Teatrul Regina Maria

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Bihor, denumit în continuare autoritatea, pentru Teatrul “Regina Maria”,
denumită în continuare instituția, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, denumită în continuare Ordonanţă
de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.
Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii
de evaluare:
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management,
cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul
raport sunt aferente perioadei: de la 08.07.2020 la 31.12.2020, reprezentând prima evaluare.
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Introducere
Anul 2020 a fost un an dificil din toate punctele de vedere, o perioadă atipică cauzată de
pandemia de coronavirus care a traversat și a bulversat întreaga lume. Unul dintre cele mai afectate
sectoare de activitate este cel cultural și creativ, care are ca premisă generală prezentarea operelor
unor aprecieri colective, ce se bazează în mod tradițional pe întâlnirea directă cu publicul, activitate
pentru o perioadă semnificativă de timp interzisă și apoi restricționată.
Teatrul „Regina Maria” (TRM) Oradea face parte din sectorul menționat mai sus, fiind o
instituție publică de spectacole şi concerte, cu personalitate juridică, având gestiune proprie, care
funcționează în subordinea Consiliului Județean Bihor și cuprinde în componența sa trei trupe:
Trupa Iosif Vulcan, Trupa Arcadia și Ansamblul Artistic Profesionist Crișana. Conform
regulamentului de organizare și funcționare, TRM este o instituție de importanță locală, ceea ce
presupune, în primul rând, promovarea artei dramatice și a folclorului românesc în județul Bihor.
Prestigiul instituției a depășit granițele județului, fiind un vector cultural de importanță națională
și chiar internațională, dacă e să ne raportăm la spectacolele selectate pentru a participa la
festivaluri de renume din țară și străinătate sau la colaborările care s-au creat prin intermediul
festivalurilor organizate de-a lungul timpului de către Teatrul Regina Maria, dintre care cel mai
renumit este Festivalul Internațional de Teatru Oradea.
Repertoriul propus de TRM este variat și echilibrat, fiind creat în așa fel încât să
deservească diferitele categorii de public, pornind chiar de la cele mai mici vârste, până la cele mai
înaintate. S-a urmărit de-a lungul timpului crearea unui echilibru atât între dramaturgia națională
și cea universală, cât și între cea clasică și contemporană.
În ciuda contextului pandemic care a traversat anul 2020, perioadă în care s-a confruntat
cu provocări precum suspendarea activității cu publicul, posibilitatea de a susține spectacole doar
în aer liber sau cu capacitatea mult redusă a sălilor de spectacol, TRM a reușit să continue unele
programe și proiecte devenite deja tradiție, dar și să puncteze altele noi, care au adus un plus de
valoare comunității și au creat noi parteneriate, ce pot fi exploatate și pe viitor. Unele aspecte au
fost reevaluate și adaptate necesităților pe care situația le-a impus în această perioadă, în așa fel
încât dimensiunea relațională, definitorie pentru teatru, să nu se piardă.
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
Teatrul Regina Maria este poziționat într-unul dintre cele mai frumoase orașe din țară,
considerat o „rezervație de arhitectură”. Clădirea teatrului face parte din edificiile monument ale
orașului, ceea ce îi conferă un potențial turistic impresionant.
Datorită istoriei și frumuseții arhitecturale, Teatrul Regina Maria a fost invitat în anul 2017
să facă parte din proiectul Reţeaua Europeană a Teatrelor Istorice (RETI), care cuprinde 11 reţele
mai mici ce traversează Europa – Reţeaua Adriatică, Reţeaua Canalului, Reţeaua Împăratului,
Reţeaua Germană, Reţeaua Italiană, Reţeaua Nordică, Reţeaua Baltică, Reţeaua Iberică, Reţeaua
Franceză, Reţeaua Alpină şi Reţeaua Mării Negre. Teatrul orădean a fost inclus în Rețeaua Mării
Negre datorită poziționării sale geografice. Obiectivul reţelei este să promoveze teatrele istorice
ca parte importantă a patrimoniului cultural european şi printr-o nouă formă de turism cultural care
conectează cele mai interesante şi bine conservate teatre istorice din Europa. În data pe 25
octombrie este celebrată Ziua Europeană a Teatrelor Istorice, iar Teatrul Regina Maria a marcat și
în anul 2020 acest eveniment special, alăturându-se acțiunii comune cu teatrele partenere de a crea
un material de prezentare a clădirii și de a posta pe pagina de Facebook a teatrului filmele de
prezentare a clădirilor care fac parte din Rețeaua Marea Neagră, însoțite de mesajele transmise cu
această ocazie de directorii instituțiilor membre. Din păcate, începând cu luna martie a anului 2020
vizitele clădirii în scop turistic nu au mai fost permise, dar sperăm să reușim să redeschidem cât
de curând teatrul atât turiștilor impresionați de arhitectură, cât și de oferta culturală bogată pe care
teatrul o propune.
De asemenea, Teatrul Regina Maria a fost selectat să facă parte dintr-un proiect de
cercetare și expoziție a teatrelor construite de Fellner și Helmer, realizat sub egida Ministerului
austriac al Afacerilor Europene și Internaționale. Conceptul știintific a fost elaborat de arh.
Loredana Stasisin, specialistă în arhitectură de patrimoniu, care în luna decembrie a vizitat Teatrul
Regina Maria, a făcut muncă de cercetare în ceea ce privește documentația clădirii și a luat o serie
de interviuri unor angajați din mai multe departamente ale teatrului, fiind interesată să afle, pe
lângă procesul de proiectare, construcție și transformări, și modul în care clădirea mai răspunde și
azi imperativelor muncii de zi cu zi într-un teatru modern. Materialele realizate vor fi publicate pe
pagina web dedicată proiectului și vor fi parte dintr-o expoziție virtuală și una itinerantă în
România, care va fi preluată și tradusă în limbile naționale ale țărilor unde se găsesc Forumuri
Culturale Austriece.
Oferta culturală a orașului Oradea, în special, a fost îmbogățită de apariția companiilor de
teatru independente, cu care Teatrul Regina Maria a stabilit deja o colaborare pe care dorește să o
dezvolte și în viitor. Bazele acestei colaborări au fost puse în luna august 2020 în cadrul proiectului
„Teatru pentru toți”. Din cauza contextului pandemic, activitatea cu publicul în spații închise nu a
fost posibilă în perioada estivală, astfel Teatrul Regina Maria a avut la dispoziție spații de joc în
aer liber, în Cetatea Oradea, pe care le-a oferit și companiilor independente. Spectacole precum
„Tanța și Costel”, „Gunoierul”, „Iubești? Plătești!” au intrat în programul teatrului și în planul de
promovare, ceea ce a dus la un dublu avantaj: a completat oferta estivală de spectacole a Trupei
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Iosif Vulcan, crescând audiența atât pentru teatru, cât și pentru companiile independente, și a pus
bazele unor parteneriate avantajoase.
Tot în cadrul proiectului „Teatru pentru toți” se încadrează și colaborarea cu Centrul
Multimedia Studio Act din Oradea, un teatru independent, cu care, datorită faptului că ne adresăm
aceluiași segment de beneficiari, a încheieat un parteneriat de promovare reciprocă.
O altă colaborare cu tradiție care a fost continuată și în perioada iulie-decembrie 2020 este
cu Cetatea Oradea, care ne-a pus la dispoziție spațiile de joc în aer liber în perioada estivală și cu
APTOR, care a continuat să promoveze evenimentele teatrului în rândul turiștilor care au vizitat
Oradea în această perioadă.
Un alt proiect care a fost implementat în aceasta perioadă este „Teatrul și educația”. Odată
cu implementarea acestui proiect, am reușit să dezvoltăm colaborări cu școli din tot județul,
pornind de la clasele mici, până la ultima clasă de liceu, un avantaj enorm și în inițierea și educarea
viitorului public al teatrului. Școlile care au răspuns propunerii noastre au fost: Liceul de Arte
Oradea, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Școala ProRomă Tinca, urmând ca proiectul să se
continue până la finalul stagiunii cu alte școli care deja și-au exprimat dorința de a încheia un
parteneriat în acest sens.
Parteneriatele cu presa locală au funcționat după aceleași principii, exceptând conferințele
de presă în format fizic, care au fost în număr foarte mic. Comunicatele de presă și programul
teatrului trimise de către Teatrul Regina Maria au fost tot timpul preluate și publicate de partenerii
noștri media, dintre care îi amintim pe cei mai activi: Jurnal Bihorean, Crișana, Bihoreanul, Oradea
în direct, Aleșd online, Agerpres, Evenimente Oradea, InfoOradea și Ghid Local. În presa de
specialitate, cum ar fi Teatrul Azi și Revista Tribuna au apărut articole despre spectacole și
proiecte, interviuri cu actorii. Revista Zile și Nopți a continuat să publice bilunar programul
teatrului și informații despre spectacole cu costuri zero. Prin continuarea parteneriatului cu Media
Group Service Internațional, deținător al licențelor Kiss FM și Magic Fm, am dispus de spațiu
publicitar pentru difuzarea spoturilor de promovare a spectacolelor teatrului.
O altă colaborare importantă care s-a creat în această perioadă este cu Asociația Culturală
Teatrul de Copii Oradea, împreună cu care Teatrul Regina Maria a fost implicat, în calitate de
partener, în numeroase proiecte de succes, care au vizat în primul rând publicul tânăr, precum:
„Orășelul de hârtie”, lectura perfomativă „Moromeții” și spectacolul de teatru „MateMagica”.
Au fost încheiate parteneriate cu următoarele instituții sau persoane juridice:
• Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj Napoca – acord nr.
B 357/12.10.2020, având ca obiectiv promovarea muzicii camerale;
• Asociația culturală Teatrul de Copii – acord nr. B/319/08.09.2020, având ca obiective:
promovarea proiectului ,,Bune maniere în orașelul de hârtie”, promovarea spectacolelor
”Visul unei nopti de vară” și ”1+1=1”;
• Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (APTOR), acord nr.
B/343/22.09.2020, având ca obiectiv: promovarea TIFF;
• SPV BEGONIA SRL acord nr.B/228 /25.06.2020 respectiv B/296 /12.08.2020, având ca
obiectiv asigurarea aranjamentelor florale pentru spectacole;
• Asociația ARTEMOTION acord nr. B/286/ 06.08.2020 având ca obiectiv promovarea
spectacolelor ”Tanța și Costel” și ”Gunoierul”;
• Fundatia culturală FITO acord nr.B/285/06.08.2020 având ca obiectiv promovarea
spectacolului ,, Iubești! Plătești!”;
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Asociația VARADINUM ART, acord nr.B/65/ 10.02.2020, având ca obiectiv creșterea
vizibilității Teatrului Regina Maria ;
Asociația Club Rotary din Oradea, acord nr.B/268 / 22.07.2020, având ca obiectiv
donarea unui microbus 8+1;
Universitatea din Oradea, acord nr.B/263 /14.07.2020 având ca obiectiv asigurarea unor
spații de depozitare decor ;
Muzeul Orașului Oradea, acord nr. 1962 /08.07.2020, având ca obiectiv asigurarea
spațiilor de repetiții și spectacole în incinta Cetății Oradea;
Facultatea de Științe Socio-Umane, acord nr.B/ 95 /28.02.2020, având ca obiectiv
susținerea programului educațional, ce vizează studenții;
Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” - acord nr.181 /14.01.2020, obiectul protocolului de
parteneriat îl reprezintă promovarea spectacolelor de teatru în rândul elevilor și atragerea
acestora spre activitățile culturale;
Colegiul National ,,Mihai Eminescu” acord nr. 157 /13.01.2020, obiectul protocolului de
parteneriat îl reprezintă promovarea spectacolelor de teatru în rândul elevilor și atragerea
acestora spre activitățile culturale;
SC Abidem Gardener SRL, acord nr.B/190 /17.06.2020, având ca obiectiv asigurarea unor
materiale de promovare a spectacolelor;
Asociația ,, Iubesc Timișoara ” , acord nr.B/62/10.02.2020, având ca obiectiv
diversificarea repertoriului și invitarea unor artiști de renume la Oradea în cadrul unor
spectacole;
Asociația pentru Creatie și Cultură ,,Creatio”, acord nr.B/63/10.02.2020, având ca
obiectiv diversificarea repertoriului și invitarea unor artiști de renume la Oradea în cadrul
unor spectacole;
Consiliul Județean Bihor (Serviciul CNIPT Bihor) - acord nr.B/91/25.02.2020 având ca
obiectiv organizarea și sprijinirea în diverse campanii și acțiuni de promovare în turism;
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” acord nr.B/ 89/25.02.2020 având ca
obiectiv realizarea Festivalului Internațional ”Flori de Mai” editia XIII;
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, acord nr.18 /10.01.2020, având ca obiectiv sprijinul
reciproc în ceea ce privește organizarea evenimentelor culturale organizate de cele două
părți;
Centrul Cultural Bucovina având ca obiectiv sprijinul reciproc în ceea ce privește
organizarea evenimentelor culturale organizate de cele două părți in spectacolul
”Sărbătorind Unirea” din 24.01.2020.

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități,
amenințări)
PUNCTE TARI
- Tradiția TRM în istoria culturală din România,
nominalizările şi premiile obținute, participările
la festivalurile naționale şi internaționale,
turneele realizate, prestigiul artiștilor care au
activat pe scena din Oradea

PUNCTE SLABE
-Pandemia de coronavirus, starea de urgență,
starea de alertă, situația epidemiologică din
Oradea
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- Existența unor echipe consolidate: trupa Iosif
Vulcan, trupa Arcadia, Ansamblul Artistic
Profesionist Crișana
- Prestigiul unor actori (angajați sau
colaboratori) câștigat în raport cu publicul și al
criticii de specialitate
- Clădirea teatrului, ca monument arhitectural de
patrimoniu, renovată şi utilată din punct de
vedere tehnic
- Susținerea financiară constantă de la bugetul
de stat al Consiliului Județean Bihor
- Amplasarea teatrului în zona centrală
a
municipiului Oradea
- Promovarea şi vânzarea on-line a biletelor

- Împărțirea clădirii teatrului cu Teatrul
Szigligeti, înjumătățește practic timpul de acces
la Sala Mare
- Inexistența unei Săli Studio
- Lipsa spațiilor de repetiții
-Lipsa actorilor tineri ( sub 30 de ani)
- Numărul insuficient de posturi pentru
activitățile tehnice
- Insuficiența și precaritatea spațiilor de
depozitare a decorurilor, costumelor și recuzitei
-Mijloacele de transport ale teatrului: vechi și
insuficiente
-Dispoziția CJB nr.517 din 31.12.2020, care
prevede solicitarea referatelor de necesitate
pentru orice contract în baza legii nr.8/1996,
îngreunează procesul de lucru artistic prin
lungirea timpului; și mai ales în actuala situație
pandemică, cand repertoriul suferă modificări
dese și prompte.
- Activitatea Ansamblului Artisic Profesionist
Crișana, ansamblu folcloric, este incompatibilă
din punct de vedere a genului artistic cu profilul
cultural al teatrului.
- Lipsa unei parcări în preajma teatrului pentru
mijloacele de transport și care să faciliteze
descărcarea și încărcarea rapidă a decorurilor

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI
-Pandemia de coronavirus, starea de alertă,
situația epidemiologică
- Confuziile numeroase din legislația domeniului
public cu impact direct în activitatea instituțiilor
de cultură
- Lipsa legislației sau a actelor normative pentru
motivarea și stimularea personalului performant
și plata orelor suplimentare (riscul pierderii
personalului calificat)
- Lipsa bugetelor multianuale, ce face aproape
imposibilă contractarea artiștilor pentru anii
următori și programarea din timp a unor stagiuni
clare și complete
- Inexistența unor programe de școlarizare (licee
și școli profesionale, programe de licență
universitare) care să asigure formarea de
specialiști în domeniul artelor spectacolului din

- Transformarea Pieței Ferdinand, atunci când
lucrările vor fi finalizate
- Existența de parteneri: instituții și creatori de
renume național și internațional, ce oferă
posibilitatea implicării în proiecte de anvergură
- Participarea la programe cu finanțare naționala
şi europeană
- Contextul național și european în care se pune
accent pe proiecte interdisciplinare și mobilități
ale artiștilor
- Deschiderea actuală a managerilor către
parteneriate naționale și internaționale
- Diversificarea nevoilor culturale ale
publicului, ce vor deschide orizonturi noi pentru
evenimente cultural-artistice
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- Perspectiva regionalizării administrative a zona tehnicii și producției de scenă (butafor,
României la care TRM alături de Teatrul peruchier, regizor scenă, light-designer, soundNațional Cluj poate juca un rol principal
designer, producător de spectacol ș.a.m.d.)
- Instabilitatea politică și legislativă
- Lipsa zborurilor internaționale de pe Aeroportul
Oradea, prețuri mari practicate pe rutele interne
3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Anul 2020 a ridicat provocări noi în ceea ce privește imaginea și promovarea evenimentelor
teatrului. Din cauza faptului că nu s-au mai putut susține spectacole în format fizic decât pentru
perioade scurte de timp și cu restricționări mari de locuri, că nu au fost încurajate călătoriile din
alte zone, prin urmare nu au putut fi prezenți critici de specialitate la premiere, că activitatea s-a
transferat în mare parte în mediul online, nu am putut profita de toate resursele de promovare de
care dispuneam înainte. Afișajul în format fizic s-a realizat destul de sumar, strict în perioadele în
care a fost posibil, la parteneriatele cu restaurantele și localurile din zonă, la distribuirea
materialelor promo (flyere, caiete program etc), care completau și creșteau substanțial vizibilitatea
evenimentelor.
Provocați de această situație, ne-am axat mai mult pe mediul online, care în această perioadă a
funcționat cel mai eficient, astfel încât site-ul web al teatrului - https://teatrulreginamaria.ro/ro/ - a
fost în permanență actualizat cu informații despre program și evenimentele teatrului. Accesările
site-ului (Fig.1) au crescut cu mult față de anii trecuți. De-a lungul anului, au fost totuși fluctuante,
scăzând în perioada iulie-august, când în mod normal era programat concediul la teatru, și crescând
începând din luna septembrie, moment în care teatrul și-ar fi reluat în condiții normale activitatea.

(Fig. 1)

Site-ul Festivalului Internațional de Teatru Oradea − https://fitoradea.ro/ − a avut anul
acesta mai puține interacțiuni, situație care a apărut din cauza faptului că în anul 2020 festivalul
nu a putut fi inclus în agenda culturală a teatrului.
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De asemenea, Teatrul Regina Maria dispune de mai multe pagini de Facebook, dintre care
cele mai active în această perioadă au fost: Teatrul Regina Maria, Teatrul Arcadia, Festivalul
Internațional de Teatru Oradea, Teatrul și Educația, pe care au fost postate informații despre
evenimente, spectacole, program și, în special, pe pagina Teatrul Regina Maria au fost difuzate
spectacolele online sau campaniile pe care teatrul le-a susținut în această perioadă. Accesările
paginii Teatrul Regina Maria, care se bucură în general de popularitate, au crescut vizibil în această
perioadă, în special atunci când toată activitatea cu public era concentrată strict în mediul online,
și anume octombrie-decembrie 2020, așa cum reiese din graficele de mai jos (Fig. 2). Numărul de
aprecieri a crescut în intervalul iulie – decembrie de la 16.418 la 16.857 doar pe pagina de
Facebook principală. Un avantaj al trecerii activității în mediul online îl reprezintă și faptul că
accesul la evenimentele teatrului se deschide unui public mai larg, care nu se rezumă strict la zona
geografică. Astfel, au avut acces la spectacolele și evenimentele online atât spectatori din întreaga
țară, cât și din străinătate.

(Fig. 2)
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Evenimentele teatrului sunt postate de asemenea și pe Google, astfel încât atunci când
cineva caută informații despre Teatrul Regina Maria, primește și detalii actualizate despre program
și evenimente.
O altă platformă online pe care am utilizat-o intens în acest timp a fost platforma de videosharing YouTube, unde au fost postate spectacole ale Teatrului Regina Maria care au fost difuzate
online și trailerele de promovare ale tuturor spectacolelor care au avut premiera în ultimul timp.
Lunar se trimit newsletter-uri de pe platforma MailChimp care conțin oferta de spectacole a
teatrului din luna care urmează, punându-se accent pe premiere și evenimente conexe. În același
timp, se trimit și newletter-uri specifice, concentrate pe premiere sau evenimente anume. Numărul
de subscriberi în prezent este de 765, față de anul trecut, când erau 700 de subscriberi. Media de
deschidere a newsletter-ului pe perioada iulie-decembrie este de aproximativ 30%, dintre care
peste 65% femei, de la 35 ani în sus. Numărul crește lunar, deoarece tot mai mulți spectatori în
momentul în care își oferă teatrului datele de contact, solicită să le fie trimis și newsletter-ul.
Un avantaj foarte mare pe care Teatrul Regina Maria l-a avut în această perioadă a fost
parteneriatul cu platforma online de vânzare a biletelor Eventim.ro. Astfel, spectatorii au putut
achiziționa bilete cu un simplu click, evitând deplasările și contactul direct, recomandări impuse
de contextul pandemic. Totodată, agenția de bilete a fost închisă temporar în unele momente,
singura posibilitate de a cumpăra bilete fiind cea din mediul online.
Conform statisticilor de pe Eventim.ro, în perioada iulie – decembrie 2020, cumpărători au fost
în procent de 70,59% bărbați și 29,41% femei, preponderent din Oradea.
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4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Din păcate, măsurile luate pentru prevenirea pandemiei de coronavirus au împiedicat eforturile
noastre de a demara o cercetare amplă în ceea ce privește categoriile de beneficiari. Participarea la
spectacole a fost de asemenea afectată de faptul că în anumite perioade de timp nu s-a putut juca
cu public în sală, mai exact în perioada octombrie – decembrie 2020, toată activitatea cu public
desfășurându-se online, iar în perioada iulie – septembrie, evenimentele nu s-au putut desfășura în
spațiile tradiționale, ci doar în aer liber, cu limită de locuri și în dependență permanentă de situația
meteo.
În ciuda acestor amenințări de macromediu, Teatrul Regina Maria a profitat de schimbările
aferente și, odată cu cerința de a colecta date de la participanți pentru a facilita anchetele
epidemiologice, a realizat o bază de date care conține informații relevante pentru a stabili profilul
categoriilor de beneficiari,urmând să fie prelucrate într-un sistem CRM simplificat și adaptat la
nevoile instituției. De asemenea, s-au creat în mediul online formulare, având ca scop chestionarea
publicului în legătură cu modul în care percep imaginea instituției, care au fost aplicate în primă
fază pentru Ansamblul Artistic Profesionist Crișana, urmând să fie extins și pentru trupele de
teatru. Au răspuns un eșantion de 70 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 18 și 70 de ani, dintre
care 58,6% femei și 41,4% bărbați, 62,3% cu studii superioare și 37,7% cu studii medii, care s-au
arătat interesați de oferta culturală a ansamblului și și-au arătat aprecierea pentru activitatea sa.
87% dintre aceștia și-au exprimat dorința de a primi informații despre evenimentele Ansamblului
(Fig. 3).
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5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
Grupurile țintă sunt formate din următoarele categorii profesionale și socio-demografice :
1. Beneficiari direcți
GRUP A: artiști – contractuali (actori, regizor, scenograf, secretar literar, sufleur scenă, etc),
tehnicieni de scenă (regizor scenă, maestru lumini, maestru sunet, operator imagine,
mânuitori decor, recuzitori, referenți, garderobiere, plasatoare sală).
GRUP B: - artiști colaboratori (actori – pensionari și tineri; regizori artistici colaboratori;
scenografi, dramaturgi, light-designeri, video artiști, graficieni, compozitori, designer de
costume, sound-designer, teatrologi).
GRUP D: - cel puțin 3 % - persoane cu risc de excluziune socială în proiectele TRM
SUBGRUPA D.1. persoane cu dizabilități;
SUBGRUPA D.2. persoane vârstnice;
SUBGRUPA D.3. copii cu autism;
SUBGRUPA D.4. copii cu deficiențe psihice;
SUBGRUPA D.5. tineri între 18-30 ani care provin din sistemul de protecție socială
GRUP E: - parteneri media (presa scrisă, audio, video, online)
Parteneriatele cu presa locală au funcționat după aceleași principii, exceptând conferințele
de presă în format fizic, care au fost în număr foarte mic. Comunicatele de presă trimise de către
Teatrul Regina Maria au fost tot timpul preluate și publicate de partenerii noștri media, dintre care
îi amintim pe cei mai activi: Jurnal Bihorean, Crișana, Bihoreanul, Oradea în direct, Aleșd online,
Agerpres, Evenimente Oradea, InfoOradea și Ghid Local. În presa de specialitate, cum ar Teatrul
Azi și Revista Tribuna au apărut articole despre spectacole și proiecte și interviuri cu actorii.
Revista Zile și Nopți a continuat să publice bilunar programul teatrului și informații despre
spectacole cu costuri zero. Prin continuarea parteneriatului cu Media Group Service Internațional,
deținător al licențelor Kiss FM și Magic Fm, am dispus de spațiu publicitar pentru difuzarea
spoturilor de promovare ale spectacolelor teatrului.
2.Beneficiari indirecți (pe an/ stagiune):
GRUP A: - public spectator participant:
Contextul pandemic a afectat vizibil participarea publicului spectator la evenimentele
organizate de Teatrul Regina Maria. Scăderea numărului de participanți fizici se justifică prin
faptul că în perioada iulie – septembrie evenimentele teatrului s-au desfășurat în aer liber, în
Cetatea Oradea, cu număr limitat de participanți, iar în perioada octombrie – decembrie
evenimentele cu public au fost interzise. Totodată, deplasările în alte orașe nu au fost posibile, iar
festivalurile de teatru au fost fie anulate, fie susținute exclusiv online în anul 2020. Prin urmare,
numărul de participanți fizici reiese strict din statisticile vânzării de bilete pentru evenimentele
care s-au desfășurat propriu-zis, fie fizic, fie online, în perioada iulie – decembrie 2020.
Un aspect pozitiv al trecerii activității în mediul online îl reprezintă și faptul că accesul la
evenimentele teatrului se deschide unui public mai larg, care nu se rezumă strict la zona geografică.
Astfel, au avut acces la spectacolele și evenimentele online atât spectatori din întreaga țară, cât și
din străinătate, așa cum reiese din Figura 2.
Grupa B și C
De asemenea, pe lângă oferta de spectacole din programul public, pentru anumite grupe de
beneficiari, cum ar fi Grupa B (Sg.B1: 5- 8 ani; Sg.B 2: 9- 13 ani) și C (colegii, licee amplasate în
județul Bihor) înainte de pandemie se organizau spectacole în colaborare cu grădinițele și școlile.
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În perioada iulie – decembrie acest lucru nu a fost posibil, de aceea numărul de participanți se
rezumă și în acest caz la statisticile vânzării de bilete pentru evenimentele adresate categoriilor de
vârstă menționate.
GRUP D: - cel puțin 100 studenți (Universitatea Oradea);
GRUP E: au fost înregistrate 2.961.107 accesări pe anul 2020 a website-ului
https://teatrulreginamaria.ro/ro/, în română și engleză, dintre care 1.181.757 din luna iulie până în
decembrie, iar numărul de aprecieri, dacă e să ne raportăm doar la paginile principale ale teatrului,
a crescut pe pagina Teatrul Regina Maria din luna iulie până în decembrie de la 16.418 la 16.857
de aprecieri, iar pe pagina Teatrului Arcadia de la 2.691 la 2 915.
GRUP G: - autoritățile locale și județene
6. Profilul beneficiarului actual
Așa cum am menționat mai sus, unul dintre avantajele pe care trecerea activității în mediul
online le-a oferit este tocmai posibilitatea de a ne adresa unui public mult mai larg. În mod evident,
publicul țintă predominant rămâne cel din Oradea și județul Bihor, dar universalitatea mediului
virtual a deschis posibilitatea de a ne adresa unui număr nelimitat de spectatori din întreaga țară,
dar și din străinătate.
Segmentarea în categorii, ținând cont că prin orientarea celor trei trupe care fac parte din
componența Teatrului Regina Maria, este următoarea:
1. Categoria Copii: (subgrupa A. 4-9 ani, subgrupa B.10-13 ani) – pentru această categorie
s-au reluat spectacole ale Trupei Arcadia din stagiunile trecute cum ar fi „Scufița Roșie”,
„Hansel și Gretel”, „O mie și una de frontiere. (Povestea lui Aladin)”, „Cenușăreasa” etc
și s-au creat unele proiecte noi, cum ar fi „Moș Crăciun la telefon”, „Orașul de hârtie”,
„MateMagica” – ce se adresează în special subgrupei A; s-au pus în scenă, tot la Trupa
Arcadia, spectacolele „Visul unei nopți de vară – Scenele meșteșugarilor”, „Mult aer
pentru nimic” și s-a reluat spectacolul „Vrăjitorul din Oz” al Trupei Iosif Vulcan, ce se
adresează în special subgrupei B.
2. Categoria Adolescenți: între 14-18 ani – a fost o categorie care pentru o perioadă de timp
a fost neglijată de producția de spectacole, dar pentru care s-a conceput un program
special, demarat încă din luna noiembrie a anului 2019. Anul 2020 a ridicat dificultăți
majore în ceea ce privește crearea de noi producții și chiar reluarea unora dintre cele deja
existente, însă, în ciuda acestui fapt, s-a demarat un proiect care să se adreseze în special
acestei categorii: lectura performativă „Moromeții” și s-a reluat spectacolul Trupei Iosif
Vulcan „Profuʼ de franceză”.
3. Categoria Tineri: (subgrupa A. 18-25 ani; subgrupa B. 24-26 ani) – în perioada iulie –
decembrie au fost programate reluări din stagiunile trecute, dintre care le amintim pe
cele care se adresează în special acestei categorii de public: „Îndrăgostiții din Ancona”,
„Leonce și Lena”, „Domnișoara Iulia”, „Profuʼ de franceză” și au fost montate
spectacole noi, care se aplică și acestei categorii de vârstă: „Șarpele în iarbă”, „Trei
femei înalte” și „Moștenirea norocului” și seria de spectacole lectură. De asemenea,
majoritatea producțiilor Trupei Iosif Vulcan și toate ale Ansamblului Artistic
Profesonist Crișana includ această categorie de vârstă se adresează acestei categorii de
vârstă.
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4.

5.

Categoria Adulți: toate grupurile sociale de persoane peste 35 ani – majoritatea
producțiilor Trupei Iosif Vulcan și toate ale Ansamblului Artistic Profesonist Crișana
includ această categorie de vârstă.
Categoria Specială: persoane încadrate în grupuri vulnerabile, situații de risc, dizabilități
(ce reprezintă 2,93% din populația României). La spectacolele programate în aer liber,
au fost prezente persoane cu dizabilități, aproximativ 10 persoane, care au avut acces
gratuit la spectacole.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea
acesteia
1.Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii
Ținând cont de faptul că anul 2020 a fost unul atipic, confruntându-ne pentru prima oară
în istoria teatrului cu o pandemie care a închis practic lumea artistică, adecvarea activității artistice
la politicile naționale și strategia culturală a autorității s-a făcut ținând cont de această provocare.
Astfel vara, pentru că starea de alertă, dar și vremea ne-a permis, am susținut o stagiune
în aer liber în Cetatea Oradea, atât pe scena mobilă a teatrului amplasată în curtea interioară, cât și
în amfiteatrul Cetății. S-au jucat spectacole de teatru pentru copii, spectacole pentru adulți- în
special comedii și spectacole muzicale, precum și spectacole de muzică folclorică. Politicile
culturale naționale și strategia locală au vizat exact acest gen de activități la nivel local, național și
chiar internațional. Am avut ocazia să ieșim din clădirea teatrului și să ne apropiem de public, să
oferim pentru prima oară după foarte mulți ani o stagiune estivală. De asemenea am conceput o
stagiune de spectacole on-line, oferind orădenilor, dar și spectatorilor din România, spectacole
valoroase din arhiva teatrului, în regim gratuit.
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
În toată această perioadă principala preocupare a teatrului a fost publicul spectator, dar și
echipa artistică și tehnică a teatrului. Deși am fost limitați din motive independente de situația
instituției, să nu ne desfășurăm activitatea în parametri normali, prin acțiunile susținute am avut în
vedere toate grupurile țintă ale proiectelor teatrului. Am oferit spectacole atât în format clasic cu
public prezent, cât și în format digital pe platformele social media ale instituției. Activitatea a vizat
atât micii spectatori- copii cu vârsta până la 13 ani, cât și tinerii adolescenți, prezentând atât povești
clasice ale copilăriei, cât și spectacole bazate pe texte din programa școlară. Pentru publicul matur
am susținut în aer liber spectacole de divertisment, comedii, spectacole muzicale, dar și spectacole
din dramaturgia contemporană. Ansamblul Artistic Profesionist Crișana a prezentat spectacole de
dans și muzică folclorică.
Orientarea către beneficiarii interni ai teatrului a vizat în principal familiarizarea cu lucrul
online, s-au realizat repetiții on-line pe platforme digitale- Zoom, s-au realizat înregistrări audio și
video pentru a putea susține un program coerent de activități adaptate perioadei pandemice.
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3.Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
După cum se poate remarca, în perioada iulie-decembrie 2020 s-a depus un efort deosebit pentru
continuarea activității teatrului. În perioada respectivă a trebuit să reconfigurăm, datorită situației
pandemice, întreg programul artistic. Astfel în lunile iulie, august și începutul lunii septembrie neam concentrat atenția asupra programului estival de spectacole în aer liber. Conform contractului
de management ar fi trebuit să realizăm un spectacol în cadrul programului OUTDOOR TRM.
Ținând cont de faptul că realizarea unui spectacol ar fi luat aproximativ o lună și jumătate, iar noi
trebuia să jucăm deja am decis ca acest proiect să se realizeze din spectacolele existente. S-a făcut
o analiză a repertorilui curent și s-a stabilit o listă a spectacolelor care să răspundă cerințelor
publicului, insistându-se pe spectacole de comedie sau spectacole muzicale, genuri considerate
adecvate perioadei estivale dar și pandemiei, publicul fiind mai puțin dispus decât de obicei să
vizioneze spectacole de dramă sau spectacole foarte lungi, adică pe reluarea și adaptarea unor
spectacole de succes ale Trupei Iosif Vulcan pentru scena mobilă din Cetatea Oradea.
STAGIUNEA ESTIVALĂ -iulie, august, septembrie- a cuprins 11 titluri:
1. Îndrăgostiții din Ancona- comedie muzicală regândită pentru pandemie, textul a fost adaptat,
s-au refăcut o parte din costume și s-a reactualizat comedia folosind un limbaj adaptat provocărilor
pandemiei.- 4 reprezentații- 9 iulie, 24 august, 8, 12 septembrie
2. Leonce și Lena- spectacol teatral tip concert- s-a schimbat o parte din distribuție și din orchestră
și s-au facut repetiții de adaptare., s-a jucat pe scena mobilă- 2 reprezentații- 15 iulie, 26 august
3. În plină glorie- comedie muzicală, s-au făcut repetiții pentru adaptarea spectacolului pentru
scena mobilă și pentru înlocuirea unei actrițe, s-a jucat pe scena mobilă – 2 reprezentații- 23 iulie,
27 august
4. Profu de franceză- comedie- s-au făcut repetiții pentru adaptarea spectacolului pentru scena
mobilă și pentru înlocuirea unei actrițe- 20 august, 29 septembrie
5. Creștini- dramă cu tematică religioasă, foarte ușor adaptabilă în aer liber, cu distribuție mică și
gândită încă de la premieră într-un decor aerisit cu respectarea distanțelor dintre actori- 2
reprezentații- 8 iulie, 19 septembrie
6. Capcana lui Hamlet- tragicomedie, adaptată pentru scena mobilă- 1 reprezentație -15 septembrie
8. Domnișoara Iulia- dramă din dramaturgia clasică, adaptată pentru scena mobilă- 1 reprezentație19 august
9. Vrăjitorul din Oz- spectacol pentru copii jucat pe scena mobilă- 1 reprezentație- 29 iulie
10. O poveste foarte simplă- tragicomedie, jucată în amfiteatrul din Cetate- 1 reprezentație- 17
septembrie
11. Variațiuni enigmatice- dramă, adaptată pentru scena mobilă- 1 reprezentație- 30 iulie
Stagiunea estivală a răspuns unor nevoi identificate în timpul pandemiei- dorința spectatorilor de
a se relaxa în aer liber, respectând normele de siguranță și faptului că majoritatea orădenilor nu au
plecat în concedii pe timpul verii. Publicul spectator ne-a depășit estimările, venind în număr mai
mare decât cele 70 de locuri alocate spațiului din cetate și după această experiență ne-am dat seama
că o stagiune estivală se impune a se organiza și în anii următori.
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Premiere: Trupa Iosif Vulcan:
MOȘTENIREA NOROCULUI de Thanasis Papathanasiou si Mihalis Reppas, regia artistică Radu
Nichifor, scenografia Daniel Diviricean.
TREI FEMEI ÎNALTE Edward Albee, regia artistică Diana Păcurar, scenografia Oana Cernea,
coregrafia Selina Colceru.
ȘARPELE ÎN IARBĂ- de Alan Ayckbourn, regia Sebastian Lupu, scenografia Oana Cernea.
Spectacole lectură difuzate online:
Bohemian Virus Rhapsody de Edith Negulici (Monodramă)
Preludiu cu fugă de Ion Martin
Lăsă-mi aripile!de Dona Alba
Zâmbetul lui Kouros de Ovidiu Adrian Cioclov (Monodramă)
Premiere: Trupa Arcadia
MOROMEȚII, după Marin Preda, regia Gavriil Pinte.
VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ-SCENELE MEȘTEȘUGARILOR, după W. Shakespeare,
regie colectivă.
MULT AER PENTRU NIMIC, regia Delia Gavlițchi.
1+1 =1, spectacol de teatru umbre, regie colectivă, spectacol care poate fi jucat exclusiv indoor.
Aceste producții îndeplinesc și depășesc obiectivul de a prezenta publicului trei premiere
în stagiunea 2020/2021, conform planului de management.
De altfel, Trupa Arcadia, alături de cele trei premiere amintite, a mai produs, în luna
noiembrie a anului 2020, spectacolului Punguța cu doi bani, după Ion Creangă, regia Szoke
Kavinszki Andras, spectacol care, din pricina restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, nu a
putut fi prezentat publicului, dar își va avea premiera cât de curând posibil.
Obiectivul utilizării eficiente a resursei TRM a fost îndeplinit atât prin producția
premierelor amintite mai sus cât și prin susținerea a 17 reprezentații în cadrul sezonului estival în
Amfiteatrul din Cetatea Oradea, spectacolele în aer liber fiind susținute până în data de 15
septembrie, dată la care a început școala:
Astfel, în perioada 8 iulie -15 septembrie, următoarele spectacole din repertoriul existent
au fost jucate în aer liber:
HANSEL ȘI GRETEL: 3 reprezentații ( 1 repetiție)
APOLODOR, PINGUINUL CĂLĂTOR: 4 reprezentații (1 repetiție)
FRUMOASA ȘI BESTIA: 1 reprezentație (3 repetiții)
ISPRĂVILE LUI PĂCALĂ: 2 reprezentații, ( 3 repetiții live, 3 repetiții online)
MIC SAU MARE: 1 reprezentație ( 1 repetiție)
SCUFIȚA ROȘIE: 1 reprezentație (1 repetiție)
POVEȘTI POPULARE RUSEȘTI ( 3 reprezentații)
POVEȘTI POPULARE MAGHIARE (2 reprezentații)
Astfel, întregul colectiv de actori ai Trupei Arcadia, angajați și colaboratori, a fost
angrenat în producția și susținerea spectacolelor de teatru pentru copii și tineret, indoor și
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outdoor. De asemenea, în luna iulie a anului 2020, personalul tehnic a participat la un workshop
de videomapping, susținut de artistul vizual Ioana Ilaș Bodale.
Tehnica de videomapping a fost utilizată de angajații care deservesc Trupa Arcadia în
producțiile Mult aer pentru nimic și 1+1=1, cel din urmă fiind și primul spectacol de teatru umbre
din repertoriul existent al Teatrului Regina Maria. Astfel, a fost îndeplinit și obiectivul de a stimula
inovația și talentul artiștilor din artele spectacolului de teatru. Obiectivul care urmărește stimularea
inovației și talentul artiștilor a fost îndeplinit și de către actori, care au adaptat spectacole existente
la spații neconvenționale, în aer liber, pe tot parcursul lunilor iulie, august, septembrie și
octombrie, și au creat, alături de regizori, premiere specifice spațiului neconvențional, outdoor, ca
Visul unei nopți de vară, care a avut premiera pe pontonul din Cetatea Oradea, și Moromeții, care
a avut premiera în șanțul Cetății din Oradea.
Stabilirea și dezvoltarea de rețele parteneriale care să faciliteze mobilitatea creațiilor și
artiștilor profesioniști orădeni în circuitul cultural european/internațional este un alt obiectiv din
planul general de management pe care Trupa Arcadia l-a îndeplinit prin organizarea turneului cu
spectacolul Moromeții, turneu care a inclus și două reprezentații pentru elevii Liceului Nicolae
Bălcescu din Gyula.
Ansamblul artistic Profesionist Crișana.
Ansamblul Artistic Profesionist Crișana a început anul 2020 cu intenția de a continua seria
bunelor rezultate financiare, administrative și de imagine obținute în 2018 -2019.
Concerte importante și de amploare au fost planificate și chiar realizate în ianuarie, dar luna
martie a adus această pandemie mondială care a stopat activitatea și a anulat chiar acțiuni de o
deosebită importanță la care s-au și încasat bilete (Tezaur Folcloric – 70 de ani Orchestra Crișana).
O situație nouă, nemaiîntâlnită, a creat presiuni noi în a organiza activitatea din mers încercând
să fie valorificat timpul de lucru în condițiile date pentru a putea depăși perioada. În conformitate
cu recomandările Consiliului Județean s-a trecut pentru scurt timp și la aplicarea măsurii de șomaj
tehnic care până la urmă s-a dovedit o măsură controversată, contestată vehement de angajați.
S-a trecut la organizarea muncii de la domiciliu în acord cu angajații care au abordat studierea
partiturilor și a coregrafiilor online, întocmind zilnic rapoarte de lucru iar pentru veridicitatea
activității au postat online sau au transmis zilnic clipuri video de minim opt minute de filmare a
activității lucrative.
În funcție de măsurile dispuse de către autoritățile sanitare s-a urmărit adaptarea activității,
susținând spectacole pe scena în aer liber ori de cate ori s-a putut face acest lucru, ținând cont și
de activitatea trupelor de teatru, pe scena mobilă amplasată în Cetatea Oradea.
În toată perioada stării de alertă în timpul activităților:
- S-a urmărit ca munca de la domiciliu să aducă plus valoare în repertoriu astfel au fost
prelucrate suite noi pentru orchestră și dansuri.
- În paralel cu acțiunile concretizate în spectacolele ce s-au putut organiza s-au identificat și
alte forme de exprimare artistică pentru valorificarea muncii angajaților.
- S-au înregistrat două compact discuri sub titulatura -70 de ani Orchestra Crișana - cu
membrii și colaboratorii din ultimii ani ai ansamblului, compact discuri ce vor fi lansate pe
piață de îndată ce situația o va permite.
- Tot pentru valorificarea eficientă a muncii a fost implementat proiectul Atelierele Crișana
Proiectul Atelierele de Folclor ,,Crișana” s-a născut din dorința de a extinde activitatea
ansamblului, de a crea o deschidere către toți iubitorii și păstrătorii de folclor, de a veni în sprijinul
lor să poată beneficia de experiența și cunoștințele artiștilor noștri, de a le deschide o ușă în a se
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forma ca artiști sau de a fi mai aproape de fenomenul artistic iar, în acest fel, să îndrăgească
folclorul și tradițiile, și nu în ultimul rând cu scopul de a eficientiza activitatea ansamblului, de a
folosi eficient timpul de lucru, de a spori veniturile financiare și de a asigura personal format pentru
situații când sunt necesare înlocuiri sau formații mai elaborate. Deoarece folclorul este cartea de
vizită a fiecărui popor, păstrată și transmisă prin viu grai, muzica și dansul îi vor ajuta pe
participanții la Atelierele de Folclor ,,Crișana” să conștientizeze importanța obiceiurilor și a
tradițiilor populare românești. În cadrul atelierelor, participanții învață despre identitatea și
rădăcinile noastre culturale, despre tradiții și obiceiuri românești vechi de sute de ani, într-un cadru
actual în care interacționează cu reprezentanți ai ansamblului și fac primii pași în a deveni ei înșiși
artiști populari. In acest sens s-a trecut la elaborarea Regulamentului Atelierele Crișana cuprinzând
modalitatea și regulile de desfășurare, selectarea participanților, numirea artiștilor formatori,
stabilirea contravalorii participării la ateliere și toate cele necesare astfel că azi activitatea
funcționează și aduce venituri suplimentare , evoluând pragmatic spre îndeplinirea obiectivelor.
- Pentru menținerea legăturii cu publicul s-au efectuat și diverse postări online unele cu un adevărat
succes, cum ar fi momentul - La corindat – care a beneficiat de un număr record de vizionări
online.
- S-a analizat posibilitatea de a vinde și a face încasări online însă acțiunea ar fi sortită eșecului
datorita numărului mare de televiziuni de profil existente care emit non stop, publicul având acces
facil, fără plată, la artiștii din folclor.
În condițiile de pandemie au fost desfășurate mai multe reluări ale spectacolului - Dor și drag de
cântec - valorificând posibilitățile și oportunitățile astfel:
Dor și drag de cântec – în Cetatea Oradea
Dor și drag de cântec - la manifestările prilejuite de Târgul Meșterilor Populari în Parcul Nicolae
Bălcescu
Spectacol la Caravana Florilor – Fereastră deschisă spre Europa
Pe lângă direcțiile artistice întreprinse, pe perioada în care ritmul producțiilor și a spectacolelor a
fost total diferit față de alți ani, am reușit să facem activități administrative pe care în mod normal
nu aveam timp să le finalizăm, astfel s-a efectuat:
• reorganizarea și relocarea provizorie a spațiilor de depozitare a costumelor, recuzită, parțial
decoruri, inventarierea acestora;
• construirea și amenajarea magaziei de costume pentru Ansamblul Artistic Profesionist
Crișana, unde s-au preluat toate costumele populare de la salariați (acestea erau înainte la
domiciliul dansatorilor);
• distribuirea și amenajarea cât mai eficientă a birourilor administrative pentru respectarea
măsurilor legale de prevenție impuse de pandemie;
• organizarea nebulizarării și dezinfectarii în permanență a spațiilor instituției;
• finalizarea lucrărilor reparațiilor acoperișului teatrului;
• începerea lucrărilor de hidroizolație la clădirea teatrului;
• înlocuirea dușumelelor și a linoleumului precum și zugrăvirea și igienizarea spațiilor de
repetiții utilizate de Ansamblul Artistic Profesionist Crișana,
• reabilitarea grupurilor sanitare la Teatrul Arcadia ( în principal din sponsorizări )
• reabilitarea cabinelor pentru actori la Teatrul Arcadia,
• igienizarea și reamenajarea holului teatrului Arcadia ( în principal din sponsorizări ) ,
• reabilitarea spațiilor deținute de TRM cu destinația de locuințe de serviciu,
Raport de activitate – Rîmbu Elvira 19

Teatrul Regina Maria
•
•

executarea rețelei de infrastructură IT prin intermediul serverului.
securizarea spațiilor prin montarea de interfoane, pentru a limita accesul persoanelor
străine.

Având în vedere costurile ridicate pentru asigurarea necesarului de materiale de protecție
anticovid, am identificat parteneri în vederea obținerii donațiilor și sponsorizărilor. Am obținut
materiale de protecție sanitară (măști, mănuși, dezinfectanti ș.a).
De asemenea, pentru reducerea costurilor de transport am reușit să obținem printr-un
parteneriat cu Clubul Rotary un mijloc auto (microbus 8+1).
Pentru reducerea costurilor de producție în urma parteneriatului cu o asociație culturală,
TRM a intrat în posesia unor elemente de decor, recuzită și costume în mod gratuit, ceea ce ne-a
permis să producem spectacole cu costuri minime.
S-a realizat campania de donație din partea cetățenilor orașului Oradea, prin care s-au
adunat elemente de recuzită, cărți, costume, mobilier stil, obiecte vechi și rare, care sunt și vor fi
utilizate în spectacole, contribuind la economisirea banului public.
Printr-o sponsorizare am obținut materiale metraj pentru confecționarea de costume în
atelierele proprii, depozitate la magazia teatrului.

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare
şi/sau de reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz
1. Măsuri de organizare internă
Anul 2020 a reprezentat nu doar o perioadă plină de provocări neaşteptate, dar şi cu
descoperiri de resurse şi puteri nebănuite.
Măsurile luate pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor în contextul generat de
criza Covid-19 au afectat întreaga societate, destabilizând economia, precum și funcționarea
instituțiilor. Astfel, în domeniul cultural s-au manifestat următoarele consecințe: suspendarea
tuturor activităților cu public, anularea sau amânarea evenimentelor cu public.
Aceste efecte au declanșat la rândul lor schimbări în ceea ce privește atât oferta de produse
culturale, cât și consumul acestora. Măsuri similare au fost luate și în alte state din Europa, dar și
de pe alte continente, astfel că, odată cu evoluția pandemiei, se dezvoltă pe întregul glob strategii
și reacții care să contracareze efectele virusului nu doar asupra sănătății, ci și asupra altor paliere
ale vieții cotidiene, printre care și cultura. Adaptabilitatea şi flexibilitatea instituției au fost
elementele cheie în trecerea mai uşoară prin această criză.
În anul 2020, pentru că oferta culturală s-a mutat în mare parte în mediul digital, am asistat
la un transfer al consumului cultural din “live în online” cu o serie de avantaje cum ar fi
diversificarea ofertei culturale: vizionarea de spectacole de acasă, indiferent de poziționarea
geografică a consumatorului, direct din propria locuință.
Teatrul Regina Maria, în perioada de referință a raportului, având în vedere situația
excepțională cauzată de pandemia de Sars Cov 2, a luat măsuri de eficientizare în implementarea
normelor privind sănătatea și securitatea în muncă. Am solicitat recomandări de la Direcția de
Sănătate Publică Bihor pentru respectarea măsurilor impuse de autorități pentru prevenirea
răspândirii infecției cu Covid 19.

Raport de activitate – Rîmbu Elvira 20

Teatrul Regina Maria
În acest sens au fost luate următoarele măsuri urgente: asigurarea măștilor de protecție,
mănuși, dezinfectanți, dezinfectarea spațiilor de lucru (birouri, scenă, cabine, spații de repetiții)
pentru întreg personalul instituției.
În ceea ce privește sănătatea salariaților din perspectiva medicinei muncii s-a procedat la
examinările medicale necesare controlului medical periodic în funcţie de expunerea profesională,
detaliată în fişa de identificare a factorilor de risc profesional, întocmite de serviciul SSM al
unitătii.
Rezultatele au fost consemnate în dosarele medicale individuale electronice ale angajaţilor,
iar concluziile în fişele de aptitudine anexate fişelor individuale de protecţie a muncii. Nu s-au
depistat boli profesionale.
Dat fiind contextul epidemiologic al pandemiei de Covid-19, examinările medicale au avut
un specific aparte, atât ca mod de organizare și desfășurare (cu respectarea protocoalelor specifice
de menținere a siguranței biologice a actului medical), cât și ca interpretare a datelor medicale
obținute, în vederea definitivării fișelor de aptitudine. În acest sens examinarea medicală a ținut
cont de recomandările profilactice care se impuneau atât ca restricții datorită diagnosticelor
constatate (obezitate, deficiențe imunologice, boli oncologice etc, în funcție de protocoalele emise
pe măsură ce se acumula experiența cu infectările cu SARS – COV-2), dar și ca necesitate a
monitorizării din punct de vedere al medicinii muncii cu luarea în calcul a tuturor factorilor de
risc, inclusiv a potențialului de contaminare/infectare cu SARS-COV-2.
Din totalul de fişe de aptitudine eliberate, 26 sunt cu menitunea apt, 83 sunt cu menţiunea
«apt cu diferite recomandări terapeutice sau cu monitorizare periodică», 2 cu mențiunea «apt
condiționat cu diferite recomandări terapeutice» și 5 fișe în curs de finalizare.
Respectarea acestor recomandări menţin capacitatea de muncă la parametri corespunzători
şi evident contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a angajaţilor.
Medicina muncii a efectuat o multitudine de evaluări a riscului de contaminare, a modului
de purtare a măștii și a celorlalte măsuri de prevenție împotriva contaminării cu SARS COV-2,
precum și acțiuni de profilaxie activă. A fost acordată consultanță atât telefonic, cât și la fața
locului, precum și la cabinet, atât în starea de urgență, cât și în starea de alertă, în care de altfel ne
aflăm și acum.
Repartiţia pe grupe de afecţiuni a fost următoarea: Afecțiuni ale aparatului cardiovascular:
33 cazuri; Afecțiuni oftalmologice (majoritatea modificări ale acuității vizuale, care necesită
purtarea de ochelari sau alte mijloace de corecție - lentile de contact): 66 cazuri; Afecțiuni
osteoarticulare: 11 cazuri; Afecțiuni endocrino-metabolice: 18 cazuri; Afecțiuni respiratorii: 2
cazuri; Afecțiuni ORL: 4 cazuri; Afecțiuni neuropsihice: 3 cazuri; Afecțiuni alergice: 2 cazuri;
Afecțiuni digestive: 3 cazuri; Afecțiuni urogenitale: 2 cazuri.
Având în vedere aptitudinile profesionale speciale care sunt necesare lucrătorilor de la Ansamblul
Artistic Profesionist Crisana, facem precizarea că dintr-un număr de 15 dansatori, un număr 4 se
incadrează, conform IMC, la grupa supraponderali și un număr de 2 salariați la grupa obezitate
grad I.
Măsuri medicale care s-au implementat:
• purtarea echipamentului de protecție și respectarea măsurilor impuse de situația actuală
(contextul epidemiologic Covid 19), respectarea distanțării la locul de muncă si purtarea
măștii de protecție.
• conștientizarea angajaților asupra necesițatii unei alimentații echilibrate precum si
păstrării unei forme fizice inclusiv din punct de vedere musculo-osteo-articular și al
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suprasolicitărilor vocale adecvate stilului de lucru particular în vederea obținerii
performanțelor profesionale maxime. În acest sens poate fi necesară consiliere medicală
individuală în serviciul de medicina muncii, urmând a se lua măsurile corespunzătoare
fiecărei situații în condiții de respectare a confidențialității informațiilor medicale conform
legislației ;
tratamentul prompt, în vederea prevenirii agravării lor şi a prevenirii creşterii numărului de
zile de incapacitate temporară de muncă.
monitorizarea celor cu afecţiuni cronice, prin reveniri la control mai frecvente, în vederea
conştientizării necesităţii de a urma tratamentele presrise, precum şi pentru a observa la
timp, eventuale modificări care pot influenţa atât starea de sănătate cât şi capacitatea de
muncă.
respectarea măsurilor de igienă individuală şi colectivă.
identificarea riscurilor care provin din expunerea profesională.
efectuarea examenului medical la angajare şi controlul medical periodic conform normelor
legale actuale.

În ceea ce privește sănătatea salariaților din perspectiva SSM:
• au fost implementate măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-COV2,
conform legislației în vigoare.
• au fost identificate riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile
de muncă și posturile de lucru
• au fost elaborate planurile de prevenire și protecție pentru activitățile TESA, personal
artistic și tehnic.
• au fost elaborate 53 instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă ce se constituie
în bibliografie pentru instruirea lucrătorilor.
• s-a elaborat Procedura de securitate și sănătate în muncă P-SSM-01 privind Angajarea
lucrătorilor, P-SSM-02 – privind Instruirea introductiv generală, P-SSM-03 privind
instruirea la locul de muncă, P-SSM-04 – privind instruirea periodică, P-SSM-05 – privind
instruirea colectivă a terților care prestează servicii pe teritoriul Teatrului, P-SSM-06 –
privind acordarea Echipamentelor individuale de protecție și în curs de finalizare P-SSM07 – privind autorizarea internă a lucrătorilor care deservesc echipamente de muncă în
regim ISCIR.
• au fost întocmite Convenții SSM ca Anexe la contractele cu terții, prin care se stabilesc
sarcinile comune, individuale, responsabilitățile și modurile de intervenție și comunicare,
cercetare și înregistrare a unor posibile evenimente în care pot fi implicate mijloacele de
producție sau lucrătorii părților contractante.
• s-a încheiat un contract de prestări servicii în domeniul ISCIR-RSVTI cu TOTAL TERMO
SERVICE SRL care a demarat punerea în conformitate cu legislația a mijloacelor de
producție în regim ISCIR, și a organizării interne în acest domeniu.
• au fost realizate instruirile la angajare, la locul de muncă, cu colaboratorii conform
legislației în vigoare prin aplicarea procedurilor interne
• nu s-au înregistrat nici un fel de evenimente (accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale,
incendii, explozii, accidente de circulație).
• nu s-au înregistrat sancțiuni ale instituțiilor de verificare și control.
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Anul 2020, an atipic în care am fost nevoiți să desfășurăm activități atipice prin adaptarea
atât la starea de urgență și mai apoi la starea de alertă impusă de autorități. Dinamismul legislativ
proiectat în societate impune pe lângă adopaterea unui nou Regulament Intern la nivel de instituție,
cât și reglementări noi specifice de menținere a siguranței sanitare în contextul epidemiologic al
pandemiei.
Tot în acest context sunt necesare și reglementări noi cu privire la adaptarea rapidă a
repertoriului lunar și chiar săptămânal, a distribuțiilor spectacolelor în funcție de evoluția indicelui
de infecție comunitară, comunicat periodic de autorități.
Având în vedere faptul că în luna decembrie s-a modificat substanțial structura
organizatorică, prin reducerea integrală a unor posturi și înjumătățirea altora, consider că în
perioada imediat următoare ar trebui aduse corecții în actuala structură organizatorică, deoarece
practica ne arată acum erorile comise, precum și descoperirea unor activități din punct de vedere
a timpului de muncă.
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
În conformitate cu legislația în materie în vigoare la nivelul instituției Teatrului „Regina
Maria” funcționează un Consiliu Administrativ, organism cu rol deliberativ care a fost înființat în
baza art. 19 al Ordonanței nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte,
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.
Pe parcursul anului 2020, activitatea Consiliului Administrativ s-a realizat prin ședințe
ordinare lunare/trimestriale, respectiv prin ședințe extraordinare în caz de nevoie. Managerul
instituției care este și președintele acestui organism cu rol deliberativ a delegat atribuții, implicarea
acestora fiind evidențiată în temele dezbătute și care au fost însușite și votate cu unanimitatea
voturilor membrilor Consiliului Administrativ, fiind astfel adoptate hotărâri dintre care cele mai
reprezentative sunt:
• hotărâri cu privire la propunerea de buget al instituției;
• hotărâri privind elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Statului de
Funcții, și a Organigramei instituției;
• hotărâri privind adoptarea listei de investiții pentru următorul an financiar;
• hotărâri privind adaptarea și modificarea repertoriului, respectiv stabilirea tipurilor de
bilete, precum și nivelul acestora (preț, mediu online) în contextul pandemiei virusului
SARSCov-2;
• hotărâri cu privire la regulamentele speciale privind activitatea prin luarea măsurilor de
prevenire și combatere răspândirii a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice
generate de virusul SARSCoV-2, în elaborarea cărora directorii de trupe s-au implicat
efectiv;
În ceea ce privește Consiliului Artistic al instituției, organism cu rol consultativ, înființat în
conformitate cu prevederile art. 19 al. (2) al Ordonanței nr. 21/2007 privind instituțiile și
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
acesta și-a desfășurat activitatea sub formă de ședințe online ori de câte ori a fost nevoie, s-au pus
în discuție aspecte privind: planificarea spectacolelor, înlocuirea actorilor în distribuții ca urmare
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a încetării contractelor privind drepturile de autor, adaptarea repertoriului din mediul real în mediul
online, găsirea de soluții artistice pentru asigurarea continuității activității teatrului etc.
4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare)
În anul 2020 funcționarea Teatrului Regina Maria a avut la bază o structură organizatorică
proprie concretizată într-un număr de 148 posturi aprobate prin HCJ nr.172/29.10.2019. Cele 148
de posturi au fost structurate astfel: personal de conducere, inclusiv manager – 9, posturi și
personal de execuție - 139 posturi, din care 86 posturi sunt destinate activității artistice, 34 posturi
sunt destinate activității de specialitate de deservire act artistic/scenă (tehnic, secretariat literar/PR,
organizare de spectacole, producție artistică) și 19 posturi care sunt destinate activității suport
(financiar, contabil, resurse umane, pază/pompieri). Activitatea propriu zisă se desfășoară în
principal prin actul artistic (Trupa Iosif Vulcan, Trupa Arcadia și Ansamblul Artistic Profesionist
Crișana), apoi prin personalul care deservește activitatea artistică organizat atât la nivelul Trupei
Iosif Vulcan, Trupei Arcadia cât și în cadrul Serviciului Administrativ și Producție Artistică și în
cadrul Biroului de Proiecte culturale și relații cu publicul. Activitatea suport este susținută de
Serviciul financiar contabil, Serviciul Administrativ și Producție Artistică și Biroul Resurse
umane, salarizare și contencios.
Anterior punerii în aplicare a HCJ nr.220/2020 privind organigrama, statul de funcții și
Regulamentul de Organizare a Teatrului Regina Maria prin care a fost restructurată activitatea
gradul de ocupare al posturilor la sfârșitul anului 2020, a fost de 96,62 % (5 posturi vacante).
Adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor cu nr. 220 din 15.12.2020 privind
Organigrama, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului
„Regina Maria”, a determinat procedura reorganizării instituției, astfel că la sfărșitul anului 2020,
noua structură organizatorică urmează să se adapteze provocărilor anului 2021, ținând cont și de
noile necesități determinate de condițiile actuale. Noua organigramă este structurată pe 2 Direcții
artistice (Teatrul care cuprinde Secția Iosif Vulcan și Secția Arcadia și Ansamblul Artistic
Profesionist Crișana cu Orchestra de muzică populară și Corpul de dansatori), un Serviciu Administrativ și Producție Artistică și 4 Compartimente funcționale (tehnic/deservire scenă,
proiecte culturale și organizare de spectacole, contabil șef/finaciar contabil, juridic și resurse
umane). Din această structură numărul de posturi aprobat prin organigramă la sfârșitul lunii
decembrie 2020 a fost de 121, toate fiind ocupate.
148 posturi-înainte de reorganizare
Personal artistic

Personal deservire act. artistic

Personal administrativ/pază

14%
24%
62%
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121 posturi-după reorganizare
Personal artistic

Personal deservire act.artistic

Personal administrativ/pază
15%

27%

58%

În perioada evaluată ca și continuare a activității, pe parcursul anului 2020 a existat o
fluctuație de personal în limite și cu respectarea bugetului aprobat, împrejurare determinată de
specificul activității. Astfel au fost întocmite un număr de 13 de contracte individuale de muncă
pe perioadă determinată, în baza OUG nr. 21/2007, și s-au emis 15 decizii de încetare a raporturilor
de muncă care au fost determinate de expirarea duratei perioadei determinate sau pensionare. De
menționat că nu s-au emis decizii de încetare a contractului de muncă din inițiativa salariatului.
Majoritatea contractelor individuale de muncă sunt încheiate pe perioadă nedeterminată, dar în
anul 2020 s-au încheiat contracte individuale de muncă doar pe perioadă determinată.
Măsurile impuse cu privire la combaterea și prevenirea răspândirii coronavirusului SarsCov2 au afectat activitatea instituțiilor culturale din România și nu numai, prin restricționarea
mobilității publicului consumator: deplasarea persoanelor este restricționată, formarea grupurilor
este limitată la 3 persoane, instituțiile care lucrează cu publicul au fost obligate să-și suspende
activitatea. Prin urmare, odată cu declanșarea stării de urgență un număr de 121 de salariați au fost
afectați de suspendarea contractelor individuale de muncă ca urmare a suspendării activității
(șomaj tehnic).
Formarea profesională continuă în anul 2020 s-a mutat în mediul online, mediul digital
dobândind un rol important nu doar în promovarea, ci și în desfășurarea actului cultural, angajații
TRM dând dovadă de o adaptabilitate care a presupus o schimbare radicală a actului artistic.
Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aferentă anului 2019 s-a derulat în
cursul lunii ianuarie-februarie 2020. Un procent important din personalul angajat a fost evaluat cu
calificativul „foarte bine”.
La sfârșitul anului au fost restructurate toate departamentele, astfel că un număr de 24
angajați au fost notificați cu preaviz, iar un număr de 9 salariați au contract individual de muncă
cu ½ normă.
Sancțiuni disciplinare aplicate în cursul anului 2020.
În vederea respectării disciplinei în muncă, în cursul anului 2020, au fost aplicate 3
sancțiuni disciplinare pentru abateri disciplinare raportate la nerespectarea atribuțiilor de serviciu,
a programului de lucru și pentru desfășurarea activității sub influența băuturilor alcoolice. Nici una
dintre aceste sancțiuni nu a fost contestată în fața instanței de judecată.
Teatrul Regina Maria a avut în cursul anului 2020 cauze pe rolul Curtii de Apel Oradea, a
Tribunalului Bihor și a Judecătoriei Oradea.
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Astfel, în anul 2020 au fost soluționate definitiv cauze demarate în anul 2017 pentru
diferențe de drepturi salariale, cauze care au fost soluționate în marea majoritate în favoarea
instituției, cu excepția unei cauze, a cărei soluție a fost schimbată de către instanța de apel, în
sensul în care am fost obligați la plata unor diferențe salariale. În această cauză cei doi angajați au
procedat la executare silită. Împotriva executării silite instituția a formulat contestație la executare.
Dosarele se află în faza procesuală a apelului, pe fond o contestație fiind admisă și una respinsă.
În cursul anului 2020 au fost soluționate de către Tribunalul Bihor plângerile împotriva
concedierilor din motive disciplinare (au fost concediati 3 dansatori de la Ansamblul Artistic
Profesionist Crișana pentru fapte grave repetate de indisciplină), Tribunalul Bihor menținând ca
temeinice și legale deciziile de concediere. Hotarârile Tribunalului au fost atacate cu apel la Curtea
de Apel, un dosar fiind soluționat definitiv, iar celelalte două sunt în faza de judecată a apelului.
Cauza soluționată definitiv are o soluție de admitere în parte a apelului, în sensul că instanța de
apel a constatat că apelantul a mai fost sancționat în decursul unui an de două ori cu reducerea
salariului cu 10% pe 3 luni, că are un comportament inadecvat, că decizia de sancționare a fost
întocmită cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie, dar prin apel a fost înlocuită
sancțiunea concedierii cu reducerea salariului cu 10% pe 3 luni. Prin aceeași decizie, Curtea a
dispus reîncadrarea în muncă și plata retroactivă a tuturor drepturilor salariale. Împotriva Deciziei
Curtii de Apel, Teatrul Regina Maria a formulat cerere de revizuire în baza art. 509 alin. 1 pct. 2
si 5 din Cod procedură civilă.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări
ale spaţiilor
Teatrul Regina Maria își desfășoară activitatea, din anul 2011, în clădirea TEATRULUI
DE STAT, spațiu situat în centrul Municipiului Oradea, P-ța Regele Ferdinand I, nr.6, în clădirea
teatrului Arcadia de pe str.V. Alecsandri, în sălile ansamblului Crișana și birourile de pe
str.Moscovei.
Spațiile aflate în administrația teatrului sunt spații comune ce deservesc atât activitatea
Teatrului Regina Maria cât și activitatea Teatrului Szigligeti Szhinhaz.
În acest context cele două entități au convenit la semnarea unor protocoale în funcție de
necesitățile de gestionare a patrimoniului administrat.
Proiecte importante au fost demarate și finalizate de către TRM, cu privire la îmbunătățirea
și refuncționalizarea spațiilor, astfel:
• reparații privind învelitoarea clădirii Teatrului de Stat
• reparații privind hidroizolația și soclul clădirii Teatrului de Stat
• renovarea spațiilor în care își desfășoară activitatea Ansamblul Artistic Profesionist
Crișana
• înființarea și construirea unui spațiu adecvat pentru păstrarea costumelor cu specific
folcloric
• relocarea magaziei de costume
• relocarea parțială a decorului (procesul de relocare este în curs de finalizare)
• reabilitare grupuri sanitare pentru spectatori și pentru actori la teatrul Arcadia
• reabilitare spații cabine actori și hol cabine la teatrul Arcadia
• redistribuire birouri si amenajare pentru respectarea regulilor de prevenție în pandemie
• securizarea spațiilor prin montarea de interfoane, pentru a limita accesul persoanelor
străine.
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată
În perioada 18.02.2019-22.03.2019 auditorii publici ai Camerei de Conturi a Judeţului
Bihor au efectuat o misiune de audit la Teatrul Regina Maria. Misiunea de audit s-a finalizat prin
emiterea de către Camera de Conturi a Judeţului Bihor a Deciziei nr. 13 din 15.04.2019, decizie
prin care s-a dispus recuperarea sumei de 24347,75 lei, compus din onorariu pentru prestații
artistice neexecutate și accesorii în cuantum de 3635 lei, calculate începând cu data de 20.03.2019
și până la recuperare, ca urmare a efectuării de plăți nelegale reprezentând servicii de prestație
artistică neexecutate conform contractului de prestație artistică nr.B/317/28.11.2017 încheiat între
Teatrul Regina Maria și dl. Bocsardi Laszlo în calitatea de regizor. Pentru recuperarea prejudiciului
a fost promovat un litigiu împotriva fostului manager în temeiul răspunderii delictuale.
Prin aceeași decizie, Camera de Conturi a Judeţului Bihor a dispus efectuarea inventarierii
anuale a patrimoniului Teatrului Regina Maria, dat fiind că ultima inventarierea faptică s-a efectuat
în anul 2011, la separarea celor două teatre. Am procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului,
acesta fiind în curs de desfășurare și de durată dat fiind volumul foarte mare a obiectelor supuse
inventarierii.

D. Evoluția situaţiei economico-financiară a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al
perioadei raportate
1.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate:
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru
reparaţii(capitale);
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Buget de venituri şi cheltuieli
Venituri totale (lei), din care:

Buget inițial
1
7.150.730

iulie – decembrie 2020
Buget rectificat
2
5.428.760

Reîntregire excedent
Venituri proprii din care:
Sponsorizări
Alocații/subvenții din care:
-

Alocații/subvenții secțiunea de dezvoltare

Buget realizat
3
5.702.885,52
-400.000

461.000

461.000

74.029,07

-

-

-

6.689.730

4.967.760

6.028.856,45

-

825.820

844.362,07

Pondere venituri proprii/venituri totale

1,29 %

Pondere venituri proprii/subvenție

1,22 %

Cheltuieli totale (lei), din care:

7.150.730

5.428.760

7.838.941,37

Cheltuieli de personal

5.350.580

4.768.050

5.373.899

Bunuri și servicii, din care:

1.710.150

-197.710

1.059.759,13

720.000

-202.620

245.912,37

-

-

70.000
20.000

12.600
845.820

Cheltuieli producție artistică
Proiecte cu finantare nerambursabilă
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
Cheltuieli de capital
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

57.402
1.336.088,06
11.793,18
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Datorită restricțiilor legale impuse în vederea prevenirii răspândirii Covid19, în timpul
verii (iulie-septembrie) spectacolele TRM au fost susținute doar în aer liber, cu locuri limitate de
distanțarea impusă, în spații neconvenționale și în dependență permanentă de condițiile meteo. În
spațiile închise, respectiv sălile Teatrului Regina Maria și Arcadia nu a fost posibilă desfășurarea
activitații până în ianuarie 2021. Din aceste motive, veniturile proprii au suferit o scădere
dramatică. Astfel, ponderea veniturilor proprii din totalul veniturilor realizate fiind de 1,29 %.
Analiza veniturilor proprii ale instituției, se prezintă astfel:

17.83%

Venituri din activitatea de
bază
Venituri din alte activități

82.17%

ven
•
•

veniturile proprii realizate din activitatea de bază au fost de 60.826 lei și reprezintă 82,17%
din veniturile proprii realizate pe perioada iulie - decembrie 2020;
veniturile proprii realizate din alte activități ale instituţiei au fost, în perioada iulie –
decembrie 2020, în suma de 13.203,07 lei și cuprind venituri din ateliere folclorice ale
Ansamblului Profesionist Crisana, chirie garsonieră și închiriere decor.

Datorită stării de urgență, apoi de alertă, Teatrul Regina Maria din Oradea nu a avut venituri
realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale
și nici venituri din închirieri ale sălilor de spectacole.
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Analiza cheltuielilor raportată la totalul cheltuielilor efectuate

13.52%

0.73%

Cheltuieli personal
Cheltuieli bunuri și servicii
Cheltuieli fond handicap

17.04%
Cheltuieli capital

68.55%

Plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

0.15%

Cheltuielile de personal au reprezentat 68,55% din totalul de cheltuieli, pe perioada
analizată iulie – decembrie 2020.
Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost în procent de 13,52% din totalul de cheltuieli.
Ponderea cheltuielilor de capital în totalul de cheltuieli la Teatrului Regina Maria din
Oradea pentru pe perioada analizată a fost de 17,04%.
Gradul de acoperire al salariilor din subvenţie este de 100 %.
Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele
de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile) reprezintă 4,89 % din
totalul cheltuielilor.
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1.2 Analiza datelor financiare a devizelor din proiectul de management pe perioada iulie - decembrie 2020

Program

Nr.
Proiecte
prevazute

CLASIC TRM

2

CONTEMPORAN
TRM

1

COMEDY TRM

1

FAMILY TRM

2

Denumire Proiect

Buget prevazut în
Proiect de
Management

Proiecte realizate

FOCUS
ADOLESCENTI

1

0

Buget realizat
(Material + Artistic)

REVIZORUL

392000

REVIZORUL*

-

-

ANTIGONA

294000

-

-

-

DON JUAN IN SOHO

294000

28.662,00

27.224,22

500,00

161,03

500,00

119,97

0,00

0,00

0,00

0,00

846,00

619,99

76.312,50

57.652,87

39.702,30

36.620,99

0,00

0,00

VISUL UNI NOPTI DE
VARA

1.100,00

250,00

BUNE MANIERE IN
ORASUL DE HARTIE

0,00

0,00

12.650,00

320,00

SE CAUTA UN
TENOR

147000

FAMILIA MIM

98000

POVESTE DE
CRACIUN

294000

TREI FEMEI INALTE
(SPECTACOL FILMAT)
LASA-MI ARIPILE
(SPECTACOL LECTURA)
PRELUDIU CU FUGA
(SPECTACOL LECTURA)
ZAMBETUL LUI
KOUROS (SPECTACOL
LECTURA)
BOHEMIAN VIRUS
RHAPSODY
(SPECTACOL LECTURA)
SARPERE IN IARBA
(SPECTACOL ONLINE)
MOSTENIREA
NOROCULUI
(SPECTACOL FILMAT)
MULT AER PENTRU
NIMIC
1+1=1

OUTDOOR TRM

Buget Inițial
(Material+Artistic)

FEERIE STRADALA

294000

0

MOROMETII
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PRICHINDEL
TRM

1

CRAIASA ZAPEZII

CONCERT
EXTRAORDINAR

1

TEZAUR
FOLCLORIC 70 DE
ANI CRISANA

CONCERT
FOLCLORIC
DE ZIUA
NATIONALA

1

SARBATORIM
ROMANESTE

147000

350000

50000

PUNGUTA CU DOI
BANI**
MOS CRACIUN LA
TELEFON

86.146,50

23.062,85

0,00

0,00

***

LA CORINDAT

-

1.870,00

1.700,00

*In cadrul programului CLASIC TRM s-a realizat spectacolul ''Revizorul'' cu premiere în data de 18/19 februarie 2020. Devizul inițial
estimat fiind de 394.150,59 lei, iar cel realizat fiind de 299.422,86 lei.
** Spectacolul ''Punguța cu doi bani'' a fost realizat, dar nu s-a scos premiera la public din cauza restrictiilor impuse de pandemia Sarscov 19 și din cauza întreruperii contractelor pe drepturi de autor.La ora actuală se face înlocuirea actorilor, premiera urmând să iasă cât
de curând.
***Concertul extraordinar folcloric 70 de ani nu s-a putut realiza din motivele de restrictie impuse de pandemia sars-cov 19.
După cum se vede, toate angajamentele din programul minimal au fost îndeplinite. Ba chiar s-au făcut producții în plus, cu costuri mici
sau costuri 0.
Din păcate, evenimentele conexe propuse nu au fost realizate în contextul pandemiei. Este vorba de tradiționalul Festival Internațional
de Teatru și proiectul de Teatru-dens.
Program

Nr. Proiecte
prevazute

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
3
TEATRU – ORADEA

WORKSHOP TEATRU DENS

1

Denumire Proiect
MARI SPECTACOLE LA SALA
MARE
FESTIVALUL PENTRU COPII
ARCADIA
FESTIVALUL
INTERNATIONAL
FOLCLORIC

Buget prevazut in proiect Buget realizat
(material + artistic)
de management

500.000

-

40.000

-
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d.2 Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de
performanță ale insituției, din urmatorul tabel:
Indicatori de performanţă

Nr
crt.

Perioada
evaluată
Iulie - dec 2020

(1)

(2)

(3)

a) Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli de capital)/nr. de
beneficiary

507,92
-

b) Fonduri nerambursabile atrase
c) Numar de activitați educationale

3*

d) Numar de lecturi scolare integrate (MOROMEȚII)
e) Numar de apariții media (cu comunicate de presă preluate dintr-o singură sursă)
f) Numar de beneficiari neplătitori (online)

1
78 **
6902 ***

g) Numar de beneficiari plătitori

2483

h) Numar de reprezentații inclusiv cele din mediul online

71

i)

Numar de proiecte/acțiuni culturale

15 ****

j)

Venituri proprii din activitatea de bază

60.826

k) Venituri proprii din alte activitați

13.203,07

* Lecturi școlare integrate în teatrul de animație – Proiectul MOROMEȚII (parteneriat cu
Asociația Culturală pentru Copii Oradea)
1. Bune Maniere în Orașul de hârtie (parteneriat cu Asociația Culturală pentru Copii
Oradea)
2. Campania „Teatrul și educația” (derulată în perioada noiembrie-decembrie 2020)
** Apariții în presă:
Cotidianul Crișana
1. Invitaţie virtuală la teatru - Creştini, în Ajunul Crăciunului (23/12/2020)
2. Reforma instituţională în Consiliul Judeţean Bihor continuă cu etapa a treia - Zece instituţii
reorganizate (15/12/2020)
3. În luna decembrie, la Teatrul Regina Maria - Premiere on-line (02/12/2020)
4. Online, la Teatrul Regina Maria - Spectacole-lectură după texte premiate (24/11/2020)
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5. În luna noiembrie, spectacole on-line - Teatrul Regina Maria răsplăteşte fidelitatea
(12/11/2020)
6. Spectacolele lunii noiembrie, la Teatrul Regina Maria - Sistem nou de vânzare a biletelor
(27/10/2020)
7. Reorganizare la sânge în Consiliul Județean Bihor şi instituţiile subordonate - 50% din
angajaţi, concediați (27/10/2020)
8. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, pe scena orădeană - Două evenimente
muzicale de excepție (19/10/2020)
9. Sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00 - Dino şi Mop se întorc în Parcul Libertăţii
(01/10/2020)
10. Veselie și culoare în Parcul Libertății din Oradea - A fost inaugurat Orășelul de hârtie
(27/09/2020)
11. Trupa Arcadia începe stagiunea în forță - Trei premiere la început de toamnă (24/09/2020)
12. Ansamblul Artistic Profesionist Crişana - Concert extraordinar „Dor și drag de cântec”
(21/09/2020)
13. Lecturi Şcolare Integrate în Teatrul de Animaţie - Moromeţii, la final de proiect
(16/09/2020)
14. Bune maniere în Orașul de Hârtie - Atelierele de creaţie au luat startul! (14/09/2020)
15. Proiectul Lecturi Şcolare Integrate în Teatrul de Animaţie - Turneul Moromeții ia startul
în septembrie (02/09/2020)
16. Ateliere de creație pentru copii în Parcul Libertății - Bune maniere în orașul de hârtie
(31/08/2020)
17. În perioada 22 august- 15 octombrie - Proiectul „Teatrul vine la tine” (26/08/2020)
18. Producţii dedicate adolescenţilor şi publicului matur - Spectacole noi în programul lunii
august (13/08/2020)
19. Teatru pentru toţi, în Cetate - Bunavestire Delicioasă. Ocolul Pandemiei în 33 de cânturi
(09/08/2020)
20. Spectacol prezentat în campania Teatrul pentru toţi - Gunoierul, două reprezentaţii la
cererea publicului (09/08/2020)
21. Rotary Club Oradea Art Nouveau - Donaţii pentru Teatrul Regina Maria (03/08/2020)
22. Lecturi Școlare Integrate în Teatrul de Animație - „Moromeții”, aplauze sub cerul liber
(02/08/2020)
23. Lecturi Școlare Integrate în Teatrul de Animație - Spectacolul „Moromeții” (29/07/2020)
24. Programul lunii august al TRM - Spectacole, concerte, lansări de carte (29/07/2020)
25. Biletele pentru evenimente vor fi pe Eventim.ro - Programul lunii august la Teatrul Regina
Maria (28/07/2020)
26. Spectacole de teatru independent incluse în stagiune - Teatru pentru toţi, în Cetate
(27/07/2020)
27. Spectacole mici şi mari, concerte de muzică populară - Seri şi dimineţi de vară, în Cetate
(21/07/2020)
28. Muzeul Orașului Oradea sprijină evenimentele culturale - Protocol cu instituțiile de
spectacole (08/07/2020)
29. Concurs de creaţie dramatică destinat piesei scurte - Start la înscrieri (07/07/2020)
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30. O premieră absolută în România - Şarpele în iarbă, un spectacol inedit (01/07/2020)
Agerpress
1. Bohemian virus rhapsody si alte spectacole lectura prezentate gratuity online de teatrul
regina maria (04/12/2020)
2. Teatrul Regina Maria își reia activitatea după pandemie (05/10/2020)
3. Începe sezonul de toamnă în aer liber (08/09/2020)
4. Spectacolul MOROMEȚII itinerat pentru adolescenți (02/09/2020)
5. Spectacolul de teatru MATEMAGICA în 11 localități din Bihor (27/08/2020)
Bihon
1. Ultimele aplauze pentru actorul George Voinese (18/11/2020)
2. Anul premierelor online la teatru (29/12/2020)
3. Spectacol lectură – Lasă-mi aripile (18/12/2020)
4. Moș Crăciun răspunde la telefon (14/01/2020)
5. Interviu ANDA TĂMĂȘANU (23/10/2020)
6. Doliu în lumea artistică – George Voinese (14/11/2020)
7. Sistem nou de vânzare a biletelor (27/10/2020)
8. Actorii solicită teste PCR în teatre (25/10/2020)
9. Încă un weekend cu Dino și Mop (09/10/2020)
10. Premieră 1+1=1 (08/10/2020)
11. Ilinca Ghimbășan intră oficial în lumea teatrului (13/10/2020)
eBihoreanul
1. Tăierea a III-a: Ce a stat la baza reducerilor drastice de personal făcute de Bolojan în
instituţiile CJ Bihor 22/12/2020
2. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea: Sărbători fără evenimente, doar expoziţii şi teatru
online 21/12/2020
3. Unde ieșim săptămâna asta în Oradea: Vezi programul evenimentelor! 14/12/2020
4. Unde ieșim săptămâna asta, în Oradea: Concertele și spectacolele s-au mutat
online 07/12/2020
5. "Bohemian Virus Rhapsody" şi alte spectacole-lectură, pe pagina de Facebook a Teatrului
Regina Maria 03/12/2020
6. Unde ieșim săptămâna asta, în Oradea: Evenimente puține, disponibile online 23/11/2020
7. Spectatori... de la distanţă: Bihorenii, invitaţi să se bucure de talentul artiştilor locali în
mediul online 19/11/2020
8. Unde ieșim săptămâna asta, în Oradea: Vezi ce expoziții pot fi vizitate la
muzee! 16/11/2020
9. Teatrul Regina Maria din Oradea, în doliu: A murit actorul George Voinese 14/11/2020
10. Teatrul Regina Maria și-a amânat toate spectacolele programate în această
perioadă 27/10/2020
11. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea. Vezi lista evenimentelor! 26/10/2020
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12. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea: Ziua castanelor, concert Emeric Imre şi Târg de
toamnă (VIDEO) 12/10/2020
13. Premieră inedită la Arcadia: "1+1=1", un spectacol de teatru-umbre şi video
mapping 09/10/2020
14. Unde ieșim săptămâna asta: Street Food Festival și OctoBerFest, dar și un nou târg caritabil
pentru Alessia 05/10/2020
15. "Dor şi drag de cântec": Bihorenii, invitaţi la un nou spectacol folcloric al Ansamblului
"Crişana" 22/09/2020
16. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea: Expoziţie de tarantule, şerpi, şopârle şi scorpioni la
ERA Park 21/09/2020
17. Unde ieșim săptămâna asta în Oradea: Din nou la cinema, din nou la
Filarmonică 14/09/2020
18. Unde ieșim săptămâna asta în Oradea: Stand up comedy, prezentare de modă, dar și ateliere
organizate de polițiști 07/09/2020
19. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea: Cinema în aer liber, festival de impro-comedy sau
ateliere de robotică pentru copii 24/08/2020
20. Unde ieşim săptămâna asta în Oradea: Cine-concert Metropolis, retroparada verii, dar şi
deschiderea Casei Darvas La Roche 17/08/2020
21. Unde ieșim săptămâna asta: Filme, muzică și relaxare în grădina MA Hub din Parcul
Brătianu 10/08/2020
22. Unde ieșim săptămâna asta: Stand up comedy, târg de handmade, dar și ateliere pentru
copii în Oradea 03/08/2020
23. Unde ieşim săptămâna asta: Vrăjitorul din Oz la Cetate, Seară grecească la Euphoria
Biergarten 27/07/2020
24. Unde ieșim săptămâna asta: Întâlnirea posesorilor de automobile Dacia, la
Oradea 20/07/2020
25. Unde ieșim săptămâna asta, în Oradea: Târgul meșterilor populari începe în weekend în
Parcul Bălcescu 13/07/2020
26. Elvira Rîmbu, pusă manager "plin" la Teatrul Regina Maria după ce l-a dat în judecată pe
Pásztor 09/07/2020
27. Concurs de creație dramatică organizat de Teatrului Regina Maria: orice doritor poate să
participe 09/07/2020
28. În aer liber! Spectacolele Teatrului și concertele Filarmonicii se vor organiza în incinta
Cetății Oradea 08/07/2020
29. Unde ieșim săptămâna asta, în Oradea: Stand up Comedy, spectacol de improvizație,
Pilates, Yoga, Thai-Chi și meditație 06/07/2020
30. "Șarpele în iarbă": Premieră a trupei Iosif Vulcan transmisă online. Cum poţi să o vezi
(FOTO / VIDEO) 01/07/2020
Alte Trusturi/Redacții/Reviste
1. Interviu ANDA TĂMĂȘANU – Revista CoPilot (16/10/2020)
2. Crime fir cu fir – ȘARPELE ÎN IARBĂ - Revista TEATRUL AZI (numerele 10-1112/2020)
3. MOROMEȚII în aer liber - Revista TEATRUL AZI (numerele 10-11-12/2020)
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*** Totalul vizualizărilor pentru toate evenimentele difuzate online pe pagina de Facebook a
Teatrului Regina Maria și Eventim.ro- 6902
**** Numarul de proiecte/acțiuni culturale au fost conform programului minimal pentru
perioada evaluată-15 ( La astea adăugîndu-se Revizorul și Tezaur Folcloric)
1. Program CLASIC TRM – Proiect realizat
1.1 REVIZORUL de N.V.Gogol, regia Petru Vutcărău (realizat înaintea perioadei de
evaluare)
2. Program CONTEMPORAN TRM – Proiecte realizate:
2.1 TREI FEMEI ÎNALTE, de Edward Albee, regia Diana Păcurar;
2.2 ȘARPELE ÎN IARBĂ, de Alan Ayckbourn, regia Sebastian Lupu
3. Program COMEDY TRM - Proiect realizat:
3.1 MOȘTENIREA NOROCULUI, de Thanasis Papathanasiou si Mihalis Reppas, regia
Radu Nichifor
4. Program FAMILY TRM - Proiect realizat:
4.1 MULT AER PENTRU NIMIC, regia Delia Gavlițchi
4.2 1+1=1,
5. Program OUTDOOR TRM - Proiect realizat:
5.1 VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ
5.2 BUNE MANIERE ÎN ORAȘUL DE HÂRTIE (Aceste 2 proiecte înlocuiesc proiectul
FEERIE STRADALĂ din programul minimal care nu a fost realizabil datorită pandemiei)
6. Program FOCUS ADOLESCENȚI –( nu a fost cuprins în programul minimal inițial însă s-a
realizat:
6.1 MOROMEȚII de Marin Preda, regia Gavriil Pinte (parteneriat cu Asociația Culturală
pentru Copii Oradea)
7. Program PRICHINDEL TRM – Proiect realizat:
7.1 PUNGUȚA CU DOI BANI, premiera amânată.
7.2 MOȘ CRĂCIUN LA TELEFON
8. Concert extraordinar – TEZAUR FOLCLORIC 70 de ani Crișana - proiect amânat
9. Program CONCERT FOLCLORIC DE ZIUA NAȚIONALĂ - Proiect realizat : LA
CORINDAT
S-au mai realizat spectacole lectură: Lasă-mi aripile, Preludiu cu fugă, Zâmbetul lui Kouros,
Bohemian Virus Rhapsody,

Raport de activitate – Rîmbu Elvira 37

Teatrul Regina Maria
E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin proiectul de management:
1.Viziune. Viziunea se bazează pe implementarea unui sistem de management modern, adaptat
societății actuale. Credem că acest tip de management este unul care nu trebuie să uite de valorile
incontestabile ale trecutului dar, în același timp, trebuie să privească spre viitor şi să se adapteze
cerințelor tot mai sofisticate şi provocatoare ale publicului de astăzi, dar şi ale celui viitor.
2.Misiune. Misiunea Teatrului Regina Maria este promovarea valorilor teatrale şi artistice, a
dramaturgiei naționale şi universale, a artei muzicale românești şi universale, prezentarea în
general a artei românești şi a celei specific bihorene în țară şi străinătate, promovarea şi încurajarea
talentelor nou afirmate, stimularea creației artistice şi formarea gustului teatral şi muzical al tinerei
generații, prin susținerea de spectacole şi programe educaționale.
3.Obiective (generale şi specifice)
Obiectiv general.
Valorificarea creației clasice şi contemporane în domeniul artelor spectacolului teatral şi folcloric,
a patrimoniului material și imaterial al teatrului, prin promovarea valorilor cultural-artistice
autohtone și universale, pe plan regional, național și internațional.
Obiective specifice
• Producerea și prezentarea de spectacole teatrale şi folclorice, proprii sau în colaborare cu alte
autorități și instituții de stat sau private, destinate tuturor categoriilor de public;
• Stimularea inovației și a talentului artiștilor din domeniul artelor spectacolului (actori, regizori,
scenografi, coregrafi, dramaturgi, compozitori ș.a.), precum și sprijinirea debutului și afirmării
tinerilor creatori;
• Utilizarea eficientă a resursei umane de care dispune TRM dar şi preocuparea constantă de
formare profesională şi îmbunătățire a trupelor artistice.
• Oferirea accesului liber la cultură a cetățenilor, drept garantat de Constituția României, precum
și diversificarea ofertei culturale;
• Stabilirea și dezvoltarea de rețele parteneriale care să faciliteze mobilitatea creațiilor și artiștilor
profesioniști orădeni în circuitul cultural european/internațional;
• Identificarea, susținerea și promovarea valorilor artistice zonale pentru evidențierea spiritualității
bihorene și dezvoltarea de noi audiențe în Bihor
• Cunoașterea nevoilor, preferințelor, așteptărilor publicului, precum și a practicilor de consum
specifice diverselor segmente ale acestuia (realizarea de anchete socio-culturale);
• Montarea și includerea în repertoriul teatrului a unui număr de minimum 5 premiere pe stagiune
la Trupa Iosif Vulcan, 3 premiere la Trupa Arcadia şi 2 premiere la Ansamblul Profesionist
Crișana.
-Identificarea și utilizarea celor mai adecvate și eficiente căi de promovare a programelor/
proiectelor și acțiunilor culturale și artistice, precum și a serviciilor culturale ale TRM
• Axarea repertoriului de producții pentru publicul tânăr, nu doar pe programa școlară, și cu accent
deosebit pentru atragerea grupelor de vârstă între 13-18 ani.
4.Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management
Strategia culturală pornește de la unul dintre cele mai importante obiective ale TRM- și
anume folosirea eficientă a resursei umane de care dispune, dar şi îmbogățirea acesteia cu
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colaboratori artistici valoroși. În acest sens, trupa urmează să fie pusă în valoare de o Strategie
repertorială realizată de manager împreună cu Biroul proiecte culturale și Consiliul Artistic.
Pentru orice instituție de spectacole eficientă și modernă, politica repertorială este o condiție
fundamentală de existență și funcționare. Ne propunem ca programul curent al teatrului să fie făcut
cunoscut publicului spectator cu cel puțin două luni în avans. Vom urmări cu o deosebită atenție
distribuirea întregului personal artistic şi promovarea nediscriminatorie a acestuia. Vom invita să
realizeze spectacole regizori, scenografi, coregrafi, muzicieni şi artiști plastici şi vizuali valoroși
atât din țară cât şi din străinătate. Vom acorda o atenție sporită importanței parteneriatelor cu
instituții similare din țară şi străinătate. Un program prioritar al strategiei de management îl
reprezintă Festivalul Internațional de Teatru Oradea. Propunem o restructurare a acestui eveniment
de importanță majoră al județului Bihor. Vom detalia aceste aspecte la secțiunea alte evenimente,
activități specifice instituției. Strategia culturală urmărește îndeplinirea obiectivului generic,
precum şi a obiectivelor specifice.
5.Strategia şi planul de marketing
Obiective de marketing
• Creșterea și diversificarea categoriilor actuale de public redefinite în grupe și subgrupe, cu o
componență clară pentru următoarea perioadă de management.
• Maximizarea veniturilor prin creșterea numărului de bilete vândute cu cel puțin 5% în perioada
care va urma după sfârșitul pandemiei.
• Crearea unei identități de brand TRM ca promotor al valorilor din domeniul artelor spectacolului
şi folclorului atât în România, cât și la nivel internațional.
Teatrul Regina Maria urmărește implementarea unei strategii de promovare integrată, care va
îmbina potențialul oferit de particularitățile fiecărui eveniment cultural cu nevoile, atitudinile și
obiceiurile de consum ale publicului.
Promovarea prin afișaj – realizată de către o persoană specializată pentru această activitate, în
punctele de afișaj stabilite de comun acord cu Primăria Municipiului Oradea; în afara punctelor de
afișaj clasice, Teatrul Regina Maria dispune de panouri speciale de promovare, concepute şi
confecționate de angajații instituției, amplasate în imediata vecinătate a Teatrului, Cetatea Oradea,
str. Vasile Alecsandri şi Bulevardul Republicii.
Promovarea prin intermediul presei -scrise, a radioului şi televiziunii se realizează prin mijloacele
specifice campaniilor de Relații Publice- comunicate de presă şi conferințe de presă, articole şi
interviuri publicate gratuit atât în presa scrisă locală, cât şi pe site-uri locale şi naționale, de
asemenea promovarea activității în presa de specialitate
Promovarea on-line, prin intermediul site-ului de vânzare a biletelor- www.bilete.ro, pe site-ul
teatrului: www.teatrulreginamaria.ro, cu informații prezentate în limba română şi limba engleză si
pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TeatrulReginaMaria/
Crearea unei baze de date cu spectatorii fideli ai instituției şi ulterior distribuirea de informații
despre programul instituției. 25.
Filmarea tuturor spectacolelor în scopul promovării acestora şi pentru înscrierea la festivaluri, dar
şi realizarea unor spoturi video (trailere) care sunt prezentate pe paginile de socializare media
(Facebook), pe website-uri de video-sharing pe YouTube şi pe posturile de televiziune.
Încheierea unor parteneriate de promovare a spectacolelor cu Biblioteca Județeană Gheorghe
Șincai, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Școlar Bihor şi Librăriile Humanitas.
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Pentru o bună vizibilitate a premierelor şi evenimentelor culturale există un sistem special de
prezentare a bannerelor pe fațada clădirii teatrului.
O altă metodă importantă pentru promovare este realizarea de spoturi publicitare difuzate la postul
de Radio MAGIC FM, care oferă Teatrului Regina Maria oportunitatea de a anunța spectacolele
din luna aferentă, cu posibilitatea de a organiza concursuri pentru cei mai fideli ascultători. Merită
menționat în acest capitol si parteneriatul cu Zile si Nopți, o revistă care se distribuie bilunar în
toate locurile de mare interes pentru orădeni (mall-uri, cafenele, restaurante) – în care Teatrul
Regina Maria beneficiază de o pagină în care își afișează programul lunar de spectacole, precum
și pagini suplimentare cu prezentările evenimentelor speciale.
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6 Programe propuse pentru intreaga perioada de management
Nr. PROGRAM
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte
crt.
(1)
(2)
(3)
(4)
Al doilea an de management (2021 – 12 luni)
CLASIC TRM
1.
Programul se concentrează pe interesul 1
demonstrat al publicului pentru textele de
rezistență din dramaturgia clasică românească
şi universală precum şi pentru abordările
contemporane ale unor texte clasice
CONTEMPORAN Programul
2.
urmărește realizarea unor 2
TRM
spectacole pornind de la texte semnate de
dramaturgi contemporani din țară și de peste
granițe

3.

COMEDY TRM

4.

FAMILY TRM

Programul își propune realizarea unor 1
spectacole din registrul comic, sau din cel
specific teatrului de revistă, cu scopul de a
oferi divertisment de bună calitate tuturor
categoriilor de public, indiferent de statut,
pregătire profesională sau vârstă, care au
menirea de a menține publicul în contact cu
actualele tendințe.
Programul are drept obiectiv crearea unor
spectacole pentru întreaga familie, de la copiii
cu vârste mai mari de 7 ani, la publicul tânăr,
sau la cel format din maturi și seniori. Una
dintre principalele componente ale acestui
program este reprezentată de teatrul muzical.

Denumirea
Proiectului
(5)

Buget prevăzut
pe program (lei)
(6)

- OPERA DE TREI 514.500
PARALE de Berthold
Brecht
Trupa Iosif Vulcan
HOTELUL CELOR 269.500
DOUĂ LUMI de Eric 269.500
Emanuel Schmitt
Trupa Iosif Vulcan
GARDENIA
de
E.Chowaniec
Trupa Iosif Vulcan
REVELION
LA 147.000
BAIA DE ABURI de
Eldar Reazanov
Trupa Iosif Vulcan
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5.

OUTDOOR TRM

6.

FOCUS
ADOLESCENȚII
TRM

7.

PRICHINDEL
TRM

8

CONCERT
FOLCLORIC

9

CONCERT
EXTRAORDINAR

Programul își propune realizarea unor 1
spectacole în aer liber sau spaţii
neconvenționale, care au potențialul de a
anima orașul, de la venirea primăverii până la
finele toamnei, fiind un punct de atracție
important inclusiv pentru turiștii care
vizitează Oradea.
Programul este dedicat adolescenților și 1
tinerilor cu vârste mai mari de 14 ani, un
public sensibil care la ora actuală nu
beneficiază de un repertoriu adaptat nevoilor
lui, nici din punct de vedere al tematicilor
alese, nici din punct de vedere al modernității
montărilor scenice.
Programul este adresat copiilor cu vârste între 2
6 luni și 12 ani, categorie de public care va fi
deservită prin spectacole cu marionete și
păpuși, bazate pe dramatizări după romane,
povești și povestiri pentru copiii, dar și pe
scenarii originale.
Concertul își propune să pună în valoare
tradițiile și obiceiurile legate de sărbătoarea
dragostei la români, sărbătoare strâns legata
de venirea primăverii, de fertilitate și de
renașterea naturii.
Concertul de romanțe aduce în prim plan cele
mai frumoase creații ale genului, interpretate
de soliștii ansamblului și de invitați de seamă.
Orchestra ansamblului v-a prelucra un
potpuriu de romanțe celebre, sub bagheta
dirijorului Adrian Miescu.

UN
SPECTACOL 294.000
STRADAL
VIAŢA DE NOAPTE
A ORAŞULUI Trupa
Iosif Vulcan
FOCUS VIOLENŢA 196.000
ŞI CONSUMUL DE
DROGURI
Trupa Arcadia

PETER
PAN
de 196.000
J.M.Barrie
122.500
Trupa Arcadia
SPECTACOL NON
VERBAL pentru copii
cu vârsta între 0-5 ani
Trupa Arcadia
DOR
DE 100.000
DRAGOBETE

A RUGINIT FRUNZA 100.000
DIN VII

TOTAL

2.209.000
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EVENIMENTE CONEXE
NR.
PROGRAM
CRT.
1.

EVENIMENTE
CONEXE

SCURTA DESCRIERE A NR.
PROGRAMULUI
PROIECTE

DENUMIRE PROIECT

Festivalul Internațional de 3
Teatru - Oradea

Mari spectacole la sala mare
Festivalul pentru copii Arcadia
Festivalul International Folclor
Festival concurs de teatru scurt

2.

Festivalul de teatru scurt

1

3.

Workshop TEATRU DENS

1

200.000
40.000

TOTAL
PROGRAM

BUGET
PREVAZUT
PE
PROGRAM (LEI)
500.000

740.000
Scurtă descriere
a programului

Nr.
proiecte

(1) (2)
(3)
(4)
Al treilea an de management (2022 – 12 luni)
1.
CLASIC TRM
Programul se concentrează pe interesul 1
demonstrat al publicului pentru textele de
rezistență din dramaturgia clasică românească
şi universală, precum şi pentru abordările
contemporane ale unor texte clasice
2.
CONTEMPORAN Programul urmărește realizarea unor 2
TRM
spectacole pornind de la texte semnate de
dramaturgi contemporani din țară și de peste
granițe

Denumirea
Proiectului
(5)

Buget prevăzut
pe program (lei)
(6)

TREI SURORI de 514.500
A.P Cehov
Trupa Iosif Vulcan
MAESTRUL
ŞI 147.000
MARGARETA
269.500
Mihail Bulgakov
Trupa Iosif Vulcan
TEXT
DIN
DRAMATURGIA
CONTEMPORANA
UNIVERSALĂ
Trupa Iosif Vulcan
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3.

COMEDY TRM

4.

FAMILY TRM

5.

OUTDOOR TRM

6.

FOCUS
ADOLESCENȚII
TRM

7.

PRICHINDEL
TRM

Programul își propune realizarea unor
spectacole din registrul comic, sau din cel
specific teatrului de revistă, cu scopul de a
oferi divertisment de bună calitate tuturor
categoriilor de public, indiferent de statut,
pregătire profesională sau vârstă, care au
menirea de a menține publicul în contact cu
actualele tendințe.
Programul are drept obiectiv crearea unor
spectacole pentru întreaga familie, de la copiii
cu vârste mai mari de 7 ani, la publicul tânăr,
sau la cel format din maturi și seniori. Una
dintre principalele componente ale acestui
program este reprezentată de teatrul muzical.
Programul își propune realizarea unor
spectacole în aer liber sau spaţii
neconvenționale, care au potențialul de a
anima orașul, de la venirea primăverii până la
finele toamnei, fiind un punct de atracție
important inclusiv pentru turiștii care
vizitează Oradea.
Programul este dedicat adolescenților și
tinerilor cu vârste mai mari de 14 ani, un
public sensibil care la ora actuală nu
beneficiază de un repertoriu adaptat nevoilor
lui, nici din punct de vedere al tematicilor
alese, nici din punct de vedere al modernității
montărilor scenice.
Programul este adresat copiilor cu vârste între
6 luni și 12 ani, categorie de public care va fi
deservită prin spectacole cu marionete și
ăpuși, bazate pe dramatizări după romane,

1

GAIȚELE
de 269.500
A.Kirițescu
Trupa Iosif Vulcan

2

SPECTACOL
289.100
MUZICAL
TrupaIosif Vulcan
POVESTE
DE 171.500
SĂRBĂTORI
Trupa Arcadia

0

1

FOCUS
OBEZITATEA
Trupa Arcadia

171.500

1

ALBĂ CA ZĂPADA 147.000
de Frații GRIMM
Trupa Arcadia

Raport de activitate – Rîmbu Elvira 44

Teatrul Regina Maria
povești și povestiri pentru copiii, dar și pe
scenarii originale.
8.

Concert focloric

9.

Concert
Extraordinar

Concert folcloric ce exprimă exuberanța 1
învierii naturii prin cântec și joc, primăvara
fiind și anotimpul celor mai frumoase flori.
Invitați de seamă, artiști tineri, vor aduce
parfumul zonelor folclorice de proveniență,
într-un concert al tinereții.
Un concert ce va evidenția zestrea de 1
interpreți de folclor din zona Bihorului tineri
și vârstnici, rapsozi sau consacrați ce vor
aduce în fața publicului cântece și jocuri din
toate zonele foclorice ale Bihorului.

CONCERT
PRIMĂVARĂ

DE PE CRIȘURI DIN 100.000
BIHOR

TOTAL

2.179.600

EVENIMENTE CONEXE
NR.
PROGRAM
CRT.
1.

2.
TOTAL

DE 100.000

EVENIMENTE
CONEXE

SCURTA DESCRIERE A NR.
PROGRAMULUI
PROIECTE

DENUMIRE PROIECT

Festivalul Internațional de 3
Teatru - Oradea

Mari spectacole la sala mare
Festivalul
pentru
copii
Arcadia
Festivalul
International
Folclor

Workshop TEATRU DENS

1

BUGET
PREVAZUT PE
PROGRAM (LEI)
600.000

40.000
640.000
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7. Proiecte din cadrul programelor;
TRUPA IOSIF VULCAN
COMEDY TRM
În cadrul acestui program am apelat la un regizor cu care am mai colaborat în trecut,
Domnul Radu Nichifor și am ales o comedie contemporană din dramaturgia greceascăMOȘTENIREA NOROCULUI de Thanasis Papathanasiou si Mihalis Reppas, regia artistică Radu
Nichifor, scenografia Daniel Divrician. În distribuție- Ioana Gajdo, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu,
Gabriela Codrea, Adela Lazăr și Mirela Lupu. Este un text actual cu o tematică atractivă pentru
public. Este un spectacol cu șase personaje, ales special pentru această perioadă cu respectarea
numărului restrâns de actori și a distanței impuse pe scenă. Premiera a avut loc pe data de 14
noiembrie 2020, fără public deoarece Oradea se afla în scenariul roșu în acea perioadă. Din
ianuarie 2021 spectacolul se joacă la Sala Mare.
CONTEMPORAN TRM
Programul urmărește realizarea de spectacole pe baza unor texte din dramaturgia
contemporană.
În cadrul acestui program am avut două proiecte realizate care au avut ca obiectiv principal, pe
lângă calitatea artistică a textelor, distribuirea unui număr cât mai mare de actrițe ale trupei.
TREI FEMEI ÎNALTE Edward Albee, regia artistică Diana Păcurar, scenografia Oana Cernea,
coregrafia Selina Colceru . În distribuție- Corina Cernea, Alina Leonte, Mihaela Gherdan și Eugen
Neag.
Spectacolul răsunde și unui alt obiectiv al Trupei Iosif Vulcan și anume, lansarea unor tineri
creatori de teatru aflați la începutul carierei artistice. Cu acest spectacol ne-am propus să lansăm
un regizor orădean- Diana Păcurar care debutează cu acest spectacol pe o scenă profesionistă de
teatru. Din ianuarie 2021 se joacă la Sala Arcadia.
ȘARPELE ÎN IARBĂ- de Alan Ayckbourn, regia Sebastian Lupu, scenografia Oana Cernea. În
distribuție- Mirela Lupu, Angela Tanko și Anda Tămășanu. Thriller psihologic cu un subiect
antrenant, care a avut premiera online și a fost concepută foarte original cu respectarea strictă a
regulilor pandemice.Din februarie 2021 se joacă la Sala Arcadia.
Tot în cadrul acestui program în luna iulie am susținut un casting cu un regizor din Georgia, Irakli
Gogia pe un text Georgian contemporan NAVIGATORUL de Lașa Bugadze. Regizorul a susținut
castingul pe platforma online Zoom, a stabilit distribuția și urma să înceapă repetițiile în luna
august, dar fiind un regizor dintr-o țară aflată în scenariu roșu nu i s-a permis să părăsească țara.
Proiectul a fost amânat pentru luna iulie a anului 2021.
TRUPA ARCADIA.
Proiectele din cadrul Programelor Artistice propuse în planul de management ale Trupei
Arcadia după cum urmează:
Programul FAMILY TRM, are drept obiectiv crearea unor spectacole pentru întreaga familie, de
la copiii cu vârste mai mari de 7 ani, la publicul tânăr, sau la cel format din maturi și seniori.
Spectacolele premieră ale Trupei Arcadia relevante pentru acest program asumat sunt:
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1) Mult aer pentru nimic, regia Delia Gavlițchi, spectacol non-verbal, care beneficiază de
videomapping;
2) 1+1 = 1, spectacol nonverbal de teatru umbre care beneficiază de videomapping,
3) Visul unei nopți de vară – Scenele Meșteșugarilor, regie colectivă, spectacol care se
încadrează și în programul OUTDOOR la TRM, fiind conceput special pentru spații
neconvenționale, în aer liber.
FOCUS ADOLESCENȚII
„Programul este dedicat adolescenților și tinerilor cu vârste mai mari de 14 ani, un public
sensibil care la ora actuală nu beneficiază de un repertoriu adaptat nevoilor sale, nici din punct de
vedere al tematicilor alese, nici din punct de vedere al modernității montărilor scenice”.
Trupa Arcadia a produs spectacolul Moromeții, după Marin Preda, regia Gavriil Pinte, venind în
întâmpinarea adolescenților care se pregătesc pentru Bacalaureat. Spectacolul a fost produs și jucat
exclusiv în spații neconvenționale, a beneficiat de muzică live și de proiecții video, limbajul teatral
fiind adaptat stimulilor la care adolescenții de astăzi sunt receptivi.
PRICHINDEL TRM
„Programul Prichindel TRM este adresat copiilor cu vârste între 0 și 12 ani, categorie de
public care va fi deservită prin spectacole cu marionete și păpuși, bazate pe dramatizări după
romane, povești și povestiri pentru copii, dar și pe scenarii originale. Spectacolele cu păpuși și
marionete vor fi adresate preponderent celor două grupe de vârstă care alcătuiesc publicul țintă al
acestor tipuri de spectacole: preșcolarii (3-7 ani) și școlarii (7-12 ani)”.
Trupa Arcadia a realizat în luna noiembrie producția Punguța cu doi bani, regia Szoke Kavinszki
Andras, spectacol muzical cu păpuși care nu a putut fi prezentat publicului din pricina restricțiilor
impuse de pandemie.
De asemenea, în luna decembrie a anului 2020 Trupa Arcadia a creat spectacolul Spiridușii
Moșului (12 repetiții live și 12 repetiții online, în luna noiembrie) spectacol pe tema sărbătorilor
de iarnă, care nu a putut fi prezentat publicului din pricina restricțiilor. Prin urmare, în luna
decembrie, actorii adaptându-se situației, au dezvoltat proiectul Moșul la telefon. În perioada 1823 decembrie, zilnic, în intervalul orar 19.00-20.00, într-un spațiu privat din pasajul Vulturul
Negru, actori costumați în Moș Crăciun au ieșit în vitrină și au comunicat cu copiii telefonic.
8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
1. Tot pentru programul estival am lansat un nou proiect- TEATRUL PENTRU TOȚI
Proiectul a fost lansat în luna august și a avut ca obiectiv principal realizarea unui parteneriat între
Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria și asociațiile și fundațiile culturale producătoare ale
unor spectacole de teatru independent.
Acest proiect a răspuns mai multor nevoi, unele dintre ele concretizându-se și din cauza contextului
nefavorabil generat de pandemia de coronavirus. Ținând cont că în perioada estivală toate
evenimentele culturale s-au jucat exclusiv în aer liber, trupelor independente le-au fost puse la
dispoziție spațiile de joc ale Teatrului Regina Maria și spectacolele acestora au intrat în programul
teatrului și în planul de promovare, ceea ce a dus la un dublu avantaj: a completat oferta estivală
de spectacole a Trupei Iosif Vulcan, crescând audiența atât pentru teatru, cât și pentru companiile
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independente, și a pus bazele unor parteneriate avantajoase pe care dorim să le dezvoltăm și în
stagiunile viitoare.
Luna august a fost dedicată comediei, iar spectacolele de teatru independent care au intrat în
program sunt: Gunoierul, Tanța și Costel, de la Teatrul Artemotion și Iubești? Plătești!, un
spectacol regizat în regim independent de actrița Denisa Irina Vlad.
De asemenea, în cadrul acestui proiect a avut loc și lansarea cărții BUNAVESTIRE DELICIOASĂ.
OCOLUL PANDEMIEI ÎN 33 DE CÂNTURI, în data de 7 august, de la ora 18:00, în Cetatea
Oradea.
2. Teatrul Regina Maria a organizat în perioada 15 iulie – 15 august 2020 CONCURSUL DE
CREAȚIE DRAMATICĂ DESTINATE PIESEI SCURTE, eveniment cu tradiție, care a făcut
parte din cadrul Festivalului de Teatru Scurt. Din cauza contextului pandemic, în anul 2020
organizarea festivalului nu a fost posibilă, însă concursul a fost lansat ca eveniment de sine stătător.
Regulile concursului au rămas aceleași: organizatorii nu au sugerat o tematică anume, lăsând
libertate de opțiune creatorilor, cu mențiunea că unul dintre criteriile de apreciere este numărul
personajelor. Astfel, a fost încurajată trimiterea pieselor scrise pentru 1, 2 sau 3 personaje, într-un
singur act, care cuprind maximum 25 de pagini (aproximativ 50 000 de caractere fără spații). Ca
în fiecare an, nu au fost admise dramatizări, nici piese care au fost deja publicate sau reprezentate.
Juriul a fost alcătuit exclusiv din membri ai personalului artistic al Trupei Iosif Vulcan, dintre care
actorii Ioana Dragoș Gajdó, Anda Tămăşanu, Denisa Vlad, Sebastian Lupu și directorul artistic al
trupei la acea vreme, Victoria Balint. Au fost înscrise în concurs 23 de texte, dintre care, în urma
evaluării, pornind de la premise ce țin de tehnica dramatică şi de valoarea artistică, au fost selectate
șase texte câștigătoare:
•
Preludiu cu fugă, de Ion Martin
•
Lasă-mi aripile, de Dona Alba
•
Ipotetic, de Laurențiu Budău
•
Ana are mere. Și ce dacă?!, de Ion Martin (Monodramă)
•
Zâmbetul lui Kouros, de Ovidiu Adrian Cioclov (Monodramă)
•
Bohemian Virus Rhapsody, de Edith Negulici (Monodramă)
Textele câștigătoare au fost introduse în repertoriul Teatrului Regina Maria ca spectacole lectură,
patru dintre acestea fiind difuzate online în luna decembrie 2020:
Bohemian Virus Rhapsody – 3 decembrie
Preludiu cu fugă – 12 decembrie
Lăsă-mi aipile! – 18 decembrie
Zâmbetul lui Kouros – 26 decembrie.
Spectacolele lectură Ipotetic și Ana are mere. Și ce dacă?! Au intrat în repetiție dar nu s-au finalizat
din motive de boală, ele se vor realiza și prezenta online publicului la începutul anului 2021.
3. Teatrul ON-LINE – acest proiect a venit cumva organic, fiind provocat de imposibilitatea de a
juca spectacole cu public în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Astfel am difuzat pe
canalele social media ale teatrului- Facebook, You Tube și Eventim mai multe spectacole- unele
produse în stagiunile anterioare, altele produse special pentru mediul on-line
În luna august am avut 2 spectacole on-line- 11 august, 20 septembrie- Șarpele în iarbă
Noiembrie- 4 spectacole- 17 noiembrie- Creștini, 28 noiembrie ESCU, 26 noiembrie- Profu de
franceză, 22 noiembrie-Vrăjitorul din Oz
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Decembrie- 8 spectacole- 3 decembrie -Bohemian Virus Rhapsody, 9 decembrie- Ursul și Cerere
în căsătorie, 5 decembrie- Șarpele în iarbă, 12 decembrie- Preludiu cu fugă, 18 decembrie- Lăsămi aipile!, 20 decembrie- Avalanșa, 24 decembrie- Creștini, 26 decembrie- Zâmbetul lui Kouros.
4. Începând cu luna noiembrie, a continuat un proiect demarat la începutul anului 2020, și anume:
„Teatrul și Educația”, o colaborare cu școlile din județul Bihor, prin care s-a urmărit atingerea a
trei obiective principale: dinamizarea lecturilor/proiectelor școlare prin intermediul interpretării
teatrale, posibilitatea de a cunoaște actorii și ce presupune profesia lor și o introducere practică în
lumea teatrului, prin exerciții de teatru aplicate, care pot contribui semnificativ atât la concretizarea
unei viziuni despre munca actorului, cât și la dezvoltarea personală. Dialogul interdisciplinar dintre
teatru și școală este complementar și indispensabil în procesul de dezvoltare culturală, iar
colaboararea dintre Teatrul Regina Maria și școlile orădene a fost mereu una bună creându-se deja
o tradiție în acest sens. Din fericire, odată cu implementarea acestui proiect, am reușit să dezvoltăm
colaborări cu școli din tot județul, pornind de la clasele mici, până la ultima de liceu, un avantaj
enorm și în inițierea și educarea viitorului public al teatrului. Școlile care au răspuns propunerii
noastre au fost: Liceul de Arte Oradea, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Școala ProRomă
Tinca, urmând ca proiectul să se continue până la finalul stagiunii cu alte școli care deja și-au
exprimat dorința de a încheia un parteneriat în acest sens.
Astfel pe 24 noiembrie a avut loc o întâlnire pe Zoom între actorul Richard Balint și elevii clasei
a IX-a C de la Liceul de Arte din Oradea, iar pe 26 noiembrie actrița Mirela Lupu s-a întâlnit cu
elevii clasei a XI-a C de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Mai mulți actori ai trupei au
înregistrat video o serie de texte din programa școlară la solicitarea profesorilor.
Proiecte care au beneficiat de finanțare externă
Tot în în perioada iulie-2020-decembrie 2020, Trupa Arcadia a avut în implementare două
proiecte care au beneficiat de finanțare externă. Astfel, spectacolul Moromeții s-a născut în cadrul
proiectului Lecturi Școlare Integrate în Teatrul de Animație, proiect cofinanțat de Administrația
Fondului Cultural Național. De asemenea, personalul Trupei Arcadia a implementat proiectul
Bune Maniere în Orașul de Hârtie, proiect câștigat în luna iulie și finanțat de Fundațiile Comunitare
din România prin fondul Lidl și implementat în lunile septembrie și octombrie 2020. În cadrul
acestui proiect, actorii, scenografii și butaforii Trupei Arcadia au susținut ateliere de creație pentru
copii în Parcul Libertății din Oradea. Scopul atelierelor a fost acela de a crea păpuși din materiale
reciclabile și un orășel construit din cutii de carton de mari dimensiuni, decupate și colorate de
copii. Inauguarea acestui oraș de hârtie a avut loc în data de 25 septembrie, iar actorii au susținut
trei show-uri cu păpuși, la paravan, pe tema bunelor maniere la școală, acasă, sau în natură, în luna
octombrie.
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F) Previzionarea evoluţiei economico-financiară a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a
veniturilor insituției ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri si cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare

Nr.
crt

Categorii

Buget previzionat
Anul 2021
(Raport de management)

1

Total venituri, din care:
1.a Venituri proprii, din care:
1.a.1. Venituri din activitatea de baza
1.a.2. Surse atrase - sponsorizare
1.a.3. Alte venituri proprii
1.b. Subventii/alocatii

22.640.000
1.197.000
1.000.000
115.000
82.000
21.443.000

Buget
previzionat
Anul 2021
(Proiect depus
spre aprobare
C.J.B)
16.618.190
1.197.000
1.000.000
115.000
82.000
15.421.190

2

Total cheltuieli, din care:
2.a. Cheltuieli de personal, din care:
2.a.1 Cheltuieli cu salariile
2.a.2 Alte cheltuieli de personal (fond handicap)
2.b. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte – program minimal
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii – program minimal
2.b.3. Cheltuieli evenimente conexe
2.b.4. Cheltuieli pentru reparatii curente
2.b.5. Cheltuieli cu intretinere(utilitati)
2.b.6. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
2.c. Cheltuieli de capital

22.640.000
11.225.000
11.155.000
70.000
6.315.000
1.274.000
935.000
790.000
50.000
250.000
2.410.000
3.250.000

16.618.190
11.163.500
11.053.500
110.000
5.326.600
1.274.000
935.000
940.000
70.000
300.000
2.906.000
5.100.000

2. Nr.de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de rapotare
Beneficiarii reali nu se pot cuantifica pentru următoarea perioadă de raportare, întrucât restricțiile
provocate de pandemia SARS-COV-2 pot anula sau amâna spectacolele previzionate.
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3. Analiza programului minimal realizat

Economie cheltuieli program
minimal

40.50%

Program minimal relizat

59.50%

Programul minimal realizat în perioada iulie - decembrie 2020 este în sumă de
147.731,92 lei, mai mic decat cel estimat - 248.289,30 lei, cu un procent de 59,50%..
Din punct de vedere a programelor și spectacolelor, programul minimal aferent anului
2020, pentru perioada de raportare iulie – decembrie 2020, s-a realizat în proporție de 100%.
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