorşiatribuţiiloraferenteposturilorşifuncţiilor (fişeleposturilor); 

 evitareasuprapunerilor de sarcini; 

 alegereavariantei optime dintremaimultevarianteposibile. 

Aplicând un astfel de mod de lucru, instituţiavafuncţionapentrurealizareaobiectivelor 

determinate, prinutilizarea pe criterii de eficacitateînscopulimplementăriiproiectului de management. 

 

5. Măsuriluatepentrugestionareapatrimoniuluiinstituției, îmbunătățiri/ 

refuncționalizăriale spațiilor. 

ÎnbazaprevederilorLegiiadministraţieipublice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioareşi ale Legii nr.213/1998 privindproprietateapublicăşiregimul 

juridic al acesteia, cu modificărileşicompletărileulterioare, ConsiliulJudeţean Hunedoara încalitate de 

titular al drepturilor de proprietatepublicăasuprabunuriloraparţinânddomeniului public al judeţului 

Hunedoara, a transmisînadministrareTeatrului de Artă Deva prinContractul de administrare 

nr.1729/26.02.2010 –100/01.03.2010, imobilulîn care acestaîşidesfăşoarăactivitatea. 

Acestimobilestecompus din următoarele active fixe corporale: clădireprincipală, clădirebirouri, sală 

de protocol şispaţiirepetiţie(vestiareşisală de balet), precum şiterenulaferent. 

 Am depusnota de fundamentarenr. 96/06.02.2018pentruachiziționarea de 

cătreConsiliulJudețean Hunedoara a clădirilorși a 

terenuluiaparținândCooperativeiMureșulaflatînvecinătateateatruluipentru a fi 

demolateșipentruconstrucțiaunuiteatru de vară cu 350 de locuri. Înacestsens am 

făcutdemersurilenecesare de oportunitateși de disponibilitate. 
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Propunurmătorul program de abonamenteșivouchere: 
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Card premium 

 

 

 

Voucher copii 

 

 

Talon alocare loc 
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6. Măsuriluateînurmacontroalelor, verificării/auditării din parteaautoritățiisau a 

altororganisme de control înperioadaraportată 

 Încursulanului 2017 a avut loc Misiunea de audit public intern care a vizatmodul de 

organizare a activitatii de gestiune a resurselorumanepentruperioada01.01.2012-31.12.2016. 

Institutia a luatmasurilenecesarepentruimplementarearecomandarilor: s-au completatdosarele de 

personal cu actele care lipseau; s-a 

achizitionatserviciuluneifirmespecializatepentruelaborareasiactualizareaprocedurilor de lucru; au 

fostcorectateinadvertenteledepistate in programul Revisal; a fost recuperate contravaloarea a 

nouazileconcediu de odihnanecuvenit; s-au reglatneconcordantele din certificatul fiscal; s-a creat 

o baza de date proprie  cu privire la furnizorii de bunurisiservicii.  

 Încursulanului 2019instituția a fostsupusăunormisiuni de auditare conform rapoartelor 

nr.10695/26.06.2019 și 15334/10.09.2019. 

 Încursulanului 2020 instituția a fostsupusăuneimisiuni de auditare conform 

notificăriiprinvinddeclanșareamisiunii de audit public intern nr.13137/20.08.2020. 

D. Evoluțiasituațieieconomico-financiare a instituției 

1. Analizadatelorfinanciare din proiectul de management corelat cu 

bilanțulcontabil al perioadeiraportate: 

 Situațiaeconomico-financiara a instituției: 

 Situațiafinanciarafurnizează date despresituațiapatrimoniului la fineleanului2016-

2020precum șisituațiaplățilorefectiveși a cheltuielilorefective, a creditelorangajateși a 

celorbugetareindividuale. Situațiaesteîntocmităînconformitate cu legeacontabilității nr. 82/1991, 

republicatășicompletată ulterior, OMFP nr.629/2009, OMFP nr.79/2010 șinormelemetodologice 

nr. 22 din ianuarie 2013. 

 Execuțiabugetară a perioadeiraportate 

 Bugetele de venituri (subventii/alocatii, surseatrase/venituriproprii) aufostaprobateîndata 

de: 

-  29 ianuarie 2016 prinHotararea nr.15; 

- 31 martie 2017 prinHotararea nr.46; 

- 16 februarie 2018 prinHotararea nr.27; 

- 19aprilie 2019prinHotărârea nr.83; 

- 26 februarie 2020 prinHotararea nr.31 

 a ConsiliuluiJudețean Hunedoara șisuntprezentatedupă cum urmează: 

 Aprobat 

(lei) 

2016 

Aprobat (lei) 

2017 

Aprobat (lei) 

2018 

Aprobat (lei) 

2019 

Aprobat (lei) 

2020 

TOTAL 1.200.000 1.550.000 3.122.000 3.400.000 3.892.100 
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Venituriproprii 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Subvenții 1.050.000 1.400.000 2.972.000 3.250.000 3.742.100 

 

 Bugetele de cheltuieli (personal: contracte de 

munca/contracteîncheiateînbazalegilorspeciale; bunurișiservicii; altecheltuieli; proiecte 

cu finanțare; cheltuieli de capital). 

 Bugeteletotatale aleinstituțieisunt divizatedupă cum urmează: 

a) bugetele de cheltuielipentru personal: includcheltuielile legate de salarii, indemnizații, 

sporuri, contribuții ale angajaților; 

b) bugetele de cheltuielipentrubunurisiservicii: includcheltuielile legate de intreținere, 

bunuri de natura obiectelor de inventar, reparațiicurente, deplasări, 

pregătireprofesională, protecțiamuncii, altecheltuieli cu bunurișiservicii; 

 O situație pe subcapitolebugetare se prezintăastfel: 

Nr. 

crt. 

Subdiviziunebugetară Aprobat 

(mii lei) 

2016 

Aprobat 

(mii lei) 

2017 

Aprobat 

(mii lei) 

2018 

Aprobat 

(mii lei)  

2019 

Aprobat 

(mii lei) 

2020 

I. Cheltuieli de personal din care: 278 393,5 662 952 984 

 - cheltuielisalarialeînbani 225 320 639,8 912 943 

 -cheltuielisalariale in natura    19 19 

 - contribuții 53 73,5 22,2 21 22 

II Cheltuielipentrubunurișiservicii 922 1.156,5 2.388 2.346 2.566 

III Cheltuieli de capital 0 0 72 102 342,1 

 

 

 

 SumelereprezentândinvestițiileînproiecteculturaleprevăzuteînProgrameleminimaleanuale

pentru2016-2020, sunt următoarele: 

 Anul 2016 

 

Nr. crt. 

 

Tipulproiectului 

 

Denumireaproiectului 

Devizulestimat 

(lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. O poveste de viata 

2. Treisurori 

3. Fata babeisi fata mosneagului 

4. Punguta cu doibani; 

5. Clowniada 

6. Gasca de ras 

3.500 

31.500 

5.500 

8.000 

11.900 

1.000 
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7. Oscar si tanti Roz  

8.Varșovia(Love Mon Amour) 

14.300 

12.600 

 

 

2. 

 

 

Proiectemedii 

1. Natasha 

2. Cosanzeanasi un Fat frumos – 

Cloantasi un Zmeumofturos 

3. Trandafirultatuat 

76.750 

75.000 

 

72.500 

 TOTAL 11 proiecte 312.550 

 

 

Anul 2017 

 

 

Nr. crt. 

 

Tipulproiectului 

 

Denumireaproiectului 

Devizulestimat 

(lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. Fata farazestre 

2. Cosi fan tutte 

3. Vizita, D-nulGoe, Bubico 

(teatrullectura) 

4. ElixirulluiBachus; 

5. Scrisori de dragostecatre o 

printesachineza…  

6. O zi de vara 

7. Weekend in pijamale 

8. Despre mine, despre tine, 

desprenoi 

9. Muzicantii din Bremen 

10. Scufitarosie reloaded 

11. BurtiplicisiTontonici la circ 

12. Don Giovani 

40.000 

45.000 

2.500 

 

33.000 

 

9.000 

18.000 

43.000 

 

5.000 

20.000 

4.000 

500 

45.000 

 

2. 

 

Proiectemedii 

  

3. Proiectemari 1. Concert simfonicWiena 100.000 

 TOTAL 13 proiecte 365.000 

 

 

Anul 2018 
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Nr. crt. 

 

Tipulproiectului 

 

Denumireaproiectului 

Devizulestimat  

net (lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. Stella  

2. Trandafirii de piatră 

3. Fotografulunirii 

4. Lecțiacontinuă la teatru 

5. Mari patrioțiromâni-Eminescu 

6. ConcursulInternațional de canto 

șimuzicăclasicăpentrutineretalente 

“Belvedere” 

7. Contract (Ultima dorință) 

8. Pădureaspânzuraților 

 

20.000 

30.000 

22.200 

8.000 

2.500 

 

 

2.000 

32.500 

5.000 

 

2. 

 

Proiectemedii 

1.Vecina de alături 

2. Prah 

3. O noaptefurtunoasă 

65.000 

60.000 

82.000 

3. Proiectemari 1. Festival Hunedoara Lirică 

2. Festival Deva Performing Arts  

3. Bani din Cer 

4. Nuntalui Figaro 

500.000 

100.000 

100.000 

120.000 

 TOTAL 15 proiecte 1.149.200 

 

  

 

 

Anul 2019 

 

 

Nr. crt. 

 

Tipulproiectului 

 

Denumireaproiectului 

Devizulestimatbrut(lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. Un barbatșimaimultefemei 

2. Vestitulpeticilă 

3. Cum a pierdut Leonida o 

noapte de carnaval 

4. Contrat/ Son dernier voeu 

43.800 

35.000 

8.000 

 

22.200 
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5. Hansel si Gretel 

6. Lupulsioita 

7. Si cu violoncelulcefacem? 

8. Laboratorulliric 

20.000 

15.800 

50.000 

29.800 

 

2. 

 

Proiectemedii 

1. CafeauadomnuluiMinistru 

2. Glory of living 

3. Parada 

4. N/O iubeam 

 

67.000 

97.000 

70.000 

70.000 

3. Proiectemari 1. Festival Hunedoara Lirică 

2. Festival Deva Performing 

Arts  

3.Zadarnicile chinuri ale 

dragostei de William 

Shakespeare 

 
4.Zbor deasupra unui cuib de 
cuci după Ken Kesey 
 
5. Maestrul și Margareta, de 
Mihail Bulgakov 
 

670.000 

110.000 

196.500 

 

110.000 

 

200.000 

 TOTAL 17 proiecte 1.815.100 

 

Anul 2020 

 

 

Nr. crt. 

 

Tipulproiectului 

 

Denumireaproiectului 

Devizulestimat  

brut (lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. Corbulșivulpea 

2. Aniversarea 

3. Ochi frumoșitablouri urate 

4.Cu fundulîndouăluntri, 

spectacolstradal 

 

20.500 

23.400 

25.000 

3.000 

 

 

2. 

 

Proiectemedii 

1. Laboratorulliric 

2.Crima de la H.Johnson 

3. Clovniiîncetate 

70.000 

90.000 

88.000 

3. Proiectemari 1. Festival Deva Performing Arts  

2. Comedia corupției 
 

279.000 

100.000 
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3. D`ale carnavalului 
 
4. Infernul 
 

103.000 

102.900 

 

 TOTAL 11 proiecte 904.800 

 

Pe parcursulperioadei 2016-2020 au avut loc o serie de rectificari ale Bugetelor de 

VeniturisiCheltuieli a carorsituatie se prezintaastfel: 

- 2016 cf. Hotararii nr.67/31.03.2016 cu + 4.000 lei; 

            cf. Hotararii nr. 203/28.10.2016 cu + 50.000 lei; 

- 2017 cf. Hotararii nr.114/26.05.2017 cu + 50.000 lei; 

           cf. Hotararii nr.144/30.06.2017 cu + 150.000 si cu + 20.000 lei(sponsorizare); 

           cf. Hotararii nr.178/04.08.2017 cu + 70.000 lei (altetransferurivoluntare); 

           cf. Hotararii nr.206/28.09.2017 cu +110.500 lei; 

           cf. Hotararii nr.267/29.11.2017 cu + 33.000 lei; 

- 2018 cf. Hotararii nr. 150/29.06.2018 cu + 50.000 lei (altetransferurivoluntare) si cu +20.000                  

           lei (sponsorizare); 

           cf. Hotararii nr.224/24.09.2018 cu -100.000 lei; 

           cf. Hotararii nr. 294/28.11.2018 cu +21.800 lei; 

- 2019  cf. Hotărârii nr. 174/26.07.2019 cu + 20.000 lei (sponsorizare); 

           cf. Hotararii nr. 293/29.11.2019 cu + 30.500 lei; 

- 2020 cf. Hotararii nr. 75/27.04.2020 cu – 800.000 lei. 

 

 structuraacestoraprezentându-se astfel: 

 

 Aprobat (lei) 

2016 

Aprobat (lei) 

2017 

Aprobat (lei) 

2018 

Aprobat (lei) 

2019 

Aprobat (lei) 

2020 

TOTAL 1.254.000 1.983.500 3.133.800 3.450.500 3.092.100 

Venituriproprii 154.000 261.800 383.500 200.500 150.000 

Subvenții 1.100.000 2.872.000 1.600.000 3.250.000 2.942.100 

 

Nr. 

crt. 

Subdiviziunebugetară Aprobat 

(mii lei) 

2016 

Aprobat 

(mii lei) 

2017 

Aprobat 

(mii lei) 

2018 

Aprobat 

(mii lei) 

2019 

Aprobat 

(mii lei) 

2020 

I. Cheltuieli de personal din care: 278 393,5 596 952 984 

 - cheltuielisalarialeînbani 225 320 573,8 912 943 

 -cheltuielisalariale in natura 0 0 0 19 19 
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 - contribuții 53 73,5 22,2 21 22 

II. Cheltuielipentrubunurișiservicii 976 1.590 2.465,8 2.396,5 1.766 

III. Cheltuieli de capital 0 0 72 102 342,1 

 

  

 Aprobat 

2016(lei) 

Realizat 

2016(lei) 

Aprobat 

2017(lei) 

Realizat 

2017 (lei) 

Aprobat 

2018 (lei) 

Realizat 

2018(lei) 

Aprobat 

2019(lei) 

Realizat 

2019(lei) 

Aprobat 

2020 

(lei) 

Realizat3

1.10.202

0(lei) 

TOTAL 1.254.000 1.191.397 1.983.500 1.892.909 3.133.800 2.973.19

6 

3.450.50

0 

3.220.31

6 

3.092.1

00 

2.527.19

2 

Venituri

proprii 

154.000 126.213 154.000 293.500 171.800 188.944 180.500 180.112 150.000 35.056 

Donații, 

altetrans

ferurivol

untare 

  90.000 90.000 90.000 86.541 20.000 20.000   

Subvenți

i 

1.100.000 1.065.184 1.600.000 1.509.409 2.872.000 2.697.71

1 

3.250.00

0 

3.020.20

4 

2.942.1

00 

2.493.13

6 

  

 

  

  Sumelereprezentândinvestițiileînproiecteprevăzutedupăaprobareabugetului de 

veniturișicheltuieliaferenteperioadei evaluate sunt următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Tipulproiectului Denumireaproiectului Devizulestimat 

brut(lei) 

Devizulrealizat 

(lei) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Proiectemici 

1. O poveste de viata 

2. Treisurori 

3. Fata babeisi fata mosneagului 

4. Punguta cu doibani; 

5. Clowniada 

6. Gasca de ras 

7. Oscar si tanti Roz 

8. Love Mon Amour 

9. Ratoiulnazdravan 

10. Cu fundul in doualuntri 

11. Cosi fan tutte 

12. Fata farazestre 

13. Scrisori de dragoste... 

14.Despre mine, despre tine, 

3.500 

31.500 

5.500 

8.000 

11.900 

1.000 

14.300 

12.600 

25.933 

12.900 

56.550 

42.200 

9.000 

 

2.965,28 

19.809 

4.376,80 

6.754 

13.611 

1.175 

14.466,40 

13.713 

23.433 

11.550 

56.330,85 

41.947 

6.316 
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desprenoi 

15. Weekend in pijamale 

16. O zi de vara 

17. Love mon amour 

18. Scufita reloaded 

19.Vizita, d-nulGoe, Bubico 

(teatrulectura) 

20. Trandafirii de piatră 

21. Fotografulunirii 

22. Mari patrioțiromâni-

Eminescu 

23. Contract (Ultima dorință) 

24. Pădureaspânzuraților 

25. Bastien &Bastienne 

26. Șantaj 

27. Un barbatșimaimultefemei 

28. Vestitulpeticilă 

29. Cum a pierdut Leonida o 

noapte de carnaval 

30. Contrat/ Son dernier voeu 

31. Hansel si Gretel 

32. Lupulsioita 

33. Si cu violoncelulcefacem? 

34. Laboratorulliric 

35. Aniversarea 

36. Corbulsivulpea 

37.Ochi frumoși, tablouri urate 

38.Cu fundulîndouăluntri, 

spectacolstradal 

39. Statuivivante 

5.000 

43.000 

18.000 

15.000 

4.000 

 

2.500 

30.000 

22.200 

2.500 

 

32.500 

5.000 

14.800 

47.500 

43.800 

35.000 

 

8.000 

 

22.200 

20.000 

15.800 

50.000 

29.800 

48.400 

45.300 

25.000 

3000 

 

5000 

4.008 

34.567 

14.816 

13.713 

3.037 

 

1.700 

51.015,19 

16.700 

4.050 

 

41.391,98 

0 

10.601 

38.446 

33.324,85 

31.062,47 

 

4.149,60 

 

14.360,62 

24.157,31 

16.763,75 

57.182.36 

16.556,44 

30.211,17 

28.273,34 

24.628,83 

2.872,80 

 

5000 

 

TOTALProiectemici = 39 828.183 681.853,68 
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2. 

Proiectemedii 1. Natasha by Cehov 

2. Cosanzeanasi un Fat frumos – 

Cloantasi un Zmeumofturos 

3. Trandafirultatuat 

4. Padureaspanzuratilor 

5.Vecina de alături 

6. O noaptefurtunoasă 

7. CafeauadomnuluiMinistru 

8. Glory of living 

9. Parada 

10. N/O iubeam 

11.Gianni Schicchi 

12.Crima de la Howard Johnson 

13.Clovnii încetate 

76.750 

75.000 

 

72.500 

65.000 

65.000 

82.000 

67.000 

97.000 

70.000 

70.000 

70.000 

90.000 

88.000 

 

69.662 

43.631 

 

48.768 

58.635 

71.200 

78.824,56 

59.361,58 

46.938,56 

71.076,62 

70.378,46 

69.905,02 

73.343,78 

87.050,78 

TOTAL Proiectemedii = 13 988.250 848.775,36 

3. Proiectemari 1.Festival Hunedoara lirica 2017 

2. Festival Hunedoara Lirică2018 

 

 

3. Festival Deva Performing Arts 

2018 

4. Bani din Cer 

5. Nuntalui Figaro 

6. Festival Hunedoara Lirică2019 

 

7. Festival Deva Performing Arts 

2019 

8. Zadarnicelechinuri ale 

dragostei 

9. Zbordeasupraunuicuib de cuci 

10.Maestrul &Margareta 

11. Infernul 

12. D*ale carnavalului 

13.Festivalul Performing Arts 

2020 

447.900 

(deviz 500.000+ 

surseatrase 

91.475) 

100.000 

 

100.000 

120.000 

670.000(+20.000 

surseatrase) 

110.000 

 

196.500 

 

110.000 

200.000 

102.900 

126.100 

279.000 

 

413.183,25 

 

533.439,26 

 

118.423,52 

 

75.827,01 

69.088,50 

630.368,74 

 

99.224,51 

 

173.997,62 

 

77.347,49 

179.491,57 

99.573,05  

- 

260.408,63 
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14.Comedia Corupției 115.000 111.168,31 

TOTAL Proiectemari = 14 3.288.875 2.841.541,46 

TOTAL Proiecte = 66 5.105.308 4.372.170,50 

  

  

Tabelvalori de referință ale costuriloraferenteinvestiției: 

 

Categorii de investițiiînproiecte 

Limitevalorice ale 

investițieiînproiectepropusepentruperioada de 

management: 2016-2020 

(1) (2) 

Mici De la 15.000 lei până la 50.000 lei 

Medii De la 50.000 lei până la 100.000 lei 

Mari De la 100.000 lei până la 1.000.000 lei 

 

Comparativ cu perioadaanterioară, situațiarealizăriibugetului de cheltuieliesteredatăîntabelul de 

maijos: 

 

Categorii Prevazut 

2016 

Realizat 

2016 

Prevazut 

2017 

Realizat 

2017 

Prevăzut 

2018 

Realizat 

2018 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

Prevazut 

2020 

Realizat 

 

31.10.202

0 

Cheltuielit

otale din 

care: 

1.254.00

0 

1.191.39

7 

1.983.50

0 

1.892.90

9 

3.133.80

0  

2.973.19

6  

3.450.50

0  

3.220.31

6  

3.092.100 2.207.594 

Cheltuieli 

de 

personal 

278.000 243.184 393.500 326.809 596.000  568.626  952.000  804.701  984.000 755.716 

Cheltuieli 

de 

funcționar

e 

976.000 948.213 1.590.00

0 

1.566.10

0 

2.465.80

0  

2.333.02

1  

2.396.50

0  

2.315.14

5  

1.766.000 1.178.742 

Cheltuieli 

de 

dezvoltare 

0 0 0 0 72.000  71.549  102.000  100.470  342.100 273.136 

 Gradul de acoperire din surseatrase/venituriproprii a cheltuielilorinstituției (%): 

 Gradul de acoperire din venituriproprii a cheltuielilorinstituțieipentruanul: 

2016 este de 10.59% fata de 4.74% in anul 2015 ; 

2017 este de 20.26% fata de 10.59% in anul 2016 ; 

2018 este de 9.26% fata de 20.26% in anul 2017 ; 

2019 este de 6,21% față de 9,26% înanul 2018 ; 

2020 este de 1.54% fata de 6.21% in anul 2019. 
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Veniturilepropriirealizate din activitatea de bază, specificăinstituției: 

                                 -lei- 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Biletespectacol 65.388 257.706 166.414 159.890 26.981 

Alte servicii 60.825 125.794 109.071 40.222 7.075 

TOTAL 126.213 383.500 275.485 200.112 34.056 

 

Gradul de acoperire a salarilor din subventie (%): 

 Gradul de acoperire a salariilor din subvențieeste 100% 

 

2. Evoluțiavaloriiindicatorilor de performanțăînperioadaraportată, conform 

criteriilor de performanță ale instituției. 

Nr. 

crt 

Indicatori de performanţă Perioadaevaluata 

2016 

Perioadaevaluata 

2017 

Perioadaevaluata 

2018 

Perioadaevaluată 

 2019 

Perioadaevaluata 

2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de        capital)/ 

nr. de beneficiari:  

73.77 99.63 145.08 148.56 357,78 

2. Fondurinerambursabileatrase (lei)    

Nu au fostproiecte cu 

fondurinerambursabile 

     

3. Număr de activităţieducaţionale:  21 28 29 21 11 

4. Număr de apariţii media 

(fărăcomunicate de presă) :  

91 95 135 141 66 

5. Număr de beneficiarineplătitori:  5000 5017 6000 7500 4500 

6. Număr de beneficiariplătitori:  11150 13983 14000 13500 1800 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvenţamediezilnică:  

3/saptamana 3/saptamana 3/saptamana 3/saptamana  

8. Număr de proiecte/acţiuniculturale 

Producțiiproprii:  

Acțiuniculturaleînparteneriat:  

80 

11 

45 

179 

13 

19 

125 

15 

19 

 

125 

15 

19 

103 

11 

2 

 

9. Venituriproprii din activitatea de 

bază:  

65.388 257.706 166.414 159.890 26.981 

10. Venituriproprii din alteactivităţi :  60.825 35.794 22.530 20.222 7.075 

 

 

E. Sintezaprogramelorși a planului de 

acțiunepentruîndeplinireaobligațiilorasumateprinproiectul de management. 

 Sintezaprogramelorși a planului de 

acțiunepentruîndeplinireaobligațiilorasumateprinproiectul de managementse 

realizeazăprinraportare la: 

 

1. Viziune.  
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Viziunea  managerială a Teatrului de Artă Deva, s-a concentrat  în jurul  unor axe 

prioritare dezvoltate pe toată perioada de management, respectiv, creaţia şi producţia artistică a 

spectacolelor de teatru, activitatea principală a teatrului, la care participă colaboratori externi pe 

bază de contracte de prestații artistice; - montarea spectacolelor pe scenă la care participă 

personalul angajat al instituţiei, şi colaboratori (suport tehnic extern); - organizarea unor 

manifestări artistice de amploare ( Festivalul Internațional de Operăși Muzică Clasică 

Hunedoara Liricăși Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Deva Performing Arts, 

precum și Festival unic în România “Unde fugim de acasă?”-Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă„Rudolf Steiner”)în cadrul programelor și proiectelor culturale aprobate şi promovate; - 

editare materiale de specialitate; - creşterea vizibilităţii publice a Teatrului în România și 

încurajarea de colaborări menite să promoveze actul cultural atât la nivel național cât și 

internațional.  

În ansamblu, programul de activitate al Teatrului de Artă Deva, urmăreşte permanent 

eficientizarea, prin diversificare şi îmbunătăţiri calitative şi cantitative ale activităților, a viziunii 

strategice a instituției în privința prezentării de spectacole la sediu şi în deplasare (microturnee şi 

turnee), festivaluri, sărbători şi alte manifestări culturale;  

2. Misiune.  

Misiunea cea mai importantă a instituţiei este aceea de a crește calitatea vieții prin 

oferirea unor spectacole de referinţă, cu impact asupra publicului, precum şi pentru atragerea şi 

satisfacerea spirituală a unui număr cât mai ridicat de spectatori, în vederea creşterii nivelului de 

cultură al unei comunităţii, afirmând rolul teatrului ca instrument de educație al maselor. Astfel, 

perioada analizată poate fi considerată o perioadă de excepție și un record în cei 60 de ani de 

existență a teatrului atât la nivel cantitativ cât și calitativ. 

Teatrul de Artă a acoperit nevoile culturale ale comunităţii devene după 22 de ani în care 

acest public a fost văduvit de accesul la evenimente şi acţiuni de înaltă calitate artistică( teatrul 

fiind în renovare). Aici ne putem referi la spectacolele de înaltă ţinută artistică, nume mari ale 

scenei româneşti, concerte de muzică simfonică, şi alte asemenea care nu aveau nici măcar un 

spaţiu unde să fie găzduite. Teatrul de Artă Deva a fost reînscris pe harta culturală a ţăriisi a 

mapamondului.În acest sens TAD este la ora actuală producătorul celei de a patra ediții a 

Festivalului Internațional de Operăși Muzică Clasică, Hunedoara Lirică. Desfășurat în locații 

precum Teatrul de Artă Deva, Teatrul I.D. Sîrbu Petroșani, Castelul Magna Curia- Deva,  

Castelul Corvinilor - Hunedoara.Teatrul de Artă Deva este producătorulFestivalului Internațional 

de Artele Spectacolului Deva Performing Artsaflat la a treia ediție ce poarta numele ,,Inside 

Out,,toate spectacolele fiind stradale  (masura generata de evenimentele pandemice). Din păcate 
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ediția din anul 2020 a Festivalului Hunedoara Lirică a fost anulată din cauza restricțiilor 

epidemiologice impuse de autorități. 

 

De asemenea Teatrul de Artă Devaa participat la Festivalul Național de Teatru Zilele 

Elvira Godeanu Tg.Jiu. Festivalul Internațional de Teatru Turdași Festivalul de teatru 201/100 

Oravița. 

Obiectivele de promovare culturală s-au extins prin parteneriate cu Teatrul Național 

Satiricus I.L. Caragiale Chișinău, Teatrul I.D. Sîrbu Petroșani, Teatrul de Vest Resița, Teatrul 

Aurel Manea Turda, Teatrul Elvira Godeanu Tg Jiu, teatrul Tudor Vianu Giurgiu, Teatrul Anton 

Pan Rm Vâlcea și primăriile orașelor Orăștie, Sighișoara, Bistrița, Mediasși Sebeș, unde Teatrul 

de Artă Deva a prezentat spectacole din stagiunea curentă, scopul principal fiind de se pune 

bazele unor micro-stagiuni cu spectacolele producție proprie. 

În perioada analizată Teatrul de Artă Deva a fost invitat să participe la festivaluri 

naționale și internaționale precum: New Wave Theater Festival -Reșița, Fest in pe Bulevard – 

București, FestivalulInternațional de Teatru – Turda, etc. 

Spectacolele produse de instituţie au dovedit înalta calitate artistică, fapt consemnat şi de 

cronicarii de specialitate (Tribuna de Cluj, Revista Teatrul Aziși Revista Forma), aceştia fiind tot 

mai interesaţi de activitatea teatrului. 

        Teatrul de Artă Deva asigură realizarea materială şi umană a repertoriului selectat din 

patrimoniul dramatic, creând posibilitatea manifestării potenţialului artistic (regizoral, 

scenografic, actoricesc) şi, implicit, satisfacerea exigenţelor estetice în contextul mişcării teatrale 

naţionale. De asemenea asigură suma de producţii artistice teatrale, în mişcare vie, cât şi ca 

înregistrare documentară (afişe, caiete-program, fişe de creaţie) în aşa fel, încât operele 

dramatice să intre în reţeaua de reprezentare, ca element valoros al culturii naţionale. 

Ca instituţie importantă a judeţului, se integrează în mişcarea culturală în teritoriu, 

răspunzând aşteptărilor şi exigenţelor publicului, fiind, totodată, factor determinant în formarea  

gustului estetic al acestuia, iar ca instituţie profesionistă de spectacole, Teatrul de Artă Deva se 

înregistrează în reţeaua celorlalte instituţii de profil, fiind deschisă dialogului şi cu alţi factori 

culturali din ţară şi străinătate. 

3. Obiective (generale şi specifice).  

 Ca instituţie publică de spectacole de proiect, Teatrul de Artă Deva are următoarele obiective: 

 susţinerea iniţiativei publice și încurajarea celei private, în vederea 

diversificării și dezvoltării artelor spectacolului; 

 afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţii culturale a minorităţilor 

naţionale prin actele spectacolului; 
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 promovarea pe plan naţional și internaţional a valorilor artistice autohtone şi 

universale din domeniul artelor spectacolului; 

 creşterea accesului publicului la spectacole. 

Pentru atingerea acestor obiective Teatrul de Artă Deva urmăreşte şi asigură: 

 organizarea şi susţinerea spectacolelor de teatru proprii sau în colaborare cu alte 

autorităţi şi instiuţi, destinate tuturor categoriilor de spectatori; 

 prezentarea de spectacole de teatru la sediu, în judeţ, în ţară şi în străinătate; 

 promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi 

contemporane; 

 promovarea pieselor şi textelor de teatru reprezentative ale dramaturgiei române şi 

universale, clasice şi contemporane; 

 asigurarea activităţii de impresariat pentru propriile producţii artistice, atât la sediul, 

cât şi în turne şi deplasări; 

 stimularea inovaţiei şi creaţiei dramaturgice şi spectacologice; 

 sprijinirea proiectelor cultural artistice iniţiate de cadre didactice, elevi, companii 

teatrale, formaţii artistice sau alte instituţii din ţară şi din străinătate; 

 realizarea de programe în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţara şi din 

străinătate, persoane juridice de drept public sau privat; 

 cultivarea valorilor şi a autenticităţilor creaţiei artistice în toate domeniile: teatru, 

muzică, film, arte vizuale, etc; 

 realizarea articolelor şi obiectelor specifice în vederea promovării imaginii instituţiei şi 

obţinerea de venituri proprii; 

 realizarea parteneriatelor cu asociaţii, fundaţii, persoane fizice autorizate şi persoane 

juridice, care au competenţe şi obiect de activitate în domeniul producţiei şi 

organizării de spectacole, de impresariat artistic, diverse companii de spectacole sau 

concerte care desfăşoară şi organizează evenimente culturale în săli de spectacole, aer 

liber, stradal, sau din alte locaţii din judeţ, ţară sau străinătate; 

 realizarea parteneriatelor cu asociaţii, fundaţii, persoane fizice autorizate şi persoane 

juridice, care au competenţe şi obiect de activitate în domeniul producţiei şi 

organizării de spectacole, de impresariat artistic, diverse companii de spectacole sau 

concerte în limita bugetelor alocate pentru diverse acţiuni culturale, spectacole, 

concerte sau alte evenimente cuprinse în programul de acţiuni şi activităţi din 

stagiunile anuale ale instituţiei; 
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 asigură asistenţă şi coordonare în parteneriatele încheiate cu persoane fizice sau 

juridice abilitate, instituţii şi companii de spectacole sau cocerte pentru realizarea 

producţiilor artistice proprii; 

 închirierea spaţiilor publice ale instituţiei în condiţiile legii, în vederea obţinerii de 

venituri extrabugetare; 

 punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a spaţiilor pentru desfăşurarea parteneriatelor care 

au ca specific educaţia copiilor şi tinerilor prin artă (difuzarea de filme artistice sau 

documentare, susţinerea de conferinţe sau seminarii, colocvii, cenacluri literare, 

spectacole), precum şi pentru diverse activităţi culturale sau evenimente. 

 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

Politicile culturale au ca prioritate atât stabilirea direcției și obiectivelor în domeniul 

culturii la nivel național, cât și asigurarea accesului societații la serviciile culturale oferite de 

instituțiile prestatoare. Eficiența sistemului de management este o prima condiție pentru sporirea 

calitații și accesului la servicii culturale.  

Strategia europeană introduce noțiunea de industrie culturală, care include o linie 

economică, sau o linie “de alternativă economică” pentru promovarea și democratizarea 

producției culturale și a distribuției acesteia, precum și  o abordare mai “popular liberală” a 

finanțării activitaților culturale. Industriile culturale reprezintă acele activități care vizează în 

primul rând bunurile simbolice, bunuri  a căror valoare economică principală este derivată din 

valoarea lor culturală. Această definiție clasică a industriei culturale include mass- media, film, 

edituri, muzică, design, arhitectură, new media, precum și „arte tradiționale”– arta vizuală, 

artizanat, teatru, muzica de teatru, concerte, concerte de performanță, muzee și galerii – toate 

acele activități care sunt eligibile pentru finanțare din fonduri publice ca „arta”.  

Politica managerială a Teatrului de Artă Deva, trebuie să uzeze de mai multe strategii de 

dezvoltare. Una dintre acestea este cea de comunicare internă şi externă, comunicarea fiind 

modalitatea esenţială prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi diseminate în societate. 

Alte direcţii urmărite de echipa managerială a Teatrului trebuie să fie  cele care privesc 

îmbunătăţirea parametrilor de calitate a tuturor activităţilor instituţiei, diversificarea eficientă a 

produselor culturale şi publicitare oferite publicului spectator, promovarea instituţiei prin toate 

modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relaţiilor comunitare şi inter-instituţionale. 

Dezvoltarea laturii educative a Teatrului prin intermediul acţiunilor desfăşurate, motivarea şi 

promovarea personalului în conformitatea cu actuala legislaţie. 

Strategia culturală este definită prin proiectarea (planificarea) pe termen mediu şi lung a 

dezvoltării durabile a sectorului cultural, ţinându-se cont de capacităţile proprii şi de evoluţia 
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mediului economic (piaţă, concurenţă, tehnologie, situații medicale). În contextul actual al 

incertitudinii legate de pandemia cu Coronavirus Teatrul de Artă Deva a gândit o nouă abordare 

a producțiilor artistice prin montajul regizoral ce aduce elemente din industria filmului și 

folosirea tehnicilor de televiziune. În cazul unor limitări sau interdicții ale publicului în sala de 

spectacole instituția noastră poate propune și poate impune o audiență în mediul online. O altă 

alternativă pe care o pregatim sunt transmisiile live a producțiilor noastre precum și întâlnirea 

periodică a artiștiilor noștrii cu publicul pe rețelele de socializare pentru dialoguri constructive 

legate de munca noastră.  

La ora actuală suntem invitați să participăm la un festival de teatru online organizat de 

Teatrul Al. Davilla Pitești cu două producții neoplastisicm si hansel și gretel. Din păcate 

invitațiile de la Paris la Théâtre de l'opprimé, festivalul francofon din Tunisia, festivalul Matei 

Vișniec Chișinău nu au putut fi onorate în condițiile restricțiilor epidemiologice. Sperăm într-o 

revenire la normalitate și o afirmare cât mai puternică pe plan internațional. 

Strategia culturală, în mod concret, îmbină cultura cu managementul general. 

Concurenţa intra şi extra instituţională culturală, mai ales în sectorul cultural de stat şi cel 

public, trebuie considerată ca dezirabilă şi chiar necesară, pentru asigurarea calităţii procesului, 

produselor şi serviciilor în domeniu şi pentru selecţia managerilor culturii, în funcţie de 

performanţe. 

Forţele concurenţiale în strategiile culturale locale se găsesc, însă şi în interiorul unui 

domeniu cultural, fie el de stat, fie el privat, precum şi în domenii culturale diferite. 

Există deci, mai întâi, o concurenţă internă în sectorul cultural: de exemplu între 

cinematograf şi teatru sau între televiziune şi teatru, concurenţa dintre toate activităţile care 

urmăresc atragerea publicului în timpul liber. Există şi o concurenţă mai largă între cultură, 

turism şi agrement sau a marilor edituri de a acapara librăriile. 

Se constată apoi, o concurenţă în stabilirea preţului pe piaţa culturală (ţinându-se cont de 

puterea de cumpărare). De regulă furnizorii de cultură au putere de cumpărare când: 

 nu sunt numeroşi; 

 nu există produse de substituţie la oferta lor; 

 îşi lărgesc sfera produselor sau a serviciilor culturale cerute de public (ceea ce 

înseamnă o utilizare deplină a capacităţilor instituţionale culturale); 

 Ţinând seama de considerentele enunţate mai sus, Teatrul de Artă Deva trebuie să-şi 

afirme identitatea culturală prin producţii de calitate adresate unui public care a uitat că teatrul 

există. 

Alt deziderat urmărit cu consecvenţă este rolul teatrului vis a vis de comunitate şi anume: 

1. Instrument de creaţie;  
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2. Rolul educaţional; 

3. Declanşator de înnoiri; 

4. Motor în evoluţia mentalităţilor; 

5. Cale de a combate prejudecăţile;  

6. Loc de întâlnire monden; 

7. Alternativă de distracţie. 

 

 Proiect de dezvoltare artistică: 

 Pe termen scurt:  

Continuarea şi finalizarea proiectelor din stagiunea 2020-2021. O evaluare importantă 

este aceea a publicului ţintă, a zonei de interes a publicului, a adresabilităţii proiectelor asumate 

şi a creşterii interesului publicului de a participa la evenimentele teatrale pe care teatrul le 

propune. 

După aceste evaluări ale potenţialului instituţiei se poate trece la stabilirea unui nou 

repertoriu pentru stagiunea următoare. 

 Anul 2020continuăceamaiambițioasăstagiune, din istoriateatruluiatât la 

nivelcalitativcâtșicantitativ. Acest an continua evenimentele generate de“SezonulRomânia -

Franța”.  

Născutdintr-o voințăpoliticăcomună, la celmaiînaltnivel al celordouă state, SezonulRomânia-

Franța2019-2020, a căruidesfășurareprecede Președințiade success a României la 

ConsiliulUniuniiEuropene, are pentruceledouățărivocația de a: 

-       Actualizaimagineașipercepțiacelordouăpopoareunulfață de celălalt;  

-       Întărilegăturileeconomice, științifice, culturaleși de societate care unescceledouățări;  

-       Arătadinamismulșiimaginațiacreatorilorșimediului de afaceri din celedouățări; 

-       Reafirmaatașamentulcelordouățărifață de o Europă a păcii, a ideilorși a cooperării. 

  

Ceidoicomisarigenerali au propusstructurareaSezonuluiînjurul a patruteme:  

-       Douățăriavândculturipluraleșilatinitatecomună; 

-       Un secol de schimburi, împărtășirișicooperare; 

-       Perioaderecurente de transformăriînoglindă de-a lungulunuisecol (1918 - 2018); 

-       Orașe de mâineșinoiteritorii - cerol au cultura, știința, 

creatoriișisocietateacivilăînacestnou context naționalșieuropean.  

 Încontextul de mai sus Teatrul de Artă Deva 

aflatîncontinuăafirmarenaționalădarșiinternațională, a produsînpremieră un spectacolbilingv 

(franceză-română) ceva fi jucatatât pe sceneleromânești, la festivalurilefrancofoneTunisia “24 

ore de teatru “ și la Paris la Le Théâtre de l'opprimé. Teatrulnostruesteinvitat cu spectacolul“Si 
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cu viloncelulcefacem?”, de Matei Vișniecsăparticipe la a 39 ediție a Salonului de livre Paris 

2020. TotodatăîncadrulFestivaluluiInternațional de ArteleSpectacolului ,,Deva Performing Arts 

Festival 2020”vorparticipacelputindouăspectacoleînlimbafranceză.  

Sezonulva fi orientatspreviitorreprezentând un spațiuextinsal 

exprimăriișivizibilitățiipentrucreatoricontemporani ai generațieiemergente din celedouățări. De 

asemenea, Sezonultrebuiesăfoloseascășisă se joace cu stereotipurileexistente, să fie 

provocatorșicurajos, ancoratînrealitățileacesteiperioade. Înacelașitimp, esteimposibilsă nu 

ținemseama de un trecutatât de bogatînrelațiiculturaleșiistorice. De aceea, Sezonulesteșiocazia de 

a construi un dialog întrepatrimoniușicontemporaneitatebazat pe o moștenirecomunăși pe un 

viitorceurmează a fi construitîmpreună. 

  

 Datoritacereriiridicate a maimultorentitățiculturale interne 

șiexternespectacolul"Contract ''atâtînlimbafrancezăcâtșiînromânăva continua 

turneeleșiînaceastăstagiuneșiînurmătoareleînfuncție de situațiaepidemiologică. 

        Anul 2020 continuă cea mai ambițioasă stagiune din istoria teatrului atât la nivel 

calitativ cat și cantitativ. Acest an este animat de parteneriatul cu totul special cu Republica 

Moldova și anume cu Teatrul National Satiricus I.L. Caragiale concretizat prin multiple 

schimburi culturale precum și cu Opera de Stat din Ruse și nu în ultimul rând cu Opera 

Montmartre din Paris. 

        Născut dintr-o voință politică comună, la cel mai înalt nivel al celor două state, 

Sezonul România-Franța 2019-2020, a cărui desfășurare a coincis cu Președinția României la 

Consiliul Uniunii Europene, Teatrul de Arta Deva a concretizat prin producția proprie bilingva 

(franceza-romana) spectacolul de teatru Contract de Cristina Cozma, spectacol selectionat la 

Festivalul International de Teatru Francofon organizat de Centre des Arts Dramatiques et 

Sceniques Kef Tunisia, contact mediat de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. 

Mentionez ca respectivul spectacol este totodata invitat de catre Compagnie  Theatrale Azacusca  

la Sediul Ambasadei Romane din Paris si suntem in tratative cu resposabilii culturali din cele 

două orașe franceze înfrățite cu Deva (Arras și Cherbourg-Octeville). Aceste proiecte ambițioase 

se vor relua imediat ce situația epidemiologică va fi favorabilă. 

      In contextul de mai sus Teatrul de Arta Deva aflat in continua afirmare nationala dar 

si internationala, va produce spectacole din repertoriul universal cat si national, spectacole de 

anvergura cu impact asupra publicului. 

       Stagiuniile viitoare vor fi orientate spre viitor reprezentând un spațiu extins al 

exprimării și vizibilității pentru creatori contemporani ai generației emergente dar și celei 

consacrate.  
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Urmând calea Consiliului Judetean Hunedoara care a semnat in martie 2019 un acord de 

colaborare si infratire cu Raionul Straseni din Republica Moldova, Teatrul de Arta Deva si 

Teatrul Satiricus I.L. Caragiale din Chisinau au deja semnat un parteneriat cultural strategic ce se 

materializeaza prin proiecte comune, schimb de artisti, respectiv coproducții și chiar 

microstagiuni sustinute in cele doua orase respectiv Deva si Chisinau. 

 

 Pe termen mediu:     

 A doua fază, pe termen mediu, cuprinde primele patrustagiuni în care teatrul trebuie să-şi 

definească destul de clar opţiunile şi direcţia. În acest sens se va lucra la : 

 dezvoltarea compartimentului marketing-promovare deja constituit; 

 realizarea și de spectacole cu formule de exprimare teatrală novatoare, spectacole de 

teatru radiofonic, de teatru TV, spectacole stradale, filme docu-drama din istoria 

județului Hunedoara; 

 punerea în scenă a unor texte incitante sau asumarea unor experimente aşa încât teatrul 

să devină interesant pentru orice regizor, scenograf, dramaturg, sau actor dornic să 

colaboreze cu o instituţie de prestigiu; 

 continuarea scolii de teatru pentru tinerii liceeni din Deva, coordonată de artiștii 

TAD.În acest sens a fost demarat parteneriatul cu Colegiul National Decebal, aceștia 

punând la dispoziție, pentru ținerea cursurilor sala de festivitățiPro Arte. 

 Parteneriatul cu Universitățiile Naționale de teatru. 

 

Din punct de vedere repertorial deja au început montări care depăşesc nivelul calitativ 

precedent aducând în discuţie producerea de spectacole pe texte postmoderniste incitante sau 

montări cu un înalt grad estetic. 

Deoarece nu există reţete ale succesului, vom miza pe colaborarea cu acei regizori, 

scenografi, coregrafi, compozitori,etc., al căror demers creator creşte probabibilitatea realizării 

unor spectacole de succes şi scad riscul apariţiei unor eşecuri. 

În toată această perioadă Teatrul de Artă Deva a intrat în contact cu reţele de teatru naţionale şi 

internaţionale şi a devenit membru a European Network on Cultural Management and 

Policy. 

Doar prin ridicarea ştachetei calității, implicarea în serioase proiecte de parteneriat 

cultural şi intrarea fără complexe în competiţia artistică, acest teatru s-a impus în lumea teatrală 

contemporană. 
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 Pe termen lung: 

În cazul îndeplinirii acestor două etape de manageriat se poate trece la asumarea unui 

proiect mai ambiţios pe termen lung care ar trebui să însemne consolidarea unui pol teatral 

important pe harta culturală. 

 Iată şi câteva repere importante de abordare a unui plan managerial pe termen lung:  

 este necesar ca teatrul să intre mai mult în atenţia criticii de specialitate; 

 trebuie implementat programul referitor la concursul de proiecte cu sprijinul  

Academiilor de teatru din ţară care pot oferi forţe artistice nebănuite;  

 extinderea legăturilor (profitând de contextul European) cu reţele teatrale 

internaţionale; 

 confirmarea calităţii produselor teatrale (nominalizări, premii, participări la festivaluri 

etc); 

 organizarea de evenimente teatrale (festivaluri, workshopuri, colocvii, întâlniri de 

specialitate etc) care să atragă atenţia tuturor celor interesaţi de fenomenul teatral, 

având ca ţintă nu numai publicul local ci şi al publicului potenţial din alte zone, al 

creatorilor din alte domenii ale artei, sau (de ce nu?) al unui potenţial public de turism 

din zonă; 

Sunt doar câteva dintre ideile care, odată puse în practică, au adus și pot aduce beneficii 

majore de afirmare a acestui ,,pol teatral” amintit. Teatrul, ca singura artă sincretică (aducând 

alături de text şi muzică, mişcare, imagine plastică, arhitectură sau film), nu poate rămâne o artă 

invechită aşa cum se prezintă ea la ora actuală în multe din teatrele din ţară. Şi cred cu tărie că 

doar o masivă infuzie de tinereţe, talent şi muncă, pot „inventa” un nou teatru. 

Proiecte colaterale 

Aşa cum am menţionat, pe lângă proiectele repertoriale de bază, Teatrul de Artă Deva 

poate elabora proiecte colaterale care au ca scop nu numai atragerea publicului de teatru fidel, cât 

şi a publicului dedicat altor manifestări artistice (literatură, muzică, pictură, dans etc) 

La Deva există manifestări artistice (festivaluri, concerte, vernisaje etc) care pot atrage 

interesul publicului de orice gen. Acestor manifestări teatrul le-a venit și le poate veni în 

întâmpinare, colaborând logistic şi uman, sau poate pune bazele unei deschideri de amploare. 

Găzduirea unor spectacole produse de alte teatre din ţară, organizarea de întâlniri cu 

maeştri ai teatrului, o posibilă găzduire a unei librării în teatru, conferinţe sau colocvii susţinute 

de personalităţi artistice sunt tot atâtea proiecte colaterale pe care Teatrul de Artă Deva le poate 

susţine. Unul din proiectele de anvergură ce poate fi implementat din 2021 cu efecte multiple pe 

timp mediu şi lung este cel legat de înfiinţarea Festivalului-Concurs de proiecte pentru tinerii 
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absolventi sub egida Consiliului Judeţean Hunedoara şi sub patronajul Teatrului de Artă Deva şi 

care ar avea următoarele beneficii: 

 Competiţia între regizori pe concursuri de proiecte precum şi creşterea performanţelor 

personalului artistic prin motivarea pecuniară (prime sau recompense); 

 autofinanţarea prin vânzarea de bilete pe timpul Festivalului; 

 Trecerea Devei pe lista oraşelor cu manifestări culturale de gen; 

 Permanentizarea sistemului de abonamente; 

 Rolul de pepinieră al Festivalului pentru tinerii talentaţi; 

 Competiţia între instituţiile de învăţământ în sectorul teatru; 

 Mediatizarea Festivalului; 

 Atragerea de turişti culturali cu beneficii pentru economia locală; 

 Formarea an de an a câte un eşalon de public de teatru, ceea ce reprezintă marele 

beneficiu şi scopul final al acestiu Festival. 

Alt proiect, la fel de important pentru relansarea activităţii teatrale este dezvoltarea 

parteneriatului cu TVR Cultural și Radio Romania Cultural, TVR 2, KTV și Radio Reșița pentru 

difuzarea TV și radio a producţiilor Teatrului de Artă Deva şi chiar abordarea unor producţii cu 

buget mic şi mediu de teatru TV. 

 

5. Strategia şi planul de marketing; 

PREZENTARE GENERALĂ 

În ultimele decenii, comunicaţia de marketing a înregistrat o evoluţie spectaculoasă, 

câţtigându-şi meritatul loc de componentă de bază a activităţii de marketing, contribuind, alături 

de celelalte resurse proprii ale instituţiei, la succesul final. Comunicarea devine o punte de 

legatură între instituţie şi mediul său de marketing. 

 Conform lui Kotler, comunicaţiile de marketing reprezintă unul dintre cele patru 

elemente principale ale mixului de marketing al unei firme. Comunicarea de marketing constituie 

unul dintre vectorii care permit instituţiei să acţioneze în vederea realizării propriilor obiective. 

Politica de preț, politica de produs şi politica de distribuţie influenţează şi sunt influenţate la 

rândul lor de politica de comunicaţie. Acestea  alcătuiesc politica de marketing, inclusă în 

politica globală a instituţiei. Arta teatrală, ca şi spiritualitatea, nu pot fi considerate simple 

reprezentanţe ale termenului generic de „marfă”. Valorile culturale vizează orizonturi ale 

frumosului, ale binelui moral, ale cunoaşterii şi spiritualităţii, motiv pentru care evaluarea 

„produsului” teatral devine o sarcină dificilă. Judecata estetică, artistică se diferenţiază net de cea 

economică şi de cea teoretică şi cognitivă întrucât, asemenea judecăţii etice şi morale,  poartă 

emblema decisivă a subiectivismului şi a conştiinţei individuale. 
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Serviciile teatrale reprezintă o componentă a serviciilor culturale – activităţi prestate în 

beneficiul consumatorilor de cultură, cu sau fără participarea lor directă, cu scopul de a le împlini 

anumite nevoi şi a le produce satisfacţiile aşteptate de ei. Luând în considerare tipologia 

serviciilor culturale după conţinutul prestaţiilor şi a mijloacelor utilizate, teatrul se include în 

domeniul spectacolelor, alături de film, muzică, dans, formaţii artistice, festivaluri şi târguri de 

muzică. 

 Particularităţile serviciilor teatrale se definesc prin analogie cu elementele distinctive ale 

sectorului cultural. Un criteriu de evidenţiere a specificităţii este reprezentat de caracteristicile 

ofertei culturale: diversitatea acesteia, distincţia dintre produsele culturale care iau forma 

bunurilor şi cele care formează serviciile, cât şi unicitatea operei. Aceasta ultimă caracteristică 

este deosebit de importantă în cazul domeniului teatral.  

Producţia unităţii teatrale, spectacolul pus în scenă este, de regulă, gândit, executat şi 

difuzat ca prototip, mai precis unicat, şi, de aceea, necesită, de regulă, un consum mare de 

resurse şi asumarea unor riscuri ridicate. „Produsul” cultural întruchipat de spectacolul teatral 

reprezintă finalitatea şi, totodată, etalonul esenţial privind evaluarea creativităţii unui furnizor de 

servicii teatrale (teatru). În categoria serviciilor teatrale specificitatea aparte este conferită de 

faptul că o piesă de teatru este o reprezentaţie în direct, o realizare irepetabilă, nestandardizată, 

unicat. 

            Particularităţile cererii sunt de asemenea relevante pentru a diferenţia sectorul cultural şi 

implicit subsectorul teatral de celelalte sectoare existente în economie. Consumul teatral este 

reprezentat de vizionarea unei piese de teatru, iar la baza acestei activităţi se află motivaţii 

predominant spirituale, simbolice care corespund satisfacerii plăcerii estetice. Mai mult, publicul 

contribuie la desăvârşirea reprezentaţiei scenice prin întreţinerea unei atmosfere favorabilă 

actului artistic, interacţiunea dintre actori şi spectatori realizându-se la un nivel profund şi 

stimulând calitatea interpretării. Pe parcursul „evadării din realitatea imediată” ia naştere un 

proces imaterial cu dublu-sens: consumatorii se hrănesc spiritual cu vibraţiile intelectuale şi 

senzoriale emanate de cei care evoluează în lumea oglindită de spaţiul scenic, dar şi actorii 

absorb o parte din satisfacţia resimţită de public, aceasta contopindu-se cu propria lor împlinire 

hedonistă.  

           Din perspectiva argumentelor expuse anterior se poate afirma că cererea pentru un 

serviciu cultural, în cazul acesta teatral, nu este rezultanța unei necesităţi similară consumului 

altor tipuri de bunuri economice, ci este generată de dorinţă.  

           Marketingul teatral este unul dintre cele mai importante părţi în planul de dezvoltare al 

instituţiei teatrale, atragerea consumatorilor şi asigurarea creşterii indicatorului de audienţă. 

Acest fapt dă posibilitatea atragerii de noi consumatori, menţinerea actualilor, identificarea 
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necesităţilor culturale şi valorice a consumatorului de artă, iniţierea unor noitendinţe de 

dezvoltarea a artei teatrale în industrie creativă.  

           Pentru a obţine succesul dorit, strategia de marketing este concepută şi are la bază 

strategia artistică a Teatrului ce constă în: atragerea de creatori valoroşi, artişti, regizori, 

scenografi, prin selectarea producţiei şi a unui repertoriu care să îi pună în valoare şi acoperirea 

din punct de vedere artistic a tuturor cerinţelor şi exigenţelor pieţei de profil din ţară şi din  lume, 

deoarece responsabilitatea majoră a acestei instituţii este calitatea actului cultural pe plan 

naţional şi internaţional. 

            Multitudinea de programe, diversitatea şi eterogenitatea lor au rolul de a scoate din 

amorţeală o instituţie care  poate fi ambasador al culturii  în peisajul naţional şi mondial pe acest 

domeniu, delicat şi de mare valoare. 

             Promovarea creaţiei contemporane, a pluridisciplinarităţii şi a multiculturalismului, 

circulaţia valorilor şi promovarea noilor generaţii, a valorilor umane, constituie scopul acestei 

strategii. Congruenţa între factorul artistic şi cel social educativ şi moral este finalitatea absolută 

a demersului instituţiei 

 OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE DE MARKETING: 

Obiectivele de marketing  și elaborarea strategiilor de marketing, realizarea acestora se 

află sub influenţa unui mănunchi de variabile care se modifică în timp. Din acest motiv, aceste 

obiective sunt formulate pe termen scurt și mediu (2-5 ani). 

Strategia de marketing pentru întreaga perioadă de management a fost gândită ţinând 

seama de mai multe elemente: de misiunea instituţiei, de aşezarea în timp şi spaţiu a teatrului, de 

infrastructurasa, de resursele umane, de felul în care e percepută instituţia şi de posibilităţile 

financiare.  

Principiile fundamentale pe care îşi structurează azi activitatea Teatrul de Artă Deva sunt 

următoarele: 

 cultura şi libertăţile culturale reprezintă un element esenţial al dezvoltării umane, 

creativitatea culturală este o sursă a progresului uman; 

 cultura este un factor important al dezvoltării durabile; 

 cultura este un factor al creşterii calităţii vieţii şi al asigurării coeziunii sociale. 

            Teatrul de Artă Deva a inițiat și va iniţia o serie de acţiuni menite să îmbunătăţească 

imaginea şi modalitatea de promovare a instituţiei. Strategia de marketing şi comunicare are la 

bază programul de dezvoltare al instituţiei prin proiecte şi programe şi are ca idee de bază o 

revigorare a genului teatral şi menținerea instituţiei drept un centru cultural important, iniţiator al 

unor programe atractive şi actuale, care se adresează unei categorii de public diversificat, atât 
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tinerilor, cât şi celor cu vârste mai înaintate, atât celor conservatori, cărora le place teatrul cât şi 

celor dispuşi să experimenteze.  

            Prin programele şi proiectele iniţiate, se  urmăreşte o serie de obiective generale, care 

privesc funcţionarea instituţiei ca un actor de referinţă pe scena culturală românească şi 

internaţională, după cum urmează: 

 creşterea gradului de acces şi participare la cultură,  

 promovarea diversităţii şi conservarea identităţii culturale, 

 promovarea multiculturalismului, 

 protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial local şi 

naţional,  

 promovarea şi dezvoltarea creaţiei culturale şi susţinerea creatorilor, susţinerea 

circulaţiei operelor şi creaţiilor, 

 promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul local, naţional şi 

european de valori, 

 stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de 

valorile culturii, 

 susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin 

promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor.  

Obiectivele specifice în domeniu marketingului pe termen scurt sunt continuarea 

promovării, îmbunătăţirii imaginii teatrului şi dezvoltarea parteneriatelor media cu importanţi 

reprezentanţi din acest domeniu.  

Pentru a susţine apropierea de spectatorii săi, Teatrul trebuie să desfăşoare permanent o 

serie de activităţi de comunicare, informând publicul despre activitatea sa, prin comunicate de 

presă, prin intermediul site-ului Teatrului şi rețelele de socializare printr-o serie de alte acţiuni şi 

programe concepute cu scopul accesibilizării actului artistic şi a încurajării de a participa la 

evenimentele organizate de Teatrul de Artă Deva.  

Pentru a putea, însă, a determina o evoluţie în plan instituţional şi artistic, obiectivele 

specifice pe termen mediu sunt: promovarea libertăţii de expresie şi de creaţie, facilitarea 

accesului liber la cultură, participarea activă la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor 

culturale şi promovarea libertăţii conştiinţei în actul artistic. 

Pentru realizarea unei strategii eficiente de atragere a publicului este importantă 

cunoaşterea situaţiei actuale. În plus este necesară şi o perspectivă asupra pieţei culturale din 

judeţul Hunedoara. Integrarea Teatrului în societate se exprimă prin relaţiile de colaborare cu alte 

organizaţii. Pornind de la acest considerent este necesar să arătăm că tocmai extinderea fără 

precedent, în ultimi cinci ani, a relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu numeroase organizaţii 
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culturale, sociale şi de învăţământ asigurând un nivel superior al informaţiei de ofertare şi 

cunoaştere a programelor culturale pe care instituţia le pune la dispoziţia spectatorilor. 

În vederea creşterii numărului de spectatori se impune continuarea promovării proiectelor 

şi programelor instituţiei prin construirea unei imagini corecte şi atrăgătoare. Pentru aceasta se 

va realiza:  

 editarea de publicaţii de promovare: broşura de servicii culturale; flyere şi pliante cu 

descrierea pieselor de teatru din producţia acestuia;   

 activităţi de promovare: reactualizarea site-ului instituţiei prin introducererea în 

permanenţă a datelor cu referire la spectacolele proprii şi cele invitate; reînnoirea 

panourilor publicitare; 

 actualizarea constantă a conturilor facebook pentru informarea persoanelor care 

folosesc în mod constant platformele de socializare prin portaluri on-line, prin linkuri 

inter-instituţionale; editarea de materiale personalizate: calendare de perete, de birou, 

mape de prezentare, agende, etc.;   

 actualizarea permanentă a afişajului.  

Măsuri pe termen scurt şi mediu: Atunci când ne gândim la o strategie pe termen scurt şi 

mediu privind atragerea publicului la teatru, parcursul preliminar în marketing începe cu reflexia 

asupra teatrului ca producător şi asupra spectatorului în calitate de consumator.           

Spectatorii merg de regulă la teatru în timpul lor liber. Teatrele sunt, deci, ofertante de 

produse orientate către timpul liber. Piaţa timpului liber oferă teatrelor multe şanse, dar este o 

piaţă cu mulţi concurenţi în spaţiul sferei culturale şi în afara ei. Caracteristicile consumatorilor 

sunt şi ele mereu în schimbare. Apar mereu grupuri ţintă şi consumatorii devin tot mai exigenţi. 

Aceste caracteristici ale pieţei culturale pot reprezenta şanse pentru teatre dacă acestea oferă 

calitatea cerută şi stârnesc interesul publicului spectator. 

Un pas important în procesul de marketing îl reprezintă cunoaşterea misiunii teatrului şi 

identificarea grupurilor ţintă la care se raportează acesta. 

Produsul reprezintă în sens restrâns spectacolul  sau în sens mai larg felul în care este 

prezentat acest spectacol. Marketingul teatral trebuie să vadă produsul cultural prin ochii 

publicului spectator.  Acţiunile de marketing trebuie susţinute de întreg teatru fiind o atitudine a 

tuturor celor care lucrează în teatru. Locul, clădirea sau locaţia care adăposteşte spectacolul. 

Locul trebuie să corespundă calitativ activităţilor culturale, răspunzând unor exigenţe specifice 

legate de calitatea împrejurimilor – accesibilitate uşoară, prestanţa clădirilor în concordanţă cu 

natura produselor culturale.  
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         Preţul biletului de intrare este un instrument de marketing. Pentru spectatorii turişti, costul 

accesării unui teatru nu se rezumă numai la biletul de intrare ci şi la celelalte costuri pe care le 

determină călătoria (hotel, restaurant, cafenea, magazine, transport). Din această cauză calculul 

preţului biletului sau ansamblului de sisteme de acces în teatru trebuie realizat astfel încât să nu 

constituie o oprelişte pentru spectator. 

 Există mai multe posibilităţi de a folosi preţul ca instrument de marketing: -diferenţierea 

de preţ (reducerea preţului în cadrul unor campanii speciale) - accesul gratuit într-una din zilele 

lunii - biletele pentru grupuri mari – reducerea preţului pentru elevi, studenţi şi persoane cu 

dizabilităţi etc. 

  

PLAN DE MARKETING 

 Analiza socio - culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Teatrul de Artă 

Deva: 

            Aşezare cu un impresionant trecut istoric, ale cărui începuturi datează încă din secolul al 

XIII-lea, Deva este azi un important centru de interferenţe culturale interetnice, al cărui potenţial 

cultural trebuie exploatat la valoarea lui reală. Existenţa unor instituţii de cultură precum: 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, care prin întreaga sa activitate urmărește 

promovarea valorilor cultural-istorice ale arealului hunedoarean  pe plan intern și extern, prin 

organizarea de expoziții și activități cultural-științifice, precum și prin activități de cercetare, 

conservare, restaurare, protejare, valorificare și îmbogățire a propriului patrimoniu material, atât 

prin pieselegasite în urma săpăturilor arheologice, cât și prin achiziții; Biblioteca Judeţeană 

„Ovid Densușianu” Deva care este o instituție publică de cultură cu caracter enciclopedic, parte 

integrantă din sistemul informațional și care se adresează tuturor categoriilor sociale pentru 

informare, documentare, studiu și lectură, pusă în slujba comunităţii de mai bine de şase decenii; 

- Centrul de Culturăși Artă al județului Hunedoara este o instituţie de cultură a cărei menire este 

de a promova şi de a transmite valorile culturale; și are o contribuție importantă la cercetarea, 

arhivarea, conservarea și promovarea tradițiilor și creației populare specifice zonelor și 

subzonelor etno-folclorice din județ, urmărind, totodată revitalizarea și protejarea meseriilor 

tradiționale, susținerea meșterilor populari și a creației contemporane precum și Direcția de 

Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, care are misiunea de a promova în 

județ strategia Guvernului în domeniul dezvoltării și protejării patrimoniului imobil și mobil, 

contribuind la educația culturală și civică, promovând principiile primordialității valorii 

culturale, a libertății creației, a șanselor egale la cultură, a libertății și autonomiei cultelor și a 

identității culturale în circuitul de valori. 
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Toate aceste instituții şi-au pus deja amprenta asupra a numeroase generaţii de 

intelectuali, precum şi asupra unor publicaţii culturale locale deja consacrate, de înaltă ţinută 

ştiinţifică (de exemplu Revista ,,Forma’’ a Uniunii Artistilor Plastici din Romania Revista 

„Mioriţa”, publicaţie a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Hunedoara, „Vox Libri”, revista Bibliotecii Judeţene „Ovid Densușianu” 

Hunedoara-Deva și „Sargeția”, publicaţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva etc.), 

reprezintă tot atâtea garanţii că acest lucru se poate realiza.  

             Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a 

gustului pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să nu 

apreciem faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile de învăţământ şi cele de cercetare se 

implică tot mai activ în viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi, care au drept obiectiv 

atragerea publicului, formarea interesului acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural.   

 Spectacolul ca  serviciu teatral: 

 Evaluarea unui spectacol teatral deţine un pregnant caracter subiectiv. O consecinţă 

fundamentală a impresiei globale referitoare la calitatea unei astfel de reprezentaţii scenice este 

propagarea orală a opiniei favorabile – unul din barometrele calităţii şi succesului. 

Bineînţeles că aceste comunicări pozitive contribuie la realizarea promovării nu doar a 

unui anumit spectacol, ci şi a mărcii teatrale, generând astfel  amplificarea numărului de viitori 

consumatori. Un alt impact benefic asupra furnizorului de servicii teatrale, consecinţă a impresiei 

foarte bune inspirate spectatorilor este fidelizarea acestora, cu tot ceea ce înseamnă acest 

concept. Ei vor deveni treptat consumatori frecvenţi de spectacole montate de către respectivul 

teatru (public captiv). Trebuie luat în considerare și efectul creat asupra notorietăţii actorilor și 

regizorilor, iubitorii lor fiind interesaţi să cumpere bilete la piese pe ale căror afişe de promovare 

apar numele acestora, indiferent în cadrul cărui teatru sunt jucate. 

Un aspect care merită menţionat e influenţa exercitată de criticii de teatru asupra deciziei 

spectatorilor de a alege să urmărească un anumit spectacol, în cadrul unui anumit teatru. Aceştia 

se transformă în prescriptori şi garanţi ai nivelului calitativ al performanţei artistice şi atmosferei 

reflectată de spaţiul artistic. 

Se deduce astfel că pentru aprecierea calităţii operei teatrale există două categorii 

distincte de evaluatori: pe de o parte specialiştii reprezentaţi de criticii de teatru, actori şi alte 

persoane avizate, iar pe de alta parte publicul larg. 

Referitor la caracteristicile distribuţiei în domeniul serviciilor teatrale se poate preciza 

faptul ca se apelează la un canal de distribuţie direct, singurele verigi ale acestuia fiind 

reprezentate de producător – în acest caz teatrul în cauză – şi consumatorii aflaţi în postura de 
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public şi iubitori de cultură. Un caz aparte este desemnat de participarea teatrelor la diverse 

festivaluri, festivalurile respective devenind intermediari, adaugând o verigă suplimentară 

lanţului. 

Obiectivul principal de marketing: 

 Obiectivele de marketing au ca scop, în general, păstrarea echilibrului între produsele și 

pieţele lor, conform matricei lui Ansoff, iar în particular putând fi și obiective referitoare la 

concurență, etc.Potrivit matricei lui Ansoff, obiectivul  principal de marketing al teatrului este: 

Dezvoltarea produsului. 

 Matricea produs-piață a lui Ansoff 

 

Strategii de marketing: 

 Strategia de piaţă 

Strategia de piaţă este denumită “nucleul politicii de marketing”. Există o multitudine de 

opţiuni strategice pe care instituţia trebuie sa le aibă în vedere. Astfel, în funcţie de dinamica 

pieţei, teatrul îsi propune să adopte o strategie de creştere, respectiv a dezvoltării activităţii de 

piaţă, deoarece obiectivul de marketing este penetrarea pieţei. Această strategie se realizează prin 

creşterea frecvenţei de utilizare a produsului oferit. 

 În funcţie de poziţia teatrului faţă de schimbările pieţei, teatrul adoptă o strategie activă, 

ce presupune anticiparea schimbărilor pieţei și intervenirea în influenţarea acestor schimbări, în 

scopul folosirii lor pentru creşterea profitului. De asemenea, trebuie anticipate modificările 

mediului extern, depistarea oportunităţilor și influenţarea acestuia printr-un proces continuu de 

inovare. 

După poziţia teatrului faţă de exigenţele pieţei și ţinând cont de obiectivul de marketing 

(de penetrare pe piaţă) se va adopta strategia exigenţei ridicate, punând accent pe calitatea 

produselor și serviciilor pentru a satisface în mod corespunzător cererea consumatorului. 

 Strategia de produs 

Prin intermediul strategiilor de produs, se propune să se satisfacă nevoile clienţilor, și să 

creeze un avantaj competitiv durabil, pe baza competenţelor sale esenţiale. 

                              Produs 

  Existent Nou 

Piața 
Existentă Penetrarea pieţei Dezvoltarea produsului 

Nouă Dezvoltarea pieţei Diversificarea 
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Produsul teatral este un amalgam de elemente tangibile și intangibile, concentrate într-o 

activitate specifică pe care consumatorul le achiziţionează ca o combinaţie de activităţi și 

aranjamente. Înnoirea ofertei culturale se realizează prin includerea noului produs teatral alături 

de cele deja existente. Această opţiune strategică reflectă eforturile instituţiei de adaptare 

permanentă la exigenţele și cerinţele purtătorilor cererii fiind indicată în acest caz deoarece piaţa 

se caracterizează printr-o concurenţă puternică. Nivelul calitativ al produselor este o  

coordonatămajoră a definirii strategiei de produs. Ne  propunem varianta strategică de 

diferenţiere calitativă a produsului nostru. 

Referitor la politica de preţ nivelul preţurilor pe piaţa teatrală nu poate fi definit printr-o 

valoare unică sau un interval apropiat de valori, deoarece preţul spectacolelor diferă în funcţie de 

instituţia sau compania teatrală(spectacolele invitate sau găzduite), în funcţie de specificul piesei 

cât şi în funcţie de încadrarea unei anumite reprezentaţii teatrale în categoria premieră sau 

spectacol programat ulterior acesteia. Din această cauză este inoportuna în această situaţie 

menţionarea unor preţuri aleatoare. 

Strategia globală de comunicaţie utilizată până în prezent s-a orientat atât în jurul 

comunicării Teatrului de Artă Deva cât şi în jurul promovării intense a pieselor puse în scenă, 

piese care s-au transformat din produse distincte în simboluri ale specificităţii teatrului. Se poate 

afirma ca au devenit chiar mărci valoroase ale calităţii manifestaţiilor artistice din domeniul 

teatral. 

 

Puncte forte și puncte slabe ale Teatrului de Artă Deva: 

Puncte forte: 

 primul teatru de proiecte din provincie 

 identificarea cu un fenomen care a dat actului artistic o noua formă, iar artistului o 

noua identitate; 

 teatrul caracterizat de modernitate şi actualitate; 

 comunicarea deosebit de familiară cu publicul şi iubitorii de teatru; 

 repertoriu selectiv format din opere care pot fi încadrate în aceeaşi tipologie, asigurând 

unitate „produsului” teatral; 

 calitatea incontestabilă, certificată de criticii de teatru, a reprezentaţiilor puse în scenă; 

 ambianţa propice interacţiunii la nivel mental a publicului cu actorii care performează; 

 atmosfera transcendentală a spaţiului artistic creator de magnetism intelectual şi de 

conexiune deosebită cu lumea oglindită, evoluând până la identificarea cu personajele 

aduse la viață; 
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 localizare centrală în raport cu orasul, situarea acestuia pe starada 1 Decembrie, una 

din cele mai vechi și renumite zone din Deva, conferindu- i un avantaj clar, întărit de 

facilitatea accesului; 

 popularizarea spaţiului propriu prin implicarea în diverse proiecte cum ar fi găzduirea 

în foierul teatrului a expoziţiilor de pictură, sculptură şi fotografie; 

 lipsa unei alte instituții de profil pe raza mnicipiului Deva.  

Puncte slabe: 

 preferinţa pentru alte modalităţi de petrecere a timpului liber a publicului; 

 prezenţa mult mai vizibilă a concurenţei online (televiziune, internet, alte surse de 

cultură). 

 Prezentarea generală a pieţei turistice: 

 Obiectivele turistice din județul Hunedoara, numeroase și variate, sunt datorate 

condițiilor naturale, vieții istorice și culturale continue și îndelungate ce s-a desfășurat pe aceste 

meleaguri. 

 Străvechile meleaguri hunedorene, nucleu al statului dac, leagăn al formarii poporului 

roman și a limbii romane şi-au făcut simțita din plin prezența în patrimoniul nostru spiritual. 

Creatorul anonim din Ţara Hațegului sau din Zarand, de pe Valea Mureșului sau cea a Streiului a 

transpus dintotdeauna în memoria colectivității nestemate mostre din poezia obiceiurilor, unicate 

ale eposului eroic sau ale liricii de dor și jale, îmbogățind concomitent universul semenilor săi cu 

măestrite lucrături în lemn, în lut sau pânză. Picturile murale din interioarele monumentelor 

arhitectonice, de la Sântămărie Orlea, Streisângeorgiu, Ostrov, Ribița, Leșnic, Gurasada sau 

Crișcior denota simt artistic inimitabil, pe care meșterii l-au transmis din generație în generație. 

Când ajungi în Hunedoara, în județul Hunedoara, este imposibil să nu îți fie recomandat 

să vizitezi Cetatea de la Deva, Palatul Magna Curia, Muzeul Aurului de la Brad, Casa Memorială 

a lui Aurel Vlaicu, Sarmizegetusa Regia (cea regească), Ulpia Traiana Sarmizegetusa  şi Castelul 

Corvineștilor. De altfel și minunatele monumente ale naturii te fac să nu uiți că ai trecut prin 

Hunedoara. Țara Hațegului cu vestitul Parc Hațeg, Parcul Național Retezat, dar și rezervațiile din 

munții Șureanu sau din sudul Apusenilor reprezintă embleme ale județului. 

Când faci un circuit turistic în județul Hunedoara, trebuie neapărat să treci pe la Deva. 

Din orice direcție se apropie călătorul de orașul Deva, îl întâmpină de la mare depărtare Cetatea 

Devei, podoaba orașului. Situată în partea de apus a localității, pe culmea unui deal conic, de 

proveniență vulcanică, cetatea se află la înălțimea de 371 metri de la nivelul mării și 184 metri 

deasupra orașului. Împrejurimile împădurite ale dealului cetății formează un imens parc, pe ale 

cărui alei largi, concentrice, marcate în culori, se poate ajunge, printre copacii seculari, la ruinele 
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fortăreței. Acest traseu este răsplătit și de una dintre cele mai frumoase panorame: valea 

Mureșului, cercul de munți și dealuri care ne înconjoară din toate părțile – munții Poiana Ruscă, 

cei ai Zarandului spre vest, munții Apuseni spre nord, Dealul Uroi în est, împreună cu munții 

Sebeșului, iar în sud munții Parângului și Retezatului. 

După cum arată documentele timpului, cetatea Deva a fost construită pe la mijlocul 

veacului al XIII-lea ca fortăreața militară. Primul document scris care atestă existența unei cetăți 

aici datează din anul1269. Transformată de Iancu de Hunedoara în castel nobiliar, va fi amplificată 

succesiv în secolele XVI, XVII și XVIII, ajungând printre cele mai puternice din Transilvania. La 

poalele cetății, în actualul parc al orașului, se află Castelul Bethlen, numit și „Magna Curia” (curtea 

mare). Acesta este un valoros monument de arhitectură civilă. Ridicată în secolul XVI și 

aparținând domeniului cetății, ea poartă azi pecetea lucrărilor de la 1621 din timpul lui Gabriel 

Bethlen, principe al Transilvaniei. Conceptul inițial în stilul Renașterii, edificiul păstrează în 

prezent și unele elemente interesante de arhitectură în stil baroc. De  o reală valoare este balconul 

de deasupra intrării principale, scara monumentală lucrată în piatră de pe latura de nord-est și 

căminul cu blazoane, din sala mare de ședințe. În prezent imobilul este administart de Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

Dintre monumentele istorice ale localității Deva mai menționăm: 

Biserica și Mănăstirea Franciscană, înființate în secolul al XVIII-lea, situate în strada 

Progresului, și turnul vechii Biserici Ortodoxe din cimitirul vechi, zidit după cum arată textul 

pisaniei de deasupra intrării, în anul 1727. 

Palatul administrativ din Deva care este un monument istoric, construit în stil eclectic, 

proiectat de Alpár Ignác. Azi este sediul Prefecturii și al Consiliului județean Hunedoara, fiind 

clasat pe lista monumentelor istorice.  

Clădirea Palatului administrativ Deva, dincolo de funcționalitatea extraordinară, mai 

poate fi numită si un punct de reper, pe de o parte pentru proiectantul Alpár Ignác, pentru care, în 

urma extraordinarei sale munci, se deschide drumul către multe alte sarcini, precum: proiectarea 

clădirilor unor școli, bănci și clădiri administrative, a căror finalizare este demnă de toată 

admirația și în zilele noastre. Pe de altă parte, odată cu ridicarea clădirii prefecturii începe 

dezvoltarea propriu-zisă a orașului Deva. Astfel, în decursul a două decenii, se construiește 

centrul orașului: Gimnaziul Regal, cu profil real, Cazarma Apărării Patriei (în prezent este 

clădirea Liceului Sportiv), Palatul Justiției (actualul Tribunal), în spatele căruia se află 

închisoarea și primăria, iar în cele din urmă, noua Biserică Reformată și Teatrul Orășenesc. 

Astfel, orașul Deva intră în rândul orașelor dezvoltate din Ardeal. 

Clădirea Teatrului de Artă Deva. Clădirea Teatrului Orăşenesc, apoi a Teatrului de 

Estradă, face parte din Lista Monumentelor Istorice 2004 având Codul HD-II-m-B-03222. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alp%C3%A1r_Ign%C3%A1c
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alp%C3%A1r_Ign%C3%A1c
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deva
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Teatrul de Revistă din Deva, monument de arhitectură datând de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, este un obiectiv cultural edificat în stil „Secession vienez” care a suferit în secolul al 

XX-lea intervenţii menite să diversifice funcţiunea iniţială, exclusivă de teatru. În perioada anilor 

1950-1960 o primă intervenţie a fost refuncţionalizarea accesului principal, care iniţial era 

construit din două accese complet diferite ce debuşau direct dinspre trotuarul străzii 1 Decembrie 

1918. Atunci s-a modificat holul principal şi s-a creat un acces unic mai lat, accesele secundare 

(de evacuare) fiind cele iniţiale spre curtea interioară, clădirea devenind şi cinematograf. Această 

primă intervenţie, prin care funcţiunea iniţială de teatru s-a amplificat în cea de cinematograf, a 

fost continuată după anii 1960, printr-o nouă intervenţie care, pe lângă lucrări de renovare 

interioară, pentru a primi şi funcţii de operă/operetă, a implicat şi modificarea brutală a faţadei 

principală a clădirii, prin edificarea unui trafor, decorative din ipsos, mascând vechea logie 

boltită şi alterând astfel imaginea iniţială a faţadei. 

Prin lucrările de intervenţie începute după 1990, cu rol de reamenajare-restaurare, se 

propune restaurarea şi se efectuează în conformitate cu avizul emis de Ministerul Culturii şi 

Cultelor. De la 1 ianuarie 2009, clădirea şi personalul teatrului au trecut din subordinea Consiliului 

local în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, care a alocat bani pentru finalizarea 

reparaţiilor capitale a sălii de spectacol şi a scenei. De la 1 iunie 2009, conform Hotărârii nr. 

20/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, Teatrul Municipal Deva a fost reorganizat, din 

instituţie publică de spectacole de repertoriu în Teatrul Judeţean Hunedoara, instituţie publică de 

spectacole de proiecte. În data de 17 decembrie 2010, Teatrul devean şi-a redeschis porţile 

sărbătoreşte şi a fost redenumit Teatrul de Artă Deva. 

Prezentarea generală a pieţei teatrale: 

       Piaţa serviciilor teatrale este situată în perioada de revigorare. În ultimii ani, bucuria 

recuperării culturale s-a asociat cu dispariţia din sălile de spectacol a publicului atras de 

teatralitatea străzii, de apariţia numeroaselor posturi de televiziune private şi de diversificarea 

presei. 

 Piaţa teatrală este una nesaturată. Ea este caracterizată de proprietatea publică dominantă, 

deşi există şi teatre particulare, care au reuşit să se impună şi să devină concurenţi redutabili 

Piaţa serviciilor teatrale este segmentată în piaţa teatrelor de stat, respectiv teatrele finanţate de 

Ministerul Culturii și cele finanţate de administraţiile publice locale, precum şi piaţa teatrelor 

private sau alternative. 

Teatrul de Artă Deva – scurt istoric (extras din Monografia judeţului Hunedoara – 

Societatea pentru Fond de Teatru Român şi viaţă teatrală Hunedoreană  

Păstrarea fiinţei naţionale, afirmarea culturală prin înfiinţarea unui teatru românesc 

reprezentau idealurile transilvănenilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în special după 
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anul 1867. Este perioada în care lupta românilor ardeleni pentru emancipare culturală şi 

spirituală dobândeşte noi valenţe care întregesc lupta pentru drepturile politice şi sociale în 

această parte de ţară. Pe lângă rolul deosebit de important jucat de Societatea ASTRA, teatrul în 

limba română, cu un repertoriu din dramaturgia naţională, a avut o influenţă covârşitoare asupra 

conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni. În acest context, naţiunea română din 

Transilvania avea acum nevoie de „ceva nou ca să-i ademenească voia bună, ceva puternic care 

să-l mişte, ceva adevărat şi viu şi aproape de inima lui în care râsul şi plânsul deopotrivă să 

stăpânească. (…) Îi trebuia Teatrul.” 

            Este vorba de teatru ca stare de spirit, ca tribună de răspântie a culturii româneşti, a 

istoriei acestui popor, ca mijloc de educaţie etică a unei naţiuni aflate într-un moment crucial al 

existenţei sale. 

 Unul dintre cei mai ardenţi animatori ai vieţii teatrale transilvănene a fost Iosif Vulcan, 

redactor şi editor al revistei Familia (apărută iniţial, în 1865, la Pesta, iar din 1880, la Oradea). 

Acesta a inclus teatrul, alături de biserică şi şcoală, printre factorii determinanţi ai educării şi 

cultivării unui popor, „trinitate sfântă”, cum o numea. 

Spre deosebire de şcoală unde se educă generaţiile cele mai tinere, teatrul are o 

adresabilitate către toate segmentele de vârstă şi către toate categoriile sociale. În plus, în opinia 

lui Iosif Vulcan, teatrul se poate face doar „prin concursul naţiunii întregi”, iar fondurile băneşti 

necesare unei astfel de iniţiative se pot constitui „din contribuiri generale, întreprinse cu 

seriozitate în toate unghiurile; din contribuiri, la cari să ia parte întreaga naţiune română”. 

Deputaţii români din parlamentul de la Pesta şi reprezentanţi ai intelectualităţii române 

transilvănene s-au reunit de patru ori, în decembrie 1869 şi februarie 1870, pentru a hotărî ce este 

de făcut, concret, pentru crearea unui teatru românesc în Transilvania. A fost redactat un 

program ce s-a distribuit, pe foi volante, românilor, a fost conceput și redactat un apel către 

români prin care aceştia erau îndemnaţi să contribuie la crearea unui fond pentru viitorul teatru şi 

a fost redactat statutul Societăţii.   

 Important era nu stabilirea unui sediu fizic, a unei clădiri pentru teatru, ci s-a avut în 

vedere în primul rând teatrul ca instituţie, cu actori bine pregătiţi şi un repertoriu adecvat 

scopului propus. Se avea în vedere un teatru itinerant care să ajungă în toate aşezările din 

Transilvania locuite de români, astfel încât, aşa încât, aşa cum spunea Iosif Vulcan, dacă nu toată 

lumea poate să meargă la teatru „ne vom îngriji, ca teatrul nostru să meargă pretutindeni”. 

Urmează consfătuiri ale „Societăţii pentru fond de teatru” la Orăştie (1897) unde, alături 

de Iosif Vulcan, se aflau Vasile Goldiş, prof. Givulescu, Sextil Puşcariu, M. Popovici, M. 

Ungureanu, apoi la Haţeg, la Brad în zilele de 28-29 august 1904, unde societatea se bucură de 

cel mai mare succes. Este adus un omagiu memoriei primului preşedinte al Societăţii, Iosif 

Hodoş, care „a fost unul din cei mai buni fii ai neamului românesc şi îndeosebi, în Ţara 
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Zarandului a fost sufletul acelor mişcări, care au avut drept ţintă progresul cultural al românilor 

din această ţară”. Comitatul Hunedoara, prin toate aceste acţiuni, a jucat un rol deosebit de 

important în istoria culturii naţionale. 

          Despre trecutul teatral al Devei avem referinţe preţioase lăsate de avocatul Victor Şuiaga 

în Monografia Devei. În această lucrare se face referire la primele reprezentaţii teatrale din Deva, 

iar în mica monografie a Casinei Naţionale din Deva, Laszlo Sigismund vorbeşte despre 

existenţa, încă înainte de 1848, a unei societăţi de „artişti amatori care dispuneau chiar de o mică 

scenă, puţine decoruri şi câteva cărţi”, reprezentaţiile teatrale fiind ţinute „în casele doctorului 

Fodor, iar din 1853, în localul Casinei Naţionale , construit în 1847”. În anul 1862 se formează la 

Deva o societate teatrală cu scop caritativ intitulată Societatea Artiştilor Amatori din Deva, a 

cărei activitate este oglindită în presa locală din anii 1879-1887. În anul 1866 se construieşte un 

restaurant cu sală de spectacole, numit Redut, clădire demolată în anul 1910. 

           Pe locul fostului local Redut s-a ridicat clădirea care adăposteşte astăzi Teatrul de Artă din 

Deva. Clădirea actualului teatru este monument istoric şi de arhitectură, a fost cumpărată cu 

suma de 17.000 de lei, iar din 1911 a fost dată în folosinţă ca teatru orăşenesc, numindu-se iniţial 

„Ansamblul de Cântice şi Dansuri Populare”. Edificată în stilul Secession vienez, clădirea 

teatrului devean este un obiectiv cultural, care a suferit în secolul al XX-lea numeroase 

intervenţii deoarece timpul şi-a pus amprenta asupra clădirii, fiind necesare de-a lungul vremii 

mai multe lucrări de reparaţii şi modernizare. 

 În 1942 i s-a făcut o reparaţie generală care a cuprins modificarea intrării, schimbarea 

tapiţeriei şi înlocuirea oglinzilor, lucrări ce au costat 1.918.000 lei, s-a dat atunci localului 

numele de George Dima, în onoarea renumitului compozitor ardelean. Intervenţia din anii '60 a 

fost pentru modificarea faţadei originale, iar în anii 1987 au început lucrările de amenajare a 

Teatrului de Revistă şi de restaurare a faţadei principale reconstituită după imagini de epocă. Din 

anul 1953, s-a numit Fanfara de Stat Deva, prima reprezentaţie având loc, a 16 octombrie 1954, la 

Şibot şi s-a numit „O seară de operetă şi muzică uşoară”. 

             În anul 1958, un grup de artişti entuziaşti (Liviu Oros, Aurel Doroga, Ion Preda, 

Margareta Ileş, Lucică Radulian, Ştefan Răduţ ş.a.) a luat parte la înfiinţarea Teatrului de Stat de 

Estradă Deva, denumire sub care a funcţionat mai mulţi ani. Au urmat şi alte denumiri, în diferite 

etape: Teatrul Orăşenesc, Teatrul de Estradă, Teatrul Artă, Teatrul de Stat de Estradă, Teatrul de 

Revistă, Teatrul de Artă Dramatică, Teatrul Municipal Deva, Teatrul Judeţean Hunedoara şi în 

prezent Teatrul de Artă Deva. 

             Noua sală a teatrului a fost inaugurată la 1 aprilie 1963 cu reprezentaţia „Şarjele revistei” 

prezentată de către Teatrul de Stat de Estradă din Deva şi din octombrie 1963 i s-a dat numirea 

de „Teatrul Arta”. Ca instituţie de profil, teatrul devean a primit adevărata recunoaştere abia după 

1960 când directorul de atunci, Ion Preda, un fost pilot, a reorganizat teatrul, care fusese închis timp 
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de un an. În urma unui examen riguros, sunt angajate peste o sută de persoane (artişti, tehnicieni de 

scenă, personal administrativ) şi se obţin performanţe notabile pe multe scene ale ţării unde artiştii 

deveni mergeau în turneu. 

Directorul Preda, un om exigent și bun organizator, concepea afişele de spectacol, le 

ducea la tipografie, organiza spectacole, se interesa de mijloacele de transport, de oraşele şi sălile 

în care se juca, aducea şi alte spectacole la Deva. La fel a fost şi directorul care i-a urmat, Ioan 

Costea. Printre participanţii la concursul organizat în data de 25 august 1960 s-a prezentat şi o 

tânără de 20 de ani, care absolvise în 1958 Şcoala Populară de Artă din Craiova şi care se numea 

Doina Badea. Marea cântăreaţă, atât de tragic dispărută, a debutat la Deva, iar cei care au văzut-o 

în seara debutului şi-o amintesc îmbrăcată într-o rochie albastră, stând pe o bancă, cântând 

melodia „Nu ştiu dacă am iubit”. Una dintre vocile de aur ale României, spre mândria noastră, a 

fost angajata Teatrului de Stat de Estradă din Deva între anii 1960 şi 1963 şi a apărut în 

spectacole precum „Şarjele revistei”, „Pe treptele revistei”, „vacanţa muzicală”, „Strada mare”, 

„Cabana melodiilor”. A debutat sub numele de Retta Marga, nume cu care a apărut pe afişele 

primelor două stagiuni cât a stat la Deva. 

Fiind Teatru de Revistă, personalul artistic era format din cântăreţi, actori de 

comedie/cupletişti, balerini, la care se adăugau membrii orchestrei, regizori, scenografi, personal 

tehnic. De-a lungul anilor, printre soliştii de muzică uşoară care „ţineau” afişele spectacolelor s-

au numărat: Alla Baianova, Dorina Drăghici, Nic Rafael, Sorina Dan, Felician Fărcaşu, Trio 

Caban, Margareta Grădinaru, Florella Tică, Irina Pojoni, Nana Radulian, Maria Cocan, Cornel 

Negrescu, Puiu Faur, Laura Nicorovici,, Mariana Milea, Elena Costea, Irina Soroiu (prezenţă 

remarcabilă dublată de un talent înnăscut), Ovidiu Komornyk (solist vocal, compozitor, textier, 

producător, un artist complet şi carismatic), Florin Mureşan (fratele acestuia care îl secondează 

cu succes), Adrian Muntean, Antoaneta Mardar, Mariana Blănaru, Roxana Olșanschi, Coco 

Dimitriu, Liliana Stroe, Daniela Pătrău, Adriana Trif, Robert Ariciuc. Mulţi dintre aceşti artişti 

au fost şi solişti şi actori, la fel de talentaţi în ambele ipostaze. Prezenţa unor artişti consacraţi pe 

scena Teatrului din Deva sporea succesul  spectacolelor. Realizatorii veniţi din altă parte au avut 

numai cuvinte de laudă despre orchestra Teatrului, afirmând că „sună” foarte bine. 

Dintre „monştrii sacri” ai teatrului şi revistei româneşti, au fost prezenţi, cu spectacole la 

Deva, Grigore Vasiliu-Birlic, Vasile Tomazian, Mircea Crişan, Maria Tănase, Stela Popescu, 

Alexandru Arşinel, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Ioana Radu, Ion Dichiseanu, Horia 

Şerbănescu ş.a. În anii comunismului, textierii foloseau un limbaj codificat, literatura cu „cheie”. 

Erau strategii de supravieţuire şi de opoziţie simbolică la toate lipsurile vremurilor şi erau puse în 

lumină metehnele regimului totalitar prin „şopârle” care făceau deliciul spectatorilor. La revistă 

satira, ironia fină, şarja dură în nuanţe comice-amare, caricaturizarea unor personaje politice ale 
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vremii, sunt împărtăşite publicului prin situaţii scenice create sau printr-un dialog direct, totul 

fiind presărat cu muzică şi dans. 

Artiştii deveni au încântat mulţi ani publicul cu genul revuistic, un gen de spectacol care 

a preluat fastul music-hall-ului francez, al cabaretului politic german, îmbinând într-un mod 

original  muzica, baletul, satira politică, umorul. 

Corpul de balet al Teatrului a fost unul profesionist, care a făcut faţă cu succes 

exigenţelor unui public avizat. S-a remarcat cuplul de balerini Ely şi Tică Hanea. Maestrul de 

balet Tică Hanea a fost angajat al teatrului devean ca solist balerin în 1965, iar ulterior ca 

maestru de balet până în anul 2000 când s-a pensionat. A colaborat şi cu alţi maeştri coregrafi ca: 

Sandu Fayer, Adriana Dumitrescu, Oleg Danovski, Eugen Pinter, Doina Andronache, Amatto 

Checiulescu ş.a. Prim-solişti ai teatrului devean, Ely şi Tică Hanea au reprezentat teatrul la 

„Festivalul internaţional al Teatrelor de Estradă” de la Poznan (Polonia), alături de marii 

realizatori Hero Lupescu, Teodora Dinulescu, Paul Urmuzescu, Paul Enigărescu, unde au montat 

spectacolul inaugural al jocurilor panarabe, iar în 1989 a participat la ediţia I a Jocurilor 

francofone de la Casablanca. 

Teatrul devean a abordat de-a lungul anilor genuri diferite de spectacol. O mână de 

oameni inimoşi, profesionişti incontestabili ai acestui gen dificil – teatrul muzical – au jucat cu 

uşurinţă şi dramă, şi comedie, şi cabaret politic. Mulţi ani teatrul devean a fost cotat ca fiind cel 

mai bun sau unul dintre cele mai bune teatre de revistă din ţară, ai cărui artişti jucau peste tot cu 

sălile arhipline. Nume mari ale scenei româneşti au debutat sau au colaborat cu teatrul din Deva, 

care a fost o rampă de lansare pentru o parte dintre marii actori, regizori şi scenarişti ai 

României. Chiar dacă după 1988 nu a mai avut o sală proprie, artiştii acestei instituţii s-au 

încăpăţânat să reziste montând câte două, trei premiere pe an, jucate în Deva la Casa de Cultură 

şi apoi, în turnee prin ţară. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, clădirea şi personalul teatrului au trecut din 

subordinea Consiliului local în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, care a alocat bani 

pentru finalizarea reparaţiilor capitale a sălii de spectacol şi a scenei. De la 1 iunie 2009, conform 

Hotărârii nr. 20/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, Teatrul Municipal Deva a fost 

reorganizat, din instituţie publică de spectacole de repertoriu în Teatrul JudeţeanHunedoara, instituţie 

publică de spectacole de proiecte. În data de 17 decembrie 2010, Teatrul devean şi-a redeschis porţile 

sărbătoreşte şi a fost redenumit Teatrul de Artă Deva. 

Au fost mai actuale ca oricând versurile programatice ale lui Ienăchiţă Văcărescu:  

 „V-am dat teatru, vi-l păziţi ca pe un locaş de muze. Prin el curând veţi fi vestiţi prin veşti 

departe duse. Prin el năravuri îndreptaţi, daţi ascuţiri la minte, Podoabă limbii noastre daţi prin 

româneşti cuvinte!”. De atunci, pe scena teatrului se joacă spectacole de înaltă clasă artistică. 

Nume mari ale scenei româneşti au fost invitate la Deva: Mihai Maniuțiu, Horațiu Mihaiu, Radu 
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Afrim, Mircea Diaconu, Ofelia Popii, Dan Puric, Magda Catone, Ioana Craciunescu, Irina 

Movila, Mircea Rusu, Ion Caramitru, Ilie Gheorghe, Florin Piersic, Rodica Popescu Bitănescu, 

Laura Vasiliu, Ştefan Hruşcă,Tudor Gheorghe şi multi alţii.  

 Teatrul de Artă Deva a reuşit în foarte scurt timp să realizeze o adevarată 

revoluție teatrală, numărul de 81 premiere și 1006 de reprezentațiireunind un număr 

semnificativ de actori tineri în jurul proiectelor sale ambițioase. Teatrul nostru a participat cu 

producțiile sale proprii la festivaluri internaționale de pe trei continente, după cum urmează: 

Internațional Antalya Theater Festival, Turcia; Festival Internațional De Theatre Universitaire 

De Casablanca (FITUC), Maroc;  Festivalul European de Teatru "Eurothalia", Timișoara, 

Festivalul Internațional al Teatrelor de Studio "Alexandru Davilla", Pitești, unde Adriana 

Sâncrăian a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, în rolul Novicei îm piesa 

"Taina Mănăstirii"; Festivalul New Wave Theater - Reșița, Fest in pe Bulevard – București,  

FestivalulInternațional de Teatru – Turda,Festivalul Internațional de Teatru "Scena ca o Stradă", 

Reșita, unde Teatrul de Artă Deva a primit o diplomă de excelență oferită de televiziunea de Arte 

Senso TV pentru piesa "Natasha" by Cehov precum și premiul de popularitate cu piesa ,,Oscar și 

Tanti roz’’ de E.E.Schmidt în regia lui Mihai Panaitescu. Internațional Literature Theater 

Festival "Liviu Rebreanu", Bistrița, unde teatrul a fost medaliat și a primit diplomă de excelență 

pentru piesa "Trei Surori", precum și producții jucate în fața publicului din Viena (Pygmalion 

Theater). În anul 2020, Teatrul de Artă Deva este invitat la patru festivaluri internaționale.  

 Totodată, Teatrul de Artă Deva reusește să aducă în faţa publicului an de an tot mai multe 

spectacole diverse, prefaţate cu expoziţii de pictură, sculptură, fotografie şi lansări de carte, dar şi 

transmisii a unor spectacole în direct, prin satelit, devenind astfel un loc monden, un spaţiu al 

înnoirilor, al creaţiei şi al educaţiei. 

  

 Produsele Teatrului de Artă Deva:      

Teatrul de Artă Deva este unicul  teatru de proiecte din judeţul Hunedoara, deopotrivă 

producător de spectacole,precum şi promotor de acţiuni culturale, toate în încercarea de a-şi 

diversifica oferta şi de a-şi atrage fideli din toate mediile, oferindu-şi cu înţelepciune spaţiul 

pentru orice exerciţiu de cultură bine intenţionat şi de calitate. 

Ţinând cont de toate aspectele menţionate anterior se poate realiza identificarea 

oportunităţilor şi piedicilor pe care Teatrul, subiectul strategiei de marketing, va trebui să le ia în 

considerare pentru a-şi defini un traseu al activităţilor coerent şi eficient, generator de satisfacţii 

atât pentru colectivul care compune personalul teatrului cât şi pentru public. 

Oportunităţile sunt: existenţa în judeţ a unui număr foarte mic de teatre; revigorarea 

generală a pieţei teatrale; creşterea numărului de spectacole având la baza opere dramatice 
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române şi universale, clasice şi contemporane; promovarea valorilor consacrate ale literaturii 

româneşti şi universale, clasice şi contemporane; diversitatea şi consistenţa evenimentelor cu o 

largă arie de activitate, de la expoziţii de pictură, sculptură, fotografie la proiecţii de filme în 

regim de cinematecă, concerte simfonice, lansări de carte dar nu în ultimul rând spectacole 

memorabile ale Teatrului de Artă Deva sau invitate. 

Ameninţările sunt: interesul scăzut al oamenilor în general pentru orice manifestaţie 

culturală, deci şi teatrală; promovarea unor alte instituţii de divertisment, fără valoare artistică; 

preferinţa pentru alte modalităţi de petrecere a timpului liber a publicului; prezenţa mult mai 

vizibilă a concurenţei (televiziune, alte surse de cultură); costurile mari ale producţiilor şi 

montării spectacolelor; reducerea veniturilor din subvenţii. 

 

6. Programe realizate în perioada de management; 

Teatrul de Artă Deva pentru următorii cinci ani și-a ales o strategie repertorială foarte 

activă. Oferta de spectacole a fost făcută atât pe baza unui portofoliu de piese de largă 

diversitate, tematică și stilistică, mereu actuală prin mesajul lor, indiferent de epoca în care au 

fost scrise, cât și pe baza ofertei venite din partea regizorilor invitați să monteze în Teatru. 

Portofoliul este continuu adaptat la posibilitățile financiare și artistice ale Teatrului de Artă 

Deva. 

1. Mari texte, autori celebri 

 În acest program propunem întâlnirea publicului cu texte aparținând literaturii universale. 

Titlurile din cadrul acestui program oferă garanția succesului, popularitatea lor fiind demonstrată 

de longevitatea repertorială din teatre. Astfel de texte dramatice vor da posibilitatea actorilor să 

își pună în valoare calitățile artistice, oferind publicului bucuria unor spectacole importante. 

1. Dramaturgie românească 

Acest program își propune să ofere publicului, pe de o parte texte cunoscute din 

dramaturgia românească inter și postbelică. Apetența publicului pentru această zonă a 

dramaturgiei a fost dovedită prin numărul mare de spectatori și reprezentații de care s-au bucurat 

în timp alte spectacole de acest gen. 

2. Dramaturgi contemporani – oglinda realității pe care o trăim 

Ne propunem prin acest proiect să conectăm spectatorii la cele mai noi și de succes 

creații dramatice, din literatura universală, care oglindesc realitățile societății actuale, din care 

implicit facem parte grație procesului de globalizare în care am intrat. 

3. Teatrul, instrument de educație pentru cei mici 

Cu ajutorul acestui program vom facilita atât copiilor cât și tineretului hunedorean 

întâlniri cu texte esențiale pentru dezvoltarea lor viitoare ca adulți, povești care îi vor marca 



191 

 

înfrumusețându-le amintirile. Alături de montările clasice micii spectatori vor putea să se bucure de 

montări precum commedia de’l arte, opera pentru copii și spectacole cu păpuși. 

4. Festival internaţional de artele spectacolului ( Festivalul International de Opera si Muzica 

Clasica Hunedoara Lirica ) 

 Acest program își propune să ofere publicului accesul la mari producții de operăși muzică 

clasicăîn aer liber. Atuul nostru este Castelul Corvinilor și Cetatea Deva proaspăt renovată, 

precum și afluxul de turiști ce pot fi transformați chiar după prima ediție, în turiști culturali. 

Acest gen de manifestare artistică este specifică orașelor vest europene și se bucură de mare 

succes. 

5.Teatrul de Arta Deva – Fereastra către lume 

Prin acest program teatrul nostru va pune Deva şi judeţul Hunedoara pe harta culturală a 

lumii prin spectacolele jucate la festivalurile internaţionale şi prin schimburile culturale pe care 

le vom implementa. Teatrul nostru a participat deja pe trei continente cu spectacole producţii 

proprii la Viena, Casablanca, Montreal si Antalya. Acest program permite şi producţia de 

spectacole muzicale de anvergură cu vedete din ţară şi din străinătate. 

 

7. Proiecte realizate din cadrul programelor în perioada 2016-2020 

1. Mari texte, autori celebri 

- Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu 

- Cosi fan tutte de Mozart 

- Nunta lui Figaro de  Pierre Beaumarchais; 

- Trei surori de A. P. Cehov; 

- Zadarnicile chinuri ale dragostei de William Shakespeare 

- Fata fără zestre de Alexandr Nicolaevici Ostrovski 

- Aniversarea după A.P. Cehov 

- Infernul de J.P. Sartre 

- Maestrul și Margareta de M. Bulgakov 

- Natasha by Cehov, de A.P. Cehov 

- Trandafirul Tatuat, de T.Williams 

-Cu fundul în două luntrii după Carlo Goldoni 

- Ochi frumoși tablouri urâte de Mario Vargas Llosa; 

- Zbor deasupra unui cuib de cuci de Ken Kesey 

- O zi de vară de Slawomir Mrozek 

- Tosca de Giacomo Puccini (spectacolaer liber) 

 

2. Dramaturgie românească 
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- O noapte furtunoasa de I.L. Caragiale 

- Cafeaua domnului ministru de Horia Gîrbea 

-D ale Carnavalului de I.L. Caragiale 

- Cum a pierdut Conul Leonida o noapte furtunoasă de Carnaval – Antologie de I.L.Caragiale 

- Despre mine, despre tine, despre noi – Mihai Panaitescu 

 

3.Dramaturgi contemporani – oglinda realității pe care o trăim 

-Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau cum am dresat un melc pe sânii tăi de Matei 

Vișniec 

-Weekend în pijamale dupa J. Letraz 

-Vecina de alături de Pierre Chesnot 

-Ultima dorință de Denis Dinulescu 

-Bani din cer de Ray Cooney 

- Crima de Howard Johnson de Ron Clark 

- Comedia Corupției, spectacol stradal de Alessandro Casola 

- Clovnii în cetate spectacol stradal de Crețu Cosmin 

- Un bărbat și mai multe femei de Leonid Zorin 

- Parada de Alexandr Galin 

- Glory of living de Laurentiu Lungu 

- O iubeam după Ana Gavalda 

- Și cu violoncelul ce facem de Matei Vișniec 

- O poveste de viață după Alexandr Ghelman 

- Oscar și Tanti Roz de Eric Schimitt 

- Love Mon Amour de Leonid Zorin 

- Șantaj de Ludmila Razumovskaia 

 

4. Teatrul, instrument de educație pentru cei mici 

- Colaj ( Bubico, Vizita, Domnul Goe de I. L. Caragiale) 

- Punguţa cu doi bani de Ion Creangă; 

- Corbulșivulpea de Eugen Pădureanu 

- Vestitulpeticilă de Eugen Peticilă 

- Hansel și Gretel de H.C.Andersen 

-Trandafirii de piatră de VioricaVandor 

-Fata babeiși fata moșneagului de I. Creangă 

- Clowniadade C. Podu 

- Gașca de râs de C.Podu 
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- Cosânzeanași un Fătfrumos – Cloanțași un Zmeumofturos de M. Olteanu 

- Rățoiulnăzdrăvan de I.SilvianMihnea 

-Scufița reloaded de C.Podu 

- LupulșiOița de Eugen Pădureanu 

- Clovniiîncetate, de C.Crețu 

- Bastien și Bastienne de W.A.Mozart 

 

5. O şansă pentru tineri  – concurs de proiecte teatrale adresat tinerilor  

-Trecut, prezent, viitor – proiectinternațional 

 

6. Teatrul de Arta Deva – Fereastra către lume 

-Concert simfonicZiuaEuropeinouă  Mai 

- Concert de Crăciun, Viena Opera Company 

-  Jazz fusion  concert extraodinar de jazz de Ives Theiler 

- Concert extraordinar de Anul Nou 

- Gianni Schicchi de G.Puccini 

- Festivalul Performing Arts edițiile 2018 – 2020 

- Festivalul de Operă și Muzică Clasică ,,Hunedoara Lirică,, edițiile 2017 – 2019 

- Telefonul/Vocea Umană – de Giancarlo Menotti și F.Poulenc 

- Ultima dorință adaptare în limba franceză de Codrina Pricopoaia 

- Mari Patrioți Români – Eminescu 

- Fotograful Unirii de Denis Dinulescu 

 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, care s-au realizat în perioada de 

management. 

Pentru perioada 2016 - 2020, am realizat:  

 Îmbunătăţirea imaginii instituţieiprinorganizarea de activităţi în parteneriat cu 

administraţiile publice locale şi instituţiile similare de spectacole din ţară;  

 Diversificarea repertoriului 

 Organizarea unor evenimente culturale cu prilejul unor importante sărbători religioase, 

zonale, naționale și europene; 

 Încheierea unor protocoale de colaborare cu universităţile din domeniul teatral; 

 

 "Orice se naștedintr-un gândcurat e vrednicdoar de laudă" W. Shakespeare 

  

Mihai PANAITESCU 
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Manager Teatrul de Artă Deva 


