
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                             PROIECT                     

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului 
Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19.05-

29.05.2022 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.26083/2022, raportul nr.32675/2022 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.34093/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea asocierii 
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în 
vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, 
în perioada 19.05 - 29.05.2022; 
          În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, modificată și completată, art.23 alin.1 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, Legii nr.33/2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului 
Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, Hotărârii 
Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional 
Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19.05 - 29.05.2022,  
conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.  Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           
           
  



           
  
          Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 

prevăzut la art.1.  
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

         Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 26083 /04.02.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și Teatrul Național „Marin 

Sorescu” din Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional 

Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova,  în perioada 19 mai-29 mai 2022 

 
   
       Prin adresa înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 

227744/16.12.2021, formulată de către Teatrul Național „Marin Sorescu” 

din Craiova, prin care se propune asocierea cu Municipiul Craiova, în 

vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, 

la Craiova,  în perioada 19 mai-29 mai 2022 și alocarea de la bugetul local 

a sumei de 2.500.000 lei  în vederea sprijinirii organizării evenimentului. 

Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului 

Imagine cu nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare 

activităţilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2022 - Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii, Articolul 203030. 

 Ţinând seama de faptul că acest eveniment marchează un moment 

important pentru craioveni și pentru imaginea orașului, în conformitate cu 

prevederile  art. 129 alin. 7 lit. a), d) și e) și alin. 9 lit. a), art. 139, din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind 

finanțele publice locale, actualizată și în conformitate cu dispozițiile art. 23 

alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole 

sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, 

potrivit căruia “Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei 

publice locale pot susţine, material şi financiar, singure sau în parteneriat, 

realizarea unor programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori 

în străinătate, ale instituţiilor de spectacole sau concerte, indiferent de 

subordonarea acestora”, și conform Legii nr. 33/2005 pentru aprobarea 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2004, privind trecerea Teatrului 



 
 

Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, 

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID 19, Hotărârile de Guvern și toate măsurile stabilite pe plan 

național și local, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Dolj și cele ale Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al 

Municipiului Craiova, care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inclusiv cele care vor intra 

în vigoare la data desfășurării evenimentului, propunem promovarea, pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Craiova din 

luna februarie 2022, a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și 

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării 

Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în 

perioada 19 mai-29 mai 2022. 
    

 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 32675/11.02.2022                                                                                                

RAPORT 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și Teatrul Național „Marin 
Sorescu” din Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional 

Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19 mai-29 mai 2022 
 
 Festivalul Internaţional Shakespeare este considerat, de presa culturală 
internațională, de oamenii de specialitate, de lideri și de formatori de opinie din 
România și străinătate, precum şi de prestigioasa Enciclopedie Shakespeare, apărută 
în anul 2015 la Oxford University Press, drept unul dintre cele mai valoroase 
festivaluri cu temă ale Europei şi printre cele mai importante festivaluri Shakespeare 
ale lumii.  
        Festivalul a debutat la Craiova în 1994 și a fost inițiat de Fundaţia Shakespeare, 
avându-l ca director fondator pe Emil Boroghină, cu dorinţa de a organiza în 
România o manifestare culturală de indiscutabilă valoare, după exemplul marilor 
festivaluri internaţionale, precum cele de la Edinburgh, Tokyo, Jerusalem, Montreal 
etc. şi cu intenţia de a introduce Craiova, prin acest festival, într-un circuit al 
capitalelor teatrului mondial. Festivalul Internațional Shakespeare, având drept 
organizatori Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova și Fundația Shakespeare, se 
desfășoară sub egida Ministerului Culturii, a Primăriei și Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, Consiliului Județean Dolj, Institutului Cultural Român, 
Uniunii Teatrale din România. 
        În cei peste 27 de ani de existenţă, Festivalul Internaţional Shakespeare a devenit 
una dintre cele mai apreciate manifestări culturale ale României, punând Craiova pe 
harta marilor evenimente internaționale și pe cea a teatrului mondial. Festivalul a 
crescut în prestigiu de la o ediţie la alta, datorită calităţii artistice excepţionale a 
spectacolelor invitate și datorită companiilor de teatru, artiștilor sau a regizorilor 
invitați, de notorietate internaţională. Iubitorii de teatru din România au avut 
posibilitatea să vizioneze spectacole semnate de marii regizori ai planetei, printre care 
Peter Brook, Eugenio Barba, Robert Wilson, Lev Dodin, Richard Schechner, Yukio 
Ninagawa, Robert Lepage, Declan Donnellan, Elizabeth Le Compte, Eimuntas 
Nekrosius, Rimas Tuminas, Omry Nitzan, Lee Yun Taek, Yoshihiro Kurita, Thomas 
Ostermeier, Oskaras Korsunovas, Yuri Butusov, Silviu Purcărete şi mulţi alţii. De 
asemenea, în cadrul Sesiunilor de shakespeareologie şi a Conferinţelor Internaţionale 
Shakespeare, organizate în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de 
Teatru şi Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare, au putut fi audiate 
comunicări ale unor critici de teatru şi shakespeareologi de faimă mondială, precum 
Stanley Wells, considerat a fi cel mai important exeget shakespearian al lumii în acest 
moment, Michel Dobson, Paul Edmondson sau John Elsom, George Banu, Ian 
Herbert, Jun Keol Kim, preşedinţi de onoare ai A.I.C.T., Michel Vais, Maria 
Shevtsova etc.  



 

 Beneficiarii direcți sunt artiștii participanți în festival, profesioniștii din 
domeniul cultural: critici de teatru, profesioniști din teatru (regizori, scenografi, 
coregrafi, dramaturgi), jurnaliști culturali, profesori interesați de fenomenul artistic 
interdisciplinar, directori de festivaluri și studenții din domeniile artistice vizate, 
adică peste 950 de persoane din toată lumea care se reunesc la Craiova, timp de 
aproape două săptămâni. Beneficiarii indirecți sunt cele aproximativ 1.500.000 de 
persoane (participanți online sau fizic), printre care locuitori ai orașului, turiști 
români, turiști străini. Dacă ne raportăm strict la ediția online, de pandemie, din 2020, 
Festivalul Shakespeare a înregistrat o audiență de 1.200.000 persoane la nivel 
național și peste 300.000 la nivel internațional. 
 Începând cu anul 2016, fiecare ediție a Festivalului a adus în prim plan și tineri 
voluntari, dornici să facă parte dintr-o echipă entuziastă și bine pregătită, care acum 
numără peste 50 de persoane. 
 Proiectul se va bucura de o reflectare susținută în publicații importante din țară 
și străinătate, în presa de specialitate și generalistă, prin realizarea de spoturi 
publicitare, știri, reportaje, machete și a unor emisiuni despre festival ce vor fi 
difuzate, distribuite şi publicate pe toate mijloacele de comunicare din mass-media și 
social-media. Parteneriatele cu instituţii de media importante, cum ar fi TVR, Pro TV, 
Antena, Europa Fm, KISS Fm, Radio Guerilla, RFI Romania, Adevărul, Dilema 
Veche etc., dar şi alte publicații de specialitate online sau tipărite, vor asigura o bună 
vizibilitate evenimentului. Festivalul are propria pagină web, care va cuprinde toate 
informaţiile de interes pentru public, precum programul festivalului, fotografii şi 
filmări, parteneri, sponsori, iar publicul larg va avea posibilitatea să se aboneze la 
newsletterul evenimentului. Totodată, promovarea se va face pe materiale tipărite 
(caiet-program, afişe, flyere, mesh-uri, bannere etc.), audio-video (spot TV, radio şi 
online) și social media, dar şi prin promoţionalele oferite cu ocazia festivalului. 
 Ineditul ediţiei cu numărul treisprezece a Festivalului Internațional 
Shakespeare este dat de orientarea către spectacolele organizate în aer liber, în toate 
colțurile Craiovei și educarea tinerilor prin teatru, prin lumea universală a artei lui 
Shakespeare. Ateliere, spectacole de teatru şcolar și studenţesc, proiecţii, sesiuni de 
teorie teatrală vor contura la Craiova o ediţie care va reuşi să îi facă pe oameni să 
simtă că festivalul este pentru ei și că e al comunității. 
 Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2022 
înseamnă: Excelență (prin prezența la Craiova a celor mai importante producții ale 
momentului), Diversitate (viziuni teatrale din toate colțurile lumii), Comunitate (prin 
propunerea de programe stradale ce acoperă toate cartierele orașului). Este un festival 
la care comunitatea participă activ, mărește cu fiecare ediție numărul ambasadorilor 
culturali ce duc renumele Craiovei peste granițele țării și care înfrumusețează oamenii 
și orașul cu fiecare experiență trăită în timpul festivalului. Fie că vorbim despre 
spectacole de teatru convenționale sau de cele mai noi forme experimentale, invitații 
din această ediție vor asigura, pe tot parcursul festivalului, o atmosferă de sărbătoare, 
începând de pe scenele craiovene de spectacol și terminând pe scene mobile sau 
improvizate din toate colțurile orașului.   
 Pentru întreaga comunitate locală – craioveni și autorități, Festivalul 
Internațional Shakespeare aduce numeroase beneficii de imagine, de turism cultural, 



 

dar și educativ-formativ, marcând Craiova pe harta mondială a evenimentelor de 
înaltă ținută artistică. În timp ce locuitorii oraşului vor avea posibilitatea să ia parte la 
un act de o înaltă ţinută cultural-educativă – fie că e vorba de spectacole, recitaluri, 
expoziții, conferințe etc., viitorii artiști din țară și străinătate vor beneficia de un 
adevărat spațiu – şcoală care se creează în timpul festivalului special la Craiova, iar, 
ce este cel mai important, Municipiul Craiova va beneficia, cu această ocazie, de o 
promovare cultural-turistică extraordinară în toate mediile naționale și internaționale. 
Organizatorii vor permite accesul gratuit cetățenilor, în mod egal, pe principiul primul 
venit primul servit, pe bază de invitații ridicate de la Agenția teatrului, la fiecare 
spectacol de sală interioară din cadrul Festivalului. Accesul publicului la toate 
manifestările din cadrul evenimentului se va face, în limita locurilor disponibile și cu 
respectarea tuturor măsurilor sanitare și de distanțare prevăzute de normele în vigoare 
de la nivel național și local din perioada pandemiei, de la momentul desfășurării 
evenimentului. Menționăm că vor exista și spectacole cu acces gratuit în totalitate. 
Organizatorul se obligă să comunice opiniei publice, prin mijloacele mass-media pe 
care le are la dispoziție, în termen rezonabil, care este modalitatea de acces pentru 
fiecare tip de manifestare din cadrul Evenimentului.   
 Prin adresa nr. 227744/16.12.2021, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova, Teatrul Național Marin Sorescu solicită sprijin financiar autoritătii locale în 
vederea organizării evenimentului „Festivalul Internaţional Shakespeare”, ediţia a 
XIII-a, 2022. 
 Festivalul Shakespeare va aduce la Craiova, în 2022, nume ilustre din lumea 
internațională a teatrului, precum Robert Lepage, Peter Brook, Marie-Hélène 
Estienne, Fred Abrahamse, Oscaras Korsunovas, Tang Shu Wing sau Tiger Lilies, 
trupe ce se bucură de notorietate la nivel mondial, cum ar fi Theatre Studio din Hong 
Kong, Ex Machina din Quebec, Compania Mundo Perfeito din Lisabona, A&M 
Productions din Cape Town, Royal Shakespeare Company din Stratford upon Avon 
sau Teatrul Național din Nice, dar și valori incontestabile din peisajul teatral național, 
cum ar fi Alexandru Mâzgăreanu alături de echipa Teatrului Nottara din București sau 
Liviu Lucaci alături de ansamblul Universității Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică București.  
 Cea de a XIII-a ediție a festivalului, desfășurată sub genericul ”William 
Shakespeare - Universalul”, se va deschide în 19 mai 2022, cu extraordinarul 
spectacol ”887” al lui Robert Lepage, de la celebra companie canadiană Ex Machina 
din Quebec. Închiderea festivalului va avea loc în 29 mai 2022, cu excepționalul 
spectacol ”Tiger Lilies joacă Hamlet”, realizat de regizorul Marcus Tulinus la Teatrul 
Republique din Copenhaga, cu participarea celebrei formații Tiger Lilies, care 
realizează comperajul muzical al reprezentației.  
 Un alt moment de vârf îl constituie prezentarea în seara zilei de 22 aprilie, a 
spectacolului ”Othello” de la Teatrul Municipal O.K. din Vilnius, în regia lui Oskaras 
Korsunovas, regizor ale cărui montări cu ”Visul unei nopți de vară”, ”Romeo și 
Julieta”, ”Hamlet” și ”Furtuna” au fost primite cu entuziasm de spectatorii, 
shakespeareologii și criticii de teatru prezenți la edițiile de până acum ale festivalului. 
 Mult așteptat de oamenii de teatru invitați la Craiova este ”Tempest Project” al 
nonagenarului Peter Brook, patriarhul regiei mondiale, catalogat drept cel mai 



 

important regizor al lumii din a doua parte a secolului al XX-lea și începutul 
secolului al XXI-lea, spectacol realizat la Theatre des Bouffes du Nord din Paris. Nu 
mai puțin importante sunt ”Titus Andronicus” de la ”Theatre Studio” din Hong Kong, 
în regia lui Fred Abrahamse de la Compania ”A/M Productions” din Cape Town, din 
Africa de Sud, ca și ”Pericle”, realizat de Kelly Hunter, cunoscuta actriță și regizoare 
de la Royal Shakespeare Company, la ”The Flute Theatre” din Stratford-upon-Avon 
și ”Visul unei nopți de vară”, montat de Irina Brook la Teatrul Național din Nice. 
 Teatrul Național ”Marin Sorescu” pune în scenă, special pentru ediția din anul 
2022 a Festivalului Internațional Shakespeare, spectacolul ”Richard al III-lea”, în 
regia lui Laszlo Bocsardi. 
 Din program mai fac parte și spectacolele ”Cum vă place”, realizat de 
Alexandru Mâzgăreanu la Teatrul Nottara din București și ”Îmblânzirea scorpiei”, 
montat de Alina Hiristea la Centrul Cultural ”Reduta” din Brașov. S-a dorit ca la 
această ediție să se acorde o atenție specială și spectacolelor shakespeariene realizate 
de teatrele din Republica Moldova. 
 Vor fi invitate spectacole shakespeariene ale școlilor de teatru din mai multe 
țări europene, dar nu numai, care să fie prezentate în aer liber, în piețe și spații 
neconvenționale, fiind de dorit ca studenții să poată rămâne la Craiova o perioadă cât 
mai lungă de timp, pentru a asista la marile spectacole serale, cunoscut fiind că 
Festivalul Shakespeare și-a asumat încă de la prima ediție responsabilitatea și 
menirea de adevărată școală pentru viitorii artiști și teoreticieni. 
 Programul acestei ediții va fi armonizat prin evenimente inedite ce vor 
contribui la profilarea festivalului ca moment esențial în renașterea culturii la nivel 
internațional, după o perioadă în care acest domeniu a fost atât de greu încercat. 
Astfel, spectatorii se vor bucura de experiențe unice realizate pentru prima oară în 
România, cum ar fi spectacole create special pentru persoanele cu autism, realizate de 
compania The Flute Theatre, dar și de concerte dedicate epocii elisabetane, susținute 
de Corul Madrigal și de Teatrul Regal din Stockholm. Spiritul infatigabil al 
festivalului va fi pus în lumină și prin lansări de carte, ateliere dedicate studiului 
operei lui Shakespeare, conferințe internaționale, decernări de premii, dar și expoziții 
de artă și petreceri memorabile. În perioada 19-29 mai 2022, energia tuturor acestor 
evenimente va domina întreg orașul, ele urmând să aibă loc în peste 24 de locații 
diferite, indoor și outdoor, astfel încât spectatorii vor descoperi mirajul lui 
Shakespeare explorând cartierele craiovene și atmosfera lor specifică, îmbogățită de 
magia locală. Ediția de anul acesta va găzdui spectacole impresionante, ce vor 
combina elemente de teatru clasic cu elemente de artă stradală, susținute de trupe din 
întreaga lume ce au participat la cele mai importante festivaluri mondiale.  
 Programul de la Craiova va mai cuprinde, ca și la edițiile de până acum, 
recitaluri muzicale și concerte, sesiunile științifice, organizate în colaborare cu 
Asociația Internațională a Criticilor de Teatru și Asociația Europeană de Cercetare 
Shakespeare, lansări de carte și DVD-uri, vernisajul unor expoziții de postere, 
fotografie, artă plastică și a unei expoziții ”Cărțile fundamentale-Biblia și Operele 
complete ale lui William Shakespeare”, reuniunile Rețelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru 
și Colegiului Redacțional al Revistei ”Critical Stage”, editată de A.I.C.T., decernarea 



 

Premiului Internațional Shakespeare, precum și a titlurilor de Doctor Honoris Causa 
ale Universității din Craiova și Universității Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică din București, acordate unor remarcabile personalități ale vieții 
teatrale internaționale. 
 Având în vedere amploarea şi vizibilitatea acestui eveniment, dar și asumarea, 
de către organizatorii Festivalului Internațional Shakespeare, de a pune în valoare nu 
doar calitățile artistice ale unor companii de teatru, regizori, artiști renumiți, critici de 
teatru sau studenți invitați în Cetatea Băniei, ci, mai ales, oferta de turism cultural a 
Craiovei și a întregii regiuni Oltenia, Municipiul Craiova, în calitate de partener al 
evenimentului, a alocat suma de 2.500.000 lei de la bugetul local pentru organizarea 
manifestărilor din cadrul evenimentului „Festivalul Internaţional Shakespeare”, ediţia 
a XIII-a, exclusiv pentru evenimentele organizate în Municipiul Craiova, în perioada 
19-29 mai 2022, cuprinzând cheltuieli pentru:   

 Servicii referitoare la activităţi cu spectacolele şi evenimentele culturale 
incluse în programul Festivalului, conform poziției 1 din Devizul estimativ 
atașat documentației prezentului raport,  

 Servicii de  organizare  pentru  desfăşurarea  Festivalului, conform poziției 2 
din Devizul estimativ atașat documentației prezentului raport,  

 Servicii de promovare pe durata pregătirii, organizării şi desfăşurării 
Festivalului, conform poziției 3 din Devizul estimativ atașat documentației 
prezentului raport. 

 Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu 
nr. 1607/04.01.2022, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din 
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2022 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
Articolul 203030, iar suma de 2.500.000 lei necesară organizării evenimentului a fost 
alocată prin HCL nr. 34/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova pentru anul 2022.   
 Având în vedere complexitatea și întinderea pe parcursul a 11 zile a 
manifestărilor incluse în cadrul evenimentului „Festivalul Internaţional Shakespeare 
Craiova” – ediția a XIII-a, 2022, dar și pentru a facilita verificarea deconturilor, 
apreciem că este oportun să efectuăm trei plăți parțiale, conform solicitării 
Organizatorului. Plățile parțiale se vor efectua în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea facturilor la Registratura Primăriei Craiova. Decontarea evenimentului 
organizat de către Teatrul Național Marin Sorescu se va face în trei tranșe/plăți 
parțiale, ppe baza facturilor emise de către Organizator, a procesului verbal de 
recepție a evenimentului/evenimentelor pentru care se solicită plata parțială și pe baza 
documentelor justificative pentru acesta/acestea: facturi furnizori, contracte furnizori, 
contracte drepturi de autor, notă de recepție și constatare de diferențe, proces verbal 
de recepție a serviciilor; bonuri de consum, dovezi foto-video (de la evenimente și de 
la serviciile de promovare realizate, așa cum sunt menționate în devizul estimativ) 
etc. Pentru decontarea/efectuarea tranșelor 2 și 3, pe lângă documentele justificative 
menționate mai sus, Organizatorul trebuie să facă dovada utilizării tranșei precedente 
(ordin de plată, dispoziție de plată valutară, chitanță, extras de cont etc.). La ultima 
solicitare de plată, va fi depus și raportul de monitorizare în mass-media/promovare a 
evenimentului. 



 

         Având în vedere că Festivalul Internațional Shakespeare marchează un moment 
extrem de important pentru craioveni, fiind un eveniment de renume mondial 
organizat în Craiova și un brand pentru municipiul nostru grație artiștilor, regizorilor 
și companiilor de teatru de prim rang invitați în cadrul acestuia, în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. 7 lit. d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 
4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată și în 
conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic, potrivit căruia “Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale 
pot susţine, material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor 
programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate, ale 
instituţiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora”, și 
conform Legii nr. 33/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
96/2004, privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului 
Culturii și Cultelor, Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 
19, Hotărârile de Guvern și toate măsurile stabilite pe plan național și local, 
Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj și cele ale 
Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al Municipiului Craiova, care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, inclusiv cele care vor intra în vigoare la data desfășurării evenimentului, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:   
 1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19 - 29 
mai 2022, conform contractului prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din 
prezentul raport; 
 2. Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;  
 3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

Şef Serviciu Imagine, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 14.02.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Expert Daniela CHIROIU 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 14.02.2022 
Semnătura: 

    
Control Financiar-Preventiv, 

Simona Crenguța RUGEANU 
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                                                                                                               ANEXA NR. 1  
  

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.________/_________2022 

 

încheiat între: 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26, cod 
fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Lia-Olguța 
VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare 
PARTENER 

 

Și 
 

TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” din Craiova, cu sediul în Craiova, 
str. A.I. Cuza nr. 11, cod fiscal 4417168, tel. 0251/416942, fax 0251/414150, cont nr. 
RO18TREZ29120G375000XXXX, legal reprezentat prin Alexandru BOUREANU, 
în calitate de Manager, denumit în continuare ORGANIZATOR. 
 
 Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea realizării 
/organizării Festivalului Internațional Shakespeare 2022 – denumit în continuare 
Evenimentul, ediția a XIII-a, ce va fi prezentat publicului larg în perioada 19-29 mai 
2022, în Municipiul Craiova, exclusiv pentru evenimentele organizate în Municipiul 
Craiova.   
 
 Art. 2 - Durata contractului: 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 
îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
 
 Art. 3 - Temeiul juridic:   
Art. 129 alin. 7 lit. d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – 
privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea 
nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată și în conformitate cu 
dispozițiile art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, 
potrivit căruia “Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, 

material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte 

culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate, ale instituţiilor de spectacole sau 
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concerte, indiferent de subordonarea acestora”, și conform Legii nr. 33/2005 pentru 
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2004, privind trecerea Teatrului 
Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, Hotărârea 
Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, Hotărârile de Guvern și toate 
măsurile stabilite pe plan național și local, Hotărârile Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Dolj și cele ale Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al 
Municipiului Craiova, care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inclusiv cele care vor intra în vigoare 
la data desfășurării evenimentului. 
HCL     /2022. 
 
 Art. 4 -  Principiile aplicabile:  
Principiile  care  stau  la  baza  prezentului  contract  sunt principiile legalității,  
egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, 
imparțialității, continuității şi adaptabilității.  
 
   Art. 5 -  Obligaţiile părţilor:            
5.1. Teatrul Național „Marin Sorescu” se obligă: 
a) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul și 
programul de ansamblu prezentate în propunerea de asociere, având ca singur criteriu 
asumat creșterea calității și a impactului public al evenimentului, în limitele de buget 
ale sumei alocate prin HCL    /2022; 
b) Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 
c) Să obțină și să achite toate autorizațiile de la instituții responsabile cu drepturile de 
autor din domeniu din țară și străinătate, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, 
UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc. sau altele asemenea;  
d) Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice 
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau  de către 
orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de 
către Organizator; 
e) Să asigure promovarea Evenimentului și a Partenerului prin conceperea, 
producția/realizarea și difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale, 
reportaje etc. de promovare, afișe, flyere, bannere, spidere etc., prin promovare pe 
rețele de socializare, inclusiv prin mulțumiri verbale adresate de către Organizator 
Partenerului în cadrul manifestărilor din cadrul evenimentului. Promovarea se va 
face pe toate canalele media – radio, tv, presă scrisă și online pe plan local, regional, 
național. La finalul evenimentului, Organizatorul va atașa și un raport de 



Municipiul Craiova- Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de asociere încheiat cu TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” 
 

3 
 

monitorizare a presei pre și post eveniment; 
f) Să permită Partenerului posibilitatea de promovare/expunere în spațiile 
Evenimentului, în afara modalităților mai sus menționate, prin amplasarea de roll-
up-uri sau alte display-uri, flyere sau alte materiale de promovare de acest gen ale 
Partenerului; 
 g)  Să asigure echipa de comunicare și PR-ul evenimentului; 
 h) Să stabilească un calendar / program al evenimentului, concepția artistică privind 
desfășurarea evenimentului; 
i) Să furnizeze toate informațiile referitoare la derularea parteneriatului și să justifice 
cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova; 
j) Să răspundă în scris în termen de 5 zile lucrătoare oricărei solicitări formulată de 
Municipiul Craiova cu privire la Eveniment; 
k) Să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului cu 
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi 
Consiliul Local Municipal“, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia 
audiovizualului; 
l) Să gestioneze în limitele și condițiile legii fondurile primite;  
m) Să asigure respectarea dispozițiilor legislației naționale și internaționale în                   
materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe de autor din domeniul specific     
evenimentului, precum și respectarea dispozițiilor legislației achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, 
aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv; 
n) Să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor 
persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau 
indirect din manifestările cuprinse în Eveniment. Organizatorul își asumă întreaga 
responsabilitate asupra evenimentului în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, 
revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, răni ușoare sau mortale sau altele 
provenite sau rezultate prin participarea la eveniment. 
o) Să asigure accesul gratuit cetățenilor, în mod egal, pe principiul primul venit 
primul servit, pe bază de invitații ridicate de la Agenția teatrului, la spectacolele de 
sală interioară din cadrul Festivalului în procent de 33% din numărul total de bilete. 
Menționăm că vor exista și spectacole prezentate în aer liber cu acces gratuit în 
totalitate și, respectiv, bilete/abonamente în procent de 67% din numărul total de 
bilete la spectacolele de sală interioară. Accesul publicului la manifestările din cadrul 
evenimentului se va face în limita locurilor disponibile și cu respectarea tuturor 
măsurilor sanitare și de distanțare prevăzute de normele în vigoare de la nivel 
național și local din perioada pandemiei, de la momentul desfășurării evenimentului. 
Organizatorul se obligă să comunice opiniei publice, prin mijloacele mass-media pe 
care le are la dispoziție, în termen rezonabil, care este modalitatea de acces pentru 
fiecare tip de manifestare din cadrul Evenimentului.   
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p) Să încheie împreună cu partenerul în maximum 3 zile lucrătoare procesul-verbal 
de recepție al evenimentului și în termen de maximum 30 de zile de la încheierea 
procesului-verbal de recepție a Evenimentului să prezinte raportul de cheltuieli 
însoțit de documentele justificative privind totalitatea cheltuielilor efectuate, fără a 
depăși valoarea contractului. Raportul de cheltuieli efectiv realizate conține cheltuieli 
eligibile (conform conceptului și programului de ansamblu prezentate în cererea de 
parteneriat, din categoria celor precizate în devizul estimativ de cheltuieli) în limitele 
de buget ale sumei alocate prin HCL    /2022;   
r) Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este organizatorul principal al 
Evenimentului și va deține exclusiv drepturile patrimoniale de autor și conexe cu 
privire la spectacolele susținute în cadrul evenimentului, respectiv a drepturilor de:  
fixare (înregistrare), adaptare audiovizuală, difuzare înregistrată (inclusiv redifuzările 
ulterioare) integral/secvenţial, inclus şi/sau separat, retransmitere (prin fir, cablu, fără 
fir, prin satelit și prin orice procedee - ex. TV/HD, radio, internet, în rețeaua de 
telefonie mobilă etc.), reproducere permanentă sau temporară, integrală și/sau 
parțială, direct și/sau indirect, prin orice mijloc și sub orice formă, dreptul de 
comunicare publică, inclusiv prin internet și telefonie mobilă, direct sau indirect, prin 
orice mijloace, inclusiv prin punerea înregistrărilor/programelor la dispoziţia 
publicului și a Partenerului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice 
moment ales în mod individual, de către public (de exemplu internet, în reţeaua de 
telefonie mobilă, prin satelit, video, streaming și prin orice mijloace prevăzute de lege 
etc.), astfel cum aceste drepturi i-au fost cedate prin contractele individuale încheiate 
cu titularii de drepturi patrimoniale de autor si conexe; 
s) Să respecte toate măsurile reglementate legal privind prelungirea stării de alertă și 
măsurile stabilite ce vor fi valabile la momentul desfășurării evenimentului pe plan 
național și local, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj și 
ale Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al Municipiului Craiova, care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, organizatorul fiind direct responsabil de respectarea tuturor măsurilor 
dispuse de autorități în contextul epidemiologic actual, precum și de asigurarea 
măsurilor de siguranță și protecție a invitaților, a staff-ului de organizare cât și a 
spectatorilor, necesare organizării și desfășurării unui asemenea tip de evenimente;   
ș) Să asigure serviciile medicale de urgență - ambulanță - pe  durata desfășurării în 
aer liber a evenimentelor din cadrul festivalului; 
t) Să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe 
toată durata desfăşurării evenimentului.    
 
5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se 
 obligă: 
a) Să aloce suma de 2.500.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind    
organizarea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, ediția a XIII-a 2022, care 
va avea loc în perioada 19-29 mai 2022, exclusiv pentru evenimentele din cadrul 
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Festivalului organizate în Municipiul Craiova. 
b) Să efectueze decontarea evenimentului organizat de către Teatrul Național Marin 
Sorescu în trei tranșe/plăți parțiale, numai pe baza facturilor emise de către 
Organizator, a procesului verbal de recepție a evenimentului/evenimentelor pentru 
care se solicită plata parțială și pe baza documentelor justificative pentru 
acesta/acestea: facturi furnizori, contracte furnizori, contracte drepturi de autor, notă 
de recepție și constatare de diferențe, proces verbal de recepție a serviciilor; bonuri de 
consum, dovezi foto-video (de la evenimente și de la serviciile de promovare 
realizate, așa cum sunt menționate în devizul estimativ) etc. Pentru 
decontarea/efectuarea tranșelor 2 și 3, pe lângă documentele justificative menționate 
mai sus, Organizatorul trebuie să facă dovada utilizării tranșei precedente (ordin de 
plată, dispoziție de plată valutară, chitanță, extras de cont etc.) Plățile se vor efectua 
în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea facturii/facturilor la Registratura 
Primăriei Craiova. La ultima solicitare de plată, va fi depus și raportul de 
monitorizare în mass-media/promovare a evenimentului. 
Din suma alocată vor fi suportate următoarele tipuri de cheltuieli, așa cum au fost ele 
enumerate în devizul estimat: 
 
1) Servicii referitoare la activităţi cu spectacolele şi evenimentele culturale incluse 
în programul Festivalului (onorarii, echipamente, prestări de servicii specifice, 
închirieri, cazare, masă, transport, asigurări, elemente decor si  recuzită etc.): 
servicii de prestaţie artistică şi serviciile asociate: asigurarea drepturilor de autor şi de 
reprezentare artistică aferente spectacolelor, în exclusivitate pentru Festival, 
asigurarea transportului intern şi internaţional pentru persoane, decoruri, costume, 
echipamente, cheltuielile zilnice de masă ale membrilor companiilor, asigurări 
medicale, servicii de producţie aferente reprezentării spectacolelor în Festival, 
servicii privind adaptarea spectacolelor pe scena Festivalului, cheltuieli privind 
prestarea de servicii audio, video, de lumini, traduceri simultane, supra-titrări, 
translatori și interpreți, închiriere de echipamente audio, video, lumini, închirieri săli 
de spectacol incluzând locații si scenotehnica pentru spectacole în spații 
neconvenționale, cazări, etc.; cheltuieli cu participanții la sesiunile de 
Shakespearologie A.I.C.T. și CRITICAL STAGE, conferințe ESRA (onorarii, 
cheltuieli de transport, cazare și masă, onorarii lectori etc.); servicii de realizare 
expoziții fotografice, de costume, grafică, albume fotografice, editare, filmări, sesiuni 
foto, realizare expoziții si lansări de cărți si materiale audio-video; premii; cheltuieli 
cu invitații din tară si străinătate (cazare, transport, masă, etc.); servicii administrative 
și/sau tehnice suport Festival (remunerații, cheltuieli transport, cazare, masă etc.); 
servicii pentru transport materiale si persoane, inclusiv decontări; servicii producție 
TNC pentru festival (confecționarea de recuzită mărunta, elemente decor, recuzita 
consumabilă etc.), servicii de pază și protecție; servicii medicale de urgență și de 
apărare împotriva incendiilor. 
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2) Servicii de organizare pentru desfăşurarea Festivalului: planificare şi organizare 
operativă conform riderelor logistice şi tehnice incluse în contracte, a sosirilor, 
plecărilor, cazărilor şi integrării în programul Festivalului pentru companiile artistice, 
persoanele, organizaţiile interne şi internaţionale participante la Festival (aproximativ 
35 organizaţii, aproximativ 500 de persoane); servicii de comunicare pentru 
integrarea acestora în programul Festivalului pe zile, ore şi locaţii, planificarea şi 
organizarea operativă a activităţilor pe zile, ore şi atribuţiuni individuale ale echipelor 
tehnice române şi străine, aferente adaptării spectacolelor în locaţiile Festivalului, 
inclusiv comunicarea cu echipele tehnice româneşti şi străine (peste 80 de 
evenimente, peste 20 de locaţii, circa 600 de persoane implicate), recrutare, 
selecţionare şi training pentru voluntarii cu abilităţi de comunicare în limbile de 
circulaţie internaţională şi în alte limbi naţionale ale companiilor teatrale participante, 
coordonarea activităţilor acestora integrate în programul Festivalului, servicii de 
organizare conferințe, alte servicii similare, necesare evenimentului etc. 
 
3) Servicii de promovare pe durata pregătirii, organizării şi desfăşurării 
Festivalului: servicii de concepţie grafică pentru catalog de prezentare, afişe, 
bannere, închiriere panouri publicitare/spații/suporturi de expunere în vederea 
informării publicului, precum şi realizare de elemente grafice derivate, pentru diverse 
suporturi materiale şi electronice; servicii promovare eveniment pe reţelele de 
socializare (social-media), realizare materiale video de prezentare, realizare materiale 
foto de prezentare, obţinere şi selectare a diferite informaţii pentru promovare; 
servicii de realizare şi difuzare comunicate de presă, realizare conferinţe de presă, 
promovarea în media naţională (radio, tv, presă scrisă, presă online – concepție, 
producție, difuzare/publicare etc.) şi internaţională precum şi coordonarea operativă a 
acestora; servicii de realizare și tipărire afișe, pliante, caiet program, banner, flyere, 
alte materiale si cheltuieli promoționale pentru promovarea Festivalului etc.  
Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimat, vor fi detaliate in raportul de 
cheltuieli al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea cuprinsă 
între data semnării prezentului contract de parteneriat și până la îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale privind realizarea evenimentului de către Organizator, așa 
cum sunt ele menționate în devizul estimativ prezentat.  
 
c) Să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale 
pe domeniul public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că 
evenimentul este susţinut de Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi să susţină, la rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care 
îi stau la dispoziție (de tipul comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport 
financiar suplimentar din partea partenerului;  
d) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea Evenimentului;  
e) Să asigure toalete ecologice și serviciile de curățenie pe domeniul public, în zona 
evenimentelor desfășurate în aer liber, acolo unde este necesar; 
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f) Să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaţiul de desfăşurare a manifestărilor din 
cadrul Evenimentului, care se desfășoară pe domeniul public al Municipiului 
Craiova, din perioada 19-29 mai 2022; 
g) Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate în perioada 19-29 mai 2022; 
h) Să asigure în mod gratuit eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de 
desfăşurare a evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară 
desfăşurării acestuia. Partenerul va elibera, în baza solicitării organizatorului, o 
autorizație de transport generală, gratuită, valabilă strict pentru desfășurarea 
evenimentului pe teritoriul Municipiului Craiova, în perioada 10-31 mai 2022 pentru 
toate tipurile de camioane, cu mențiunea Festivalul Internațional Shakespeare 
Craiova 2022;         
i) Să  comunice Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii 
Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova şi 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările ce vor 
avea loc în Municipiul Craiova în cadrul Evenimentului Festivalul Internațional 
Shakespeare Craiova 2022, în vederea sprijinirii cu personal de specialitate şi 
asigurării de asistenţă în perioada desfăşurării evenimentului, conform 
reglementărilor în vigoare. 
 
 Art. 6 -  Modificarea contractului 
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu 
acordul părților. 
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional 
încheiat retroactiv este nul. 
 
  Art. 7 – Încetarea contractului 
1) Prezentul contract de asociere încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor 
contractuale. 
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 
în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de 
a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese. 
 
  Art. 8 – Forţa majoră         
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile 
fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore 
de la data producerii acestuia.  
 
  Art. 9 – Litigii  
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă 
acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
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  Art. 10 – Dispoziţii finale  
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris. 
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți. 
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de 
corespondență este obligată să notifice de îndată cealaltă parte.  
Prezentul contract conţine un număr de 8 (opt) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 
2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data 
semnării lui. 
 

Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova     

 
 Primar,                    

       Teatrul Național „Marin Sorescu”  
                            Craiova                                    
 
                              Manager, 

  Lia-Olguța VASILESCU                   Alexandru BOUREANU   
            

      Pt. Director Executiv,                                     Director Artistic, 
   Direcţia Economico - Financiară,                 Vlad Drăgulescu – Director festival 
           Daniela MILITARU                                

         
    Control Financiar-Preventiv,                            Vizat C.F.P.P,                                     
   Simona Crenguța RUGEANU                         
  
          Şef Serviciul Imagine,                               
     Marina ANDRONACHE                       
                 
        Avizat pentru legalitate,                       Vizat Biroul Juridic RU, 
    Mariana-Denisa MUNTEANU                                Hortensia MITREANU     
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ANEXA NR. 2 

PROIECT - PROGRAM 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE 
EDIŢIA  A XIII-A 

CRAIOVA, 19 - 29 MAI 2022 
 
 

JOI 19 MAI  
ora 1900  
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
887 - Regia Robert Lepage, spectacol prezentat Ex Machina Quebec (Canada) 
 
Ora 1700 
Piata Mihai Viteazu 
Teatrul The Globe din Londra (Marea Britanie) 
 
VINERI 2O MAI 
Ora 1700 
Piata Mihai Viteazu 
Teatrul The Globe din Londra (Marea Britanie) 
 
ora 1700 
Casa de cultură a studenților 
FURTUNA - spectacol prezentat de A&M. Productions din Cape Town (Africa de Sud) 
Regia: Fred Abrahamse 
 
ora 2000  
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
887 - Regia Robert Lepage, spectacol prezentat de Ex Machina Quebec (Canada) 
 
ora 2200 
Piața „Frații Buzești” 
MACBETH 
regia şi coregrafia: Ina Broock 
spectacol prezentat de imPerfect Dancers Company din Pisa (Italia) 
 
SÂMBĂTĂ 21 MAI 
ora 2000  
Teatrul ,,Colibri" Craiova 
TITUS ANDRONICUS 
regia: Tang Shuwing 
spectacol prezentat de Theatre Studio din Hong Kong (China) 
 
ora 2200 
Piața „Frații Buzești” 
HAMLET - regia şi coregrafia: Ina Broock 
spectacol prezentat de imPerfect Dancers Company din Pisa (Italia) 
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DUMINICĂ 22 MAI 
ora 1700 
Casa de cultură a studenților 
REGELE LEAR 
regia: Kelly Hunter, spectacol prezentat de The Flute Theatre Royal Shakespeare Company din 
Stratford upon Avon (Marea Britanie) 
 
ora 2000 
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
OTHELLO 
regia: Oscaras Korsunovas, spectacol prezentat de Teatrul Municipal O.K. din Vilnius (Lithuania) 
 
LUNI 23 MAI 
ora 1100  
Sala ,,Buia" 
VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ 
Atelier teatral condus de prof. univ. Liviu Lucaci 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinemato-grafică Bucureşti 
 
ora 2000  
Teatrul ,,Colibri" Craiova 
CUM  VĂ PLACE - regia: Alexandru Mâzgăreanu, spectacol prezentat de Teatrul Nottara 
Bucureşti  
 

MARȚI 24 MAI 
ora 1100  
Sala ,,Buia" 
CUMPLITA NOAPTE 
regia: Haricleea Nicolau, spectacol prezentat de Departamentul de Arte al Universităţii din Craiova 
 
ora 1700 
Casa de cultură a studenților 
ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI 
regia: Alina Hiristea, spectacol prezentat de Centrul Cultural Reduta din Braşov 
 
ora 2000   
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
TEMPEST PROJECT 
Regia Peter Brook și Marie-Helene Estienne 
spectacol prezentat de Théâtre des bouffes du nord din Paris 
 
MIERCURI 25 MAI 
ora 2000   
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
RICHARD III 
regia: László Bocsárdi. 
spectacol prezentat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova  
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JOI 26 MAI 
ora 1600 
Casa de cultură a studenților 
HAMLET - regia: Alexandru Grecu 
spectacol prezentat de Teatrul Naţional Satiricus I.L. Caragiale din Chişinău 
 
ora 2000  
Teatrul ,,Colibri" Craiova 
ANTONIO ŞI CLEOPATRA 
regia: Tiago Rodrigues, spectacol prezentat de Compania Mundo perfeito din Lisabona (Portugalia) 
 
VINERI 27 MAI 
ora 2000  
Filarmonica Oltenia 
CONCERT DE MUZICĂ ELISABETANĂ  
dirijor: Ana Ungureanu, Concert prezentat de Corul madrigal din Bucureşti 
 
ora 2130  
Parcul Romanescu - Teatrul de vară 
VISUL UNEI NOPŢI DE VARA 
regia: Irina Brook, spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Nice (Franţa) 
 
SÂMBĂTĂ 28 MAI 
ora 1600  
Teatrul ,,Colibri" Craiova 
FURTUNA - regia: Mihai Ţărnă, spectacol prezentat de Teatrul Ginta Latină din Chişinău 
 
ora 1800   
Portul Cultural Cetate 
CONCERT DE MUZICĂ ELISABETANĂ  
Concert susținut de Romeo & Julia  Kören  
Teatrul Regal din Stockholm (Suedia) 
 
(Sub rezervă) 
ora 2030   
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
TIGER LILIES JOACĂ HAMLET 
regia: Marcus Tulinius 
spectacol prezentat de Teatrul Republique din Compenhaga (Danemarca) 
 
DUMINICĂ 29 MAI 
ora 1600  
Teatrul ,,Colibri" Craiova - DIN RAȚIUNI TEHNICE AR PUTEA FI MUTAT LA CASA 
ARMATEI 
CINE L-A TREZIT PE YORICK 
regia: Alexandru Vasilachi 
spectacol prezentat de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău 
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ora 1700   
Piața „Frații Buzești” 
CONCERT DE MUZICĂ ELISABETANĂ  
Concert susținut de Romeo & Julia  Kören  
Teatrul Regal din Stockholm (Suedia) 
 
ora 2030   
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - sala „Amza Pellea” 
TIGER LILIES JOACĂ HAMLET - regia: Marcus Tulinius 
spectacol prezentat de Teatrul Republique din Copenhaga (Danemarca) 
 
Pentru fiecare zi de festival vor exista reprezentații în programul  
HAiLA SHAKESPEARE 
(Hala Brătășescu) 
 
Programul Shakespeare around the corner va găzdui reprezentații zilnice în aer liber în 
următoarele locații: 
 

- Grădina Botanică 
- Parcul Puskin 
- Parcul Hanul Doctorului 
- Parcul Pedagogic 
- Parcul Romanescu 
- Esplanada Craiovița Nouă 
- Părculețul Mihai Bravu 
- Esplanada Rovine 
- Teatrul de Vară din Parcul Romanescu 
- Parcul Tineretului 

 
Programul Shakespeare Rolling 
11 Reprezentații stradale cu o scenă pe roți în toate cartierele Craiovei 
 
Programul SHAKESPEARE GOES TO SCHOOL 
Reprezentații în curțile liceelor craiovene realizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Dolj. 
 
Prezentul Program poate suferi modificări atât la nivel de trupe invitate, cât și in privința datelor de 
prezentare ale spectacolelor, fără să afecteze însă viziunea de ansamblu, obiectivele Festivalului și 
bugetul total solicitat din partea Partenerului.  











































TEATRUL NATIONAL'MARIN SORESCU' CRAIOVA

DEVIZ ESTIMATIV
privind cheltuie ile previzionate pentru pregdtirea, organizarea, desfesurarea 9i promovarea

evenimentului,,Festivalul Internalional Shakespeare" editia a Xlll-a 2022 (19-29 rnai 2022) din suma
alocatd cu aceastd destinatie de Consiliul LocalSi Primdria Municipiului Craiova

Nr.
crt.

Categorii de cheltuieli/
Activititi cu spectacolele $i evenimentele culturale incluse ln programul

Festivalului

SUMA
(lei)

0 1

1.

Servi€ii referitoare la activitdti cu spectacolele Si evenimentele culturale incluse
in pfogramul Festivalului anexat la prezentul deviz(onorarii, echipamente,
prestdri de servicii specifice, inchirieri, cazare, masi, transport, asigurAri

elemente decor si recuziti etc.):
. servicii de prestatrie artistici Si serviciile asociater asigurarea drepturilor

de auror 5i de reprezenlare drlislrc; aferenre spectacolelor, in
exclusivitate pentru Festival, asigurarea transportului intern ti
internaJional penftu persoaner decoruri, costume, echipamente,
cheltuielile zilnice de masi ale membrilor companiilor, asigurAri
medicale, servicii de productrie aferente reprezentdrii speclacolelor in
Festival, servicii privind adaptarea spectacolelor pe scena Festivalului,
cheltuieli privind prestarea de servicli audio, vldeo, de lumini, traduceri
simultane, supra-titriri, translatori Si lnterpreti, inchiriere de
echipamente audio, video, lumini, inchirieri sili de spectacol incluzand
localii si scenotehnica pentru spectacole in spatii neconvenlionale,
caziri, etc.

. cheltuieli cu participantii la sesiunile de Shakespearologie A.l.c.T si

CRITICAL STAGE, conferinle ESRA (onorarii,cheltu'eli de transport, cazare

9i mas;, onorarii lectori,etc.) ;

. servicii de realizare expozitii fotografice, de costume, graJici, albume
fotografice, editare, filmiri, sesiuni foto, realizare expozilii si lansdri de
cirti si materiale audio-video:

. prem ;

. cheltuieli cu invitaliidin tarA si st16ln;tate (cazare, transport, mas5,etc.)i

. servicii administrative $i/sau tehnlce suport Festival (remuneralii,
cheltuieli transport, cazare, mas5, etc);

. servicii pentru transport materiale si persoane, inclusiv decontbrij

. servicil productie TNC pentru festival (confeclionarea de recuziti
m;runta, elemente decor, recuzita consumabilS,etc.)

. servicii de paze 9i proteclie; servicii medicale de urgenla ;i de apdrare
impotriva incendiilor.

2.252.000

2.

serviciide organizare pentru desfdsurarea Festivalului
planificare $i organizare operativ; conform riderelor logistice qi tehnice
incluse in contracte, a sosirilor, plecerilor, cazErilor gi integrdrii in
programul Festivalului pentru companiile artistice, persoanele,
organizaliile interne 5i internalionale participante la Festival (circa 35

89,000



organizatii, circa 500 de persoane), servicii de comunicare pentru integrarea 

acestora 	in 	programul 	Festivalului 	pe 	zile, 	ore 	5i 	locatii, 	planificarea 	5i 

organizarea operativa" 	a activit5tilor pe zile, ore 5i atributiuni 	individuale ale 

echipelor tehnice romane 5i stralne, aferente adapthrii spectacolelor in locatiile 

Festivalului, inclusiv comunicarea cu echipele tehnice romane5ti 5i str5ine (peste 

80 de 	evenimente, 	peste 	20 de 	locatii, 	circa 	600 	de 	persoane 	implicate), 

recrutare, selectionare 5i training pentru voluntarii cu abilitati de comunicare in 

limbile de circulatie 	international  a 5i in 	alte 	limbi 	nationale ale 	companiilor 

teatrale participante, coordonarea activitatilor acestora integrate in programul 

Festivalului, 	servicii 	de 	organizare 	conferinte, 	alte 	servicii 	similare, 	necesare 

evenimentului. 

3. 

Servicii de promovare pe durata preg5tirii, organizarii 	i desfawrarii 

Festivalului 

suma include contravaloarea serviciilor de conceptie grafic5 pentru catalog de 

prezentare, 	afi5e, 	bannere, 	inchiriere 	panouri 	publicitare/spatii/suporturi 	de 

expunere in vederea informarii 	publicului, precum 5i realizare de elemente 

grafice derivate, pentru diverse suporturi materiale 5i electronice, promovare 

eveniment pe retelele de socializare, realizare materiale video de prezentare, 

realizare materiale foto de prezentare, obtinere 5i selectare a diferite informatii 

pentru promovare, servicii de realizare 5i difuzare comunicate de presa", realizare 

conferinte de presa, promovarea In media nationala 5i international5 precum 5i 

coordonarea operativa a acestora, servicii de realizare si tiparire afi5e, pliante, 

caiet program, banner, flyere, alte materiale si cheltuieli promotionale pentru 

promovarea Festivalului ) 

159.000 

TOTAL 2.500.000 

Solicitarn ca plata sumei alocate s'a se efectueze in 3 plati partiale, avand in vedere 

complexitatea si Intinderea pe parcursul a doug saptamani a manifestkilor incluse in cadrul 

evenimentului „Festivalul International Shakespeare Craiova"- editia a XIII-a, 2022. 

Directoe ArticA-ir.  , 

Vlad p 

Manager, 

A),e)andru BOUREAN 

2 



FUNDATIA SHAKESPEARE 
Craiova, str. A.I Cuza, nr.11 

Tel.:0251/416942,415363; 0723/166357 
Fax: 0251/414150, 416942 
E-mail: cvshfest@vahoo.corn   
Preqedinte: Emil Boroghinei 

 

cLit c-* Sk 

   

Teatrul National „Marin Sorescu" 

Domnului Alexandru Boureanu, Manager 

(LoZ3 

TEATRUL NATIONAL 
MARIN SORESCU - CRAIOVA 
:NTR.  ARE  Nr.  

ziva_d_Lun  a_22Anut.,2?„.(22.   

Stimate domnule Alexandru Boureanu, 

Va comunicam, prin prezenta, acceptul nostru privind transmiterea dreptului de 
organizare exclusiva a Festivalului International Shakespeare, editia XII-a 2020, 
Teatrului National „Marin Sorescu" din Craiova. 

Precizam ca Fundatia Shakespeare se afla in proces de reorganizare, neavand 
resursele necesare pentru derularea unei astfel de actiuni culturale. 

Cu deosebita consideratie, 

+ 

Emil Boroghi  HAKESPEAR1 

\•p/p. 
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ORDIN NRX“ din 	2019 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare §i functionare at 
Teatrului National „Marin Sorescu" din Craiova 

Tinand seama de prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si 
companiile de spectacole sau concerte, precum i desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile 
completarile ulterioare; 

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 1017/18.04.2019, emisa de managerul Teatrului National 
„Mann Sorescu" din Craiova, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Teatrului National 
„Mann Sorescu" din Craiova, inregistrata la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sub 
nr. 663/C.S.M.C./19.04.2019; 

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) si ale art. 18 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 90/2010 privind 
organizarea i functionarea Ministerului Culturii Si Identitatii Nationale, cu modificarile i cornpletarile ulterioare, 

Ministrul Culturii §i Identitatii Nationale emite urrnatowl: 

ORDIN 

Art. 1. Se apron' Regulamentul de organizare i functionare al Teatrului National „Marin Sorescu" din 
Craiova, prevazut in Anexa nr. 1. 

Art. 2. Se apron' organigrama Teatrului National „Mann Sorescu" din Craiova, prevazuta in Anexa nr. 2. 
Art. 3. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. 
Art. 4. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, once dispozitii contrare ii inceteaza efectele. 
Art. 5. Compartimentul Strategii, Management Cultural va comunica prezentul ordin Teatrului National 

„Mann Sorescu" din Craiova, care va asigura indeplinirea prevederilor acestuia. 

Vaier•Daniel BREAZ 
Ministrul Culturii 	tita ii Nationale 

.?)\ 

kutosrsiti <;,./ 

I

CONFORM I 
CU ORIGINALUL  

If% 	I , 



Anexa nr. 1 la 0.M.C.I.N nr. 	 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

Teatrul National „Marin Sorescu" din Craiova 

CAPITOLUL I — DISPOZIIII GENERALE 

Art. 1 
(1) Teatrul National „Mann Sorescu" din Craiova, denumit in continuare Teatrul, este institutie publica de 
cultura si arta, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, fiind 
finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. 

(2) Teatrul este o institutie publica de spectacole si de repertoriu, de importanta nationala, care poate reuni si 
alto colective artistice, pe durata unui proiect, pentru realizarea de productii artistice prezentate doar in sedi 
determinate. 
(3) Teatrul este organizat Si functioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind 
institutiilesi companiile de spectacole sau concerto, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte acte normative in vigoare si 
prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 2 
(1) Teatrul are sediul in strada Alexandru loan Cuza nr. 11, municipiul Craiova, judetul Dolj. 
(2) Toate documentele, facturile, anunturile, publicaiiIesi alte asemenea documente ale Teatrului vor contine 
denumirea completa a institutiei, precum si indicarea sediului. 

CAPITOLUL II — SCOPUL SI OBIECTIVELE TEATRULUI 

Art. 3 
(1) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone si universale, pe plan 
national si international. 
(2) Pentru atingerea obiectivului prevazut la alin. (1), Teatrul desfasoara urmatoarele activitati 

a) organizeaza si sustine spectacole de teatru proprii sau in coproductie cofinantate si/sa 	bdta17. 	te 
1.140' 

autoritati 	institutii publice, on i cu persoane fizice si juridice de drept privat, din e 
destinate tuturor categoriilor de spectatori; 

b) organizeaza si sustine turnee si participari la festivaluri de teatru, in tara si/sau in straina 	u in 
coproductie, cofinantare si/sau colaborare cu autoritati Si institutii publice on cu persoane fizice si juridice de 
drept privat, din tara si/sau din strainatate; 

(, 
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c) promoveaza piesele i textele de teatru reprezentative ale dramaturgiei romane i universale, clasice si 
contemporane; 

d) pune in valoare talentul creatorilor din domeniul artei interpretative, al regiei si scenografiei din celelalte 
domenii specifice artelor spectacolului; 

e) sprijina debutul si afirmarea tinerelor talente; 

f) realizeaza, dezvolta sau gazduieste proiecte culturale nationale si internationale in domenii conexe artei 
teatrale in parteneriat cu artisti, organizatii neguvernamentale, institutii de spectacole, alte institutii de 
culturesi structuri de profil din tara si din strainatate; 

g) realizeaza, in parteneriat cu institutiile de invatarnant universitar din domeniul teatrului, programe de 
sustinere i prezentare a unor productii teatrale ale studentilor din ultimul an de studiu 	licenta sau 
masterat; 

h) realizeaza, in parteneriat cu institutii de invatamant preuniversitar, programe de educare prin si pentru 
teatru, ateliere de formare, cursuri de actorie pentru linen, precum si spectacole pentru copii; 

i) organizeaza, singur sau in parteneriat on gazduieste expozitii documentare, de arta plastica si arte vizuale, 
evenimente muzicale; 

j) realizeaza Si editeaza publicatii specifice pe once tip de suport, pe care le poate comercializa, singur sau in 
parteneriat; 

k) realizeaza/comercializeaza, singur sau in parteneriat, servicii sau programe media audiovizuale cu 
produsele cultural artistice ale Teatrului, in conditiile legii; 

I) 	realizeaza/comercializeaza, singur sau in parteneriat, materiale si obiecte promotionale dedicate teatrului, 
proiectelor si programelor sale, in conditiile legii; 

m) asigura activitati de consultanta si suport specifice artelor spectacolului, din sfera relatiilor publice, 
comunicarii culturale si interpretarii artistice, partenerilor si stakeholderilor; 

n) desfasoara activitate de impresariat pentru propriile productii artistice, atat la sediul, cat Si in turnee Si 
deplasari; 

o) desfasoara activitali specifice - suport pentru interpretare artistica, productia, promovarea si difuzarea de 
spectacole, incurajand initiative independenta in domeniul artelor, prin stimularea creativitatii si talentului; 

p) stimuleaza inovatia in creep dramaturgica i spectacologica; 
q) initiaza programe cultural-artistice adecvate de petrecere a timpului liber pentru diversele categorii de 

public; 
r) organizeaza cursuri pentru pregatirea, perfectionarea Si dezvoltarea profesionala a personalului propriu sau 

din alte institutii similare sau de educatie; 
s) organizeaza activitati cultural-artistice, de educatie permanenta prin programe proprii si/sau in parteneriat 

cu institutii de specialitate; 
t) dezvolta parteneriate i schimburi culturale in domeniul multilingvismului, in conformitate Cu politica 

europeana in domeniul cultural. 
(3) Pentru a-si face cunoscute activitatile, Teatrul poate produce, multiplica, distribui si comercializa, cu 
amanuntul, caiete-program, brosuri, carti, reviste, precum si once alte publicatii, specifice domeniului de 
activitate, cu respectarea dispozitiilor legate. 
(4) De asemenea, poate produce, multiplica, distribui, comercializa i transmite cu amanunty 
inregistrate pe suport digital, DVD-uri, CD-uri, Cu respectarea prevederilor legale. 

•.$) 

Art. 4 
(1) Teatrul are deplina autonomie in stabilirea si realizarea repertoriului, a proiectelor, precum .si a programelor 
cultural-artistice proprii sau in colaborare, in consens cu politicile culturale ale Ministerului Culturii si Identitatii 
Nationale, conform proiectului de management aprobat. 
(2) Teatrul, Cu avizul consultativ at Consiliului artistic, poate acorda pentru o activitate prestigioasa in slujba 

2 
CONFORM 

CU ORIniivzi 



Teatrului National „Marin Sorescu" din Craiova, diplome ce confera titiul onorific de „societar" sau „sociefar de 
onoare" unor personalitati artistice, ce sunt angajate sau au facut parte din trupa permanenta in ultimii 20, 
respectiv 30 de ani. 
(3) Titlul de „societar" sau „societal' de onoare" se confera pe viata si nu are caracter patrimonial. 

Art. 5 
(1) Activitatea Teatrului este programata pe ani calendaristici i pe stagiuni. 

(2) Stagiunea teatrala incepe, de regula, la data de 15 septembrie a fiecarui an si 
reprezinta perioada de pana la zece luni consecutive, din doi ani calendaristici, in care Teatrul realizeaza si 
prezinta productii artistice. 
(3) Stabilirea timpului liber Si a perioadei de acordare a concediilor de odihna pentru angajatii Teatrului se face, 
potrivit legislatiei in vigoare de regula, In perioada dintre stagiuni. 
(4) in timpul stagiunilor Teatrul programeaza spectacole de regula sase zile pe saptarnana, de mill pana 
duminica inclusiv. Luni este, de regula, zi 
(5) Zilele de activitate suplimentara ale personalului artistic si de scena se recupereaza, de regula, in perioada 
pauzei dintre stagiuni. 

CAPITOLUL III — PATRIMONIUL 

Art. 6 
(1) 	Patrimoniul Teatrului este format din drepturi si obligaii asupra bunurilor aflate in proprietatea public a a 
statului, inscrise pe listele de inventar si in Anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
Inventarului centralize! al bunurilor din domeniul public al statului, pe care le administreaza, in conditiile legii, cu 
diligenta unui bun proprietar, precum Si asupra bunurilor aflate in proprietatea sa. 
(2) Patrimoniul poate Ii completat prin achizitii publice, transferuri, donatii, sponsorizari si alte modalitati 
permise de lege. 
(3) Teatrul administreaza, in condiliile legii, imobilul prevazut la art. 2 din prezentul regulament, care este 
inscris in Cartea funciara numar incheiere 58192/2009, imobil care are in componenta 4 (patru) 

I. Sala Mare — „Amza Pellea" - 589 locuri; 

ii. Sala Studio „Ion D. Sirbu" - 120 locuri; 
iii. Sala „ATELIER' - 80 locuri; 
iv. Sala „IA TE UITAir - 60 locuri, 	

g,M41,i 4  

cat Si spatii aferente desfasurarii activitatii artistice auxiliare si spatii pentru desf stirarOaa tivitoti 
administrative. 
(4) Patrimoniul mobil at teatrului cuprinde: 

	 v.,,1611061$ 

a) decorurile spectacolelor; 
b) costumele spectacolelor; 
c) recuzita; 
d) obiecte administrative; 
e) instalatii de sunet; 
f) instala(ii de lumini; 
g) utilaje, echipamente i instalatii suport necesare activitälii artistice; 
h) mijloace de transport (de persoane, de marfuri); 
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i) alte obiecte si materiale de practica si memorie culturala. 

CAPITOLUL IV BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Art. 7 
Cheltuielile Teatrului sunt finantate din venituri proprii, din subventii @cordate de la bugetul de stet prin Ministerul 
Culturii qi Identitatii Nationale, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale. 

Art. 8 
(1) Veniturile proprii necesare finantarii activita(ii Teatrului se pot ob(ine, fara a se limita la acestea, din: 
a) vanzarea biletelor de intrare la spectacole sau la alte evenimente proprii; 
b) onorarii obtinute in urma invitarii la festivaluri sau turnee artistice, precum si din co-productii cu alte institutii; 
c) vanzarea de publicatii proprii; 
d) activitatile prevazute la art. 3 atm. (2), (3) si (4) din prezentul Regulament; 

e) realizarea de studii, analize si cercetari, precum si din derularea de programe si proiecte specifice, pe baza 
de contracte, inclusiv pe baza de parteneriat public-privat; 

f) oferirea de asistenta specifica institu(iilor interesate si prestarea de servicii culturale; 
g) valorificarea drepturilor de autor In raport cu alte persoane fizice sau juridice; 
h) incheierea de contracte de prestari de servicii, potrivit legii, a spatiilor Cu destinatie artistica, precum si a 

altor spatii cu destinatii specifice, potrivit nciii configuratii functionale si organizatorice a Teatrului 
i) valorificarea bunurilor mobile si imobile care fac parte din patrimoniul sau In conditiile legii; 
j) exploatarea unor bunuri aflate in administrare, potrivit legii; 
k) taxe din cursuri de formare profesionala Si de participare Is ateliere de artele spectacolului; 
I) 	alte activitati specifice, realizate de Teatru, in conformitate cu atributiile sale legate. 

(2) Teatrul poate beneficia de bunuri materiale si fonduri banesti primite sub forma de servicii, donatii si 
sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legate; liberalitatile de once let pot Ii acceptate numai daca nu sunt 
grevate de conditii on sarcini care sunt contrare obiectului de activitate al Teatrului, sau care afecteaza 
autonomia sa culturala si repertoriala. Teatrul poate incheia, In acest scop, contracte de publicitate, inclusiv cu 
organizatii neguvernamentale al carol object de activitate IF constituie sprijinirea materiala si financiara a 
activitatii Teatrului. 

Art, 9 
Bugetul de venituri si cheltuieli at Teatrului se fundamenteaza avand in vedere propunerile 
minimal, celelalte proiecte care nu sunt incluse in programul minimal cheltuielile de per 
necesitatile de intretinere reabilitare Si dezvoltare a bazei materiale. 

CAPITOLUL V PERSONALUL SI CONDUCEREA TEATRULUI 

Art. 10 
(1) Personalul Teatrului se structureaza in personal artistic, tehnic si administrativ, de conducere sau de 
executie, angajat In conditiile legii, care isi desfasoara activitatea de regula in baza contractului individual de 
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j)  
k)  
I) 

munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, inclusiv pe stagiune sau productie. 

(2) Pentru realizarea productiilor artistice, a programelor si proiectelor culturale, Teatrul poate utiliza personal 
artistic remunerat in baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legate privind dreptul de autor 
drepturile conexe, precum si personal de specialitate tehnic si administrativ remunerat pe baza unor conlracte, 
potrivit dispozitiilor Codului civil. 

(3) Angajarea, promovarea, sanclionarea Si concedierea personalului se realizeaza in conditiile legii. 

(4) Personatul contractual al Teatrului va respecta normele de conduita profesionala prevazute de Legea 
nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, precum si 
pe cele din Regulamentul Intern. 

(5) Personalul contractual poate sesiza persoanele sau instituiile competente, potrivit dispozitiilor prezentului 
Regulament, cu privire la incalcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum si cu privire la constrangerea sau 
amenintarea exercitata asupra unui angajat contractual pentru a-I determina sã incalce dispozitiile legate in 
vigoare on sä le aplice necorespunzator. 

Art. 11 
(1) Managementul Teatrului este asigurat de Manager (director general), denumit in continuare manager, 
desemnat, potrivit legii, in urma concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management 
incheiat cu Autoritatea, Ministerul Cu&in' si Identita til Nationale, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr, 189/2008 privind rnanagementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile i completarile ulterioare. 

(2) Managerul conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile Cu autoritatile publice, 
institutiile si organizatiile, precum si cu persoanele fizice si juridice din tart sau din strainatate. 

(3) Managerul va imputernici prin decizie persoana competenta sá cerceteze incalcarea prevederilor Leg ii 
nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Managerui are urmatoarele atributii principale: 

asigura organizarea si functionarea activitatii Teatrului; 

avizeaza si propune spre aprobare Autoritalii proiectul de buget at institutiei; 
decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, conform prevederilor contractului de 
management, cu respectarea prevederilor legate, fund ordonator tertiar de credite pentru bugetul acesteia; 

aproba angajarea, promovarea, sanc(ionarea i concedierea personalului Teatrului, in conditiile legii; 

negociaza clauzele contractului colectiv de munca la nivel de institutie, in conditiile legii; 

negociaza clauzele contractelor incheiate in temeiul legilor speciale; 

reprezinta Teatrul in relatiile Cu autoritatile si institutiile publice, cu alto institutii si organizatii, 
persoanele juridice din tara si strainatate; 

h) incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, in limitele de compete* stabilite 
contractul de management; 

i) avizeaza Si transmite conducerii Autoriratii, in vederea aprobarii, statul de functii at Teatr 
actualizarile acestuia oil de cate on intervin modificari de nafura sä justifice un astfel de de 

asigura indeplinirea tuturor hotararilor adoptate de Consiliul Administrativ; 
aproba masurile de asigurare a sanatatii Si securitatii in munca (SSM) si urmareste aplicarea _ 
stabileste prin dispozitii scrise responsabilitatile privind apararea impotriva incendiilor, medicina muncii, 
ISCIR etc.; 

m) aproba planurile de paza si protectie impotriva incendiilor si urmareste aplicarea lor in practica; 

n) aproba centralizatorul anual at programarii concediilor de odihna ale salariatilor Teatrului; 

o) apron prin act administrativ Regulamentul Intern; 
5 
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p) avizeaza Si transmite, in vederea aprobarii de catre Autoritate, proiectele de Regulamente de organizare si 
functionare (ROF)si de Organigrame; 

q) raspunde de utilizarea eficienta, conform prevederilor legale, a bugetului; 
r) intocmeste repertoriul stagiunii, consultand ConsiHul artistic, in conformitate cu obiectivele asumate prin 

contractul de management; 
s) dispune incheierea contractelor Cu artistii-creatori (regizori, scenografi, actor', coregrafi, autori, traducatori, 

adaptatori, compozitori, s.a.m.d.) pentru proiectele artistice, clupa negocierea onorariilor, in conditiile legii; 
t) hotaraste, in ultima instanta, asupra distribuirii rolurilor, de comun acord Cu regizorii sau cu autorii, dupa 

caz; 
u) decide, in functie de necesitati si cu respectarea prevederilor legate in materie, constituirea unor comisii 

permanente sau temporare pentru desfasurarea unor activitati precum: 
1.) negocierea onorariilor colaboratorilor artistici; 
2.) evaluarea, expertizarea si avizarea ofertelor de donatii si achizitii; 

evaluarea si receptia bunurilor gestionate; 
4.) evaluarea si valorificarea bunurilor scoase din functiune; 
5.) evaluarea si inventarierea patrimoniului; 
6.) casarea bunurilor. 

v) 	organizeala activitatea de control financiar preventiv si pe cea de audit public intern, potrivit legii; 
w) solutioneaza contestatiile in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi 

care se acorda potrivit prevederilor legii; 
x) dispune aplicarea de sanctiuni disciplinare personalului Teatrului, potrivit legii; 

y) 	apron programul anual de achizitii publice, si raspunde de leg alitatea acestora; 
z) raspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Teatrului si asigura promovarea 

acestuia in grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, cu incadrarea in sumele 
aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu; 

aa) incheie contracte individuale de munca cu respectarea prevederilor Codului muncii si, dupa caz, a actelor 
normative speciale; 

bb) conduce, coordoneaz i raspunde de organizarea si functionarea activitatii Teatrului; 

cc) indeplineste ()rice alto atributii date in competenta sa, potrivit dispozitiilor legate. 
(5) In exercitarea atributiilor sale, Managerul Teatrului emite decizii; 

(6) Managerul poate delega directorilor, cu exceptia directorului Directiei Economic-Marketing, unele din 
atributiile sale, in conditiile legii. 

Art. 12 
(1) Managerul este sprijinit in procesul de consultare si de luare a deciziilor de dou5 organism: 

a) Consiliul Administrativ — cu rol deliberativ; 
b) Consiliul Artistic — cu rol consultativ. 	

t) 

(2) Managerul conduce activitatea Consiliului administrativ si Consiliului artistic, potrivit d 	 i 
is • prezentului Regulament. 

!Tii 5% !s•,:,-‘,/ 

Art. 13 
(1) Managerul ii desfasoara activitatea sprijinit de o echipa, aflata in directa sa subordine, dup5 cum urmeaza: 
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a) Directorul General Adjunct; 
Directia Artistica; 

c) Directia Economica — Marketing; 

d) Biroul Juridic — Resurse Umane; 
e) Compartimentul Audit Public Intern. 

(2) Managerul poate decide, in conditiile legii, exercitarea temporara a unora dintre atributiile sale de catre 
Directorul General Adjunct, Directorul Directiei Artistice, Directorul Directiei Scena si Directorul Directiei 
Tehnice. 

Art. 14 
(1) Consiliul administrativ se pronunta asupra problemelor importante ale Teatrului. 

(2) Consiliul administrativ se infiinteaza prin decizia Managerului, care este si presedintele Consiliului. 

(3) Din Consiliul administrativ fac parte: 
a, Managerul/ Director General 	 Presedinte; 

b. Directorul General Adjunct 	 Membru; 

c. Directorul Directiei Artistice 	 Membru; 

d. Directorul Directiei Economice-Marketing 	 Membru; 

e. Directorul Directiei Scena 	 — Membru; 

f. Directorul Directiei Tehnice 	 — Membru; 

g. Seful Serviciului Promovare si Marketing 	 — Membru; 

h. Seful Biroului Juridic-Resurse Umane 	 — Membru; 

i. Reprezentantul Autoritatii, desemnat de cake acesta 	— Membru; 

j. Delegatul sindicatului reprezentativ on reprezentantul salariatilor — Membru (fara drept de vot). 

Art. 15 
Consiliul Administrativ dezbate, avizeaza, propune sau decide, dupa caz, asupra: 
a) fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli — inclusiv a programului anual/multianual de investitii si a 

programului anual de achizitii publice; 
finantarii proiectelor Si programelor ce nu se aria in Programul Minimal at managerului; 

c) propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli; 
d) propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare si functionare (ROF), precum si a Organigramei 

si a Reguiamentului de Ordine Interioara (R01); 
e) proiectelor de colaborari, coproductii, acceptari de donatii etc., la cererea managerului; 

f) statului de funclii at institutiei, cu incadrarea in volumul resurselor financiare, inaintandu-I Autoritalii spre 
aprobare; 

g) masurilor necesare pentru buna gospodarire a mijloacelor materiale (consumabile, obie 
mijloace fixe) si financiare ale Teatrului; 

h) proiectului planului de investitii al Teatrului si decide, in functie de prioritatile economi 
ale Teatrului; 

i) modificarilor tarifelor, pretului biletelor si ale taxelor de cursuri; 

j) altor probleme care privesc organizarea si buna functionare a activitatii, in masura in care este solicitat si in 
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limita competentelor sale. 

Art. 16 
(1) Consiliul Administrativ functioneaza regulamentar in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al 
membrilor si ia hotarari Cu majoritatea simpla a celor astfel prezenti. 

(2) Consiliut Administrativ se convoaca de catre presedinte on de cate oil este necesar, sau la cererea a cel 
putin doua treimi dintre membrii sai. 
(3) Cons/ Administrativ se reuneste, cel putin o data la 3 luni sau de cate on este nevoie. 

(4) in functie de subiectele aflate pe ordinea de zi, presedintele poate invite i alte persoane a carol prezenta 
este considerate' utile. Persoanele astfel invitate pot sä ii exprime opiniile si punctele de vedere, dar nu au 
drept de vot. 
(5) Deliberarile Consiliului Administrativ se consemneaza intr-un registru de procese verbale; procesele verbale 
se contrasemneaza de cake toli participantii la reuniunea respective'. 

(6) Evidenta intrunirilor si a chestiunilor discutate se face de catre secretarul Consiliului Administrativ numit de 
catre Manager dintre membrii Consiliului. 

Art. 17 
(1) Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ in ceea ce priveste alcatuirea repertoriului, structure 
proiectelor si programelor, strategia artistica a Teatrului. 

(2) Consiliul Artistic se infiinteaza prin decizia Managerului, ca organism colectiv de specialitate, Cu caracter 
consultativ, conform legislatiei in vigoare. 

(3) Consillui Artistic este alcatuit din: Prwdinte in persoana Managerului si clad membri cu functii de 
specialitate artistica din cadrul Directiei artistice si/sau personalitati ale vietii culturale care nu sunt angajati ai 
Teatrului. 
(4) Evidenta intrunirilor si a problemelorkspectelor discutate este tinuta de un secretar numit de Manager dintre 
membrii consiliului artistic. 
(5) Atributiile Consiliului artistic sunt urmatoarele: 

a) face propuneri cu privire la programul si politica repertoriala; 
b) analizeaza calitatea artistica a productiei teatrale, conceptia regizorala si scenografica, sarcinile specifice de 
munca ale personalului artistic; 
c) face propuneri pentru perfectionarea pregatirii profesionale si utilizarea personalului artistic, pentru 
mentinerea unui climat favorabil creatiei artistice in repetitii Si spectacole, care sá asigure calitate si performante 
maxime; 
d) urmareste spectacolele (prin membri desemnali) Si raporteaza in scris managerului despre eventuate 
abateri de la conceptia regizorala initial& 
(6) Consillul artistic se convoaca din dispozitia Managerului cel putin de o data pe parcursul unui an, sau on de 
cate on este necesar. 
(7) Flotararile Consiliului artistic se iau cu majoritate de voturi, dar au numai caracter con . r.: ; ""...: 

	

A 	
cizia 

aparlinandu-i Managerului. 	 2,0' . , 	$2,, 

	

/. iz .\--c.-..-,k( :', 	t-, 
(8) Daca un membru at Consiliului artistic absenteaza la doue intruniri consecutive ale con jIgfluly- 'Osta Q i 
considerate' ca o renuntare la calitatea de membru in Consiliul artistic putand fi Inlocuit, 

	

::,.." 	,..-.-... 
,"- 

Art. 18 
(1) Directorul General Adjunct este incadrat in baza contractului individual de munca si a deciziei 
Managerului, potrivit legii, se subordoneaza Managerului si are in directa subordine: 
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g) 

a) Directia Scena; 
b) Directia Tehnica; 
c) Compartimentul Achizitii Publice. 
(2) Directorul General Adjunct are urmatoarele atributii: 

a) elaboreaza, in consultare Cu directorii, sefii servicillor Si sefii de birou planuri de perspectiva privind 
modernizarea, eficientizarea si optimizarea organizarii activitatii diferitelor structuri functionale ale Teatrului 
pe care le coordoneaza, planuri ce sunt transmise Managerului pentru a Ii analizate in Consiliul 
Administrativ; 

b) verifica planul anual/multianual de investitii publice, pe clasificaii functionale, care constituie anexa Is 
Bugetul de Venituri Si Cheltuieli at Teatrului; 

c) colaboreaza la elaborarea proiectului de buget at institutiei; 

d) monitorizeaza activitatea de achizitii publice, avizeala programul anual de achizitii publice; 

e) verifica si coordoneaza necesitatea i oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii, iar pe parcursul 
executiei bugetare coordoneaza derularea Si finalizarea in bune conditii a proiectelor i programelor de 
investitii; 

f) colaboreaza cu invitatii artistici ai Teatrului (regizorii artistic', scenografi etc.), privind transformarea 
cerintelor acestora in solutii practice in scopul producerii spectacolelor i evenimentelor artistice; 
coordoneaza pregatirea si sustinerea tehnica a spectacolelor si a altor evenimente prezentate de 
organizatori si produca(ori divers', interni Si internationali, in salile institutiei; 

h) avizeaza, impreuna cu directorul Directiei Economice—Marketing, propunerile de angajare, promovare, 
sanctionare si incetare a contractelor de munca pentru salariatil din cadrul directiilor sau serviciilor de care 
raspunde; 

i) stabileste atributiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificarilor acestuia, in corelatie cu 
sarcinile care trebuie indeplinite; 
verifica modul de indeplinire a sarcinilor personalului din subordinea sa si asigura actualizarea de are 
acestia a fiselor de post; 

k) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate serviciile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 

I) 	semneaza, vizeaza si aproba, dupa caz, referatele de necesitate, devizele, comenzile, contractele, 
dispoziiiIesi ordinele de plata, alte documente de natura tehnica si financiar-contabila, conform 
prerogativelor care i-au fost incredintate; 

m) este presedintele comisiei centrale de inventariere care verifica periodic buna administrare si gestionare a 
patrimoniului institutiei, prin decizia Managerului; 

n) verifica administrarea, intretinerea si repararea cladirilor; 

o) verifica lucrarile de investitii si reparatiile capitale si curente; 

p) indeplineste once atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sat] de activitate; 
(3) Directorul General Adjunct este membru de drept al Consiliului Administrativ. 

Art. 19 
(1) Direclia Artistica' este condusa de un director, incadrat in baza contractului in 
deciziei managerului, potrivit legii, se subordoneaza managerului. 
(2) Directia Artistica are in componenta sa urmatoarele structuri: 

a) Serviciul Actori; 
b) Serviciul Dramaturgie. 
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(3) Directorul Directiei Artistice este membru de drept at Consiliului Administrativ Si Consiliului Artistic. 

Art. 20 
(1) Directia Economica-Marketing este condusa de un director, incadrat in baza contractului individual de 
munca si a deciziei managerului, potrivit legii, se subordoneaza Managerului. 
(2) Directia Economia-Marketing are in componenta sa urmatoarele structuri: 

a) Biroul Financiar Contabilitate; 

b) Serviciul Promovare si Marketing. 

(3) Directorul Directiei Economica-Marketing este membru de drept at Consiliului Administrativ. 

Art. 21 
(1) Directia Scena este condusa de un director, incadrat in baza contractului individual de munca si a deciziei 

managerului, potrivit legii, se subordoneaza directorului general adjunct. 

(2) Directia Scena are in componenta sa urmatoarele structuri: 

a) Serviciul Productie; 

b) Formatia Tehnica i Logistica de scena; 

c) Compartimentul Regizorat tehnic. 
(3) Directorul Directiei Scena este membru de drept at Consiliului Administrativ, 

Art 22 
(1) Directia Tehnica este condus5 de un director, incadrat in baza contractului individual de munca §i a 
deciziei managerului, potrivit legii, se subordoneaza directorului general adjunct. 

(2) Directia Tehnica are in componenta sa urmatoarele structuri: 

a) Serviciul Tehnic; 

b) Serviciul Administratv. 
(3) Directorul Direciei Tehnice este membru de drept at Consiliului Administrativ. 

CAPITOLUL VI- STRUCTURA ORGANIZATORICA 

Art. 23 
(1) Biroul Juridic - Resurse Umane este subordonat managerului si este condus de un §ef birou. 

(2) Seful Biroului Juridic - Resurse Umane este membru de drept at Consiliului Administrativ, 

Art. 24 
Biroul Juridic - Resurse Umane are urmatoarele atributii: 

1) in domeniul juridic: 

a)  
b)  
c)  

asigura legalitatea desfasurarii i apararii intereselor Teatrului; 

reprezinta institutia pe baza delegatiei data de conducerea Tea 

apara interesele institutiei in fate instantelor judecatore0 
raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice; 



g) 

d) intocmeste, redacteaza toate actele specifice pentru sustinerea, in instantele de once grad, a intereselor 
leg itime ale Teatrului; 

e) exercita caile de atac importiva hotararilor judecatoresti considerate neintemeiate si nelegale; 

f) avizeaza, din punct de vedere at legalitatii, actele juridice, purtatoare de efecte juridice in care reatrul este 
parte; 

g) avizeaza, din punct de vedere at legalitatii, once masuri care sunt de natura sä angajeze raspunderea 
patrimoniala a Teatrului ori sä aduca atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia; 

h) conlucreala cu compartimentele Teatrului interesate in intocmirea de acte, contracte, decizii etc. asigurand 
conformitatea acestora cu dispozitiile legate; 

i) acorda asistenta juridica celortalte compartimente ale Tea(rului; 

j) urmareste aparitia dispozitiilor cu caracter normativ i semnaleaza conducerii sarcinile care revin institutiei 
potrivit acestor dispozitii; 

k) avizeaza deciziile emise de manager; 

I) 	elaboreaza, sau dupa caz, analizeaza si avizeaza din punct de vedere at legalitatii proiectele de acte cu 
caracter juridic si de contracte in care Teatrul este pane, asigurand conformitatea acestora cu dispozitiile 
legate; 

m) 	formuleaza opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea mangerului. 

2) in domeniul resurselor umane: 

a) intocmeste, si, dupa caz, actualizeaza Regulamentul de organizare i functionare, Regulamentul intern, 
precum si Organigrama institutiei; 

b) pastreaza i completeaza registrul de evidenta a deciziilor; 

c) asigura intocmirea contractelor individuate de munca, si a actelor aditionale Is contractele individuate de 
munca, potrivit legii; 

d) coordoneaza Si asigura consultanta de specialitate in vederea derularii in conditii de legalitate a procesului 
de evaluare anuala a performantelor profesionale ale angajatilor; gestioneala fisele de evaluare 
profesionala anuala ale angajatilor teatrului; 

e) asigura secretariatul concursurilor de recrutare sau examenelor pentru promovarea personalului in functie 
de grad sau treapta profesionala; 

f) stabileste structura de personal pe baza careia se determina fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, 
potrivit legii; 

completeaza Registrul electronic de eviden(ã a salariatilor, intocmit potrivit reglementaritor legate in vigoare 
sub forma electronica; 

h) gestioneaza fisele de post intocmite de compartimentele din cadrul institutiei, intocmeste i completeaza, in 
conditiile legii, dosarele personale ale angajatilor teatrului; 

i) asigura intocmirea documentatiei pentru concursuri, angajari, promovari, salarizare, pensionari, incetarea 
raporturilor de munca, sanctionari, acordarea drepturilor de natura salariala si a premiilor cuvenite 
personalului, in conditiile legii; 
asigura intocmirea documentelor statistice, a evidentelor de personal si de salarizare, pre urn si a altor 
documente solicitate in domeniul resurselor umane; 	 hi-A to  

k) 	stabileste structura de personal pe baza careia se determina fondurile destinate c'e$tuier17i slit die, 
potrivit legii; 

\' 	, 	. 
I) 	calculeaza, potrivit legii, vechimea in munca a salariatilor 	informeaza conduce 	./pt feJ 	itiilor 

privind avansarea in grada(ii, potrivit legii; 	 st lov\\  

m) elibereaza la solicitarea angajatilor sau fostilor angajati documente care atesta activitatea desfasurata de 

I
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q) 

acesta, vechimea in munc5, in meserie, in specialitate; 

n) asigura si raspunde de aplicarea corecta a prevederilor legate privind sistemul de salarizare a 
personalului teatrului; 

o) asigura intocmirea proiectului anual at statului de functii at instilutiei, a proiectelor statelor modificatoare, pe 
care le supune spre avizare managerului in vederea transmiterii spre aprobare ordonatorului principal de 
credite, la termenele si In conditiile stabilite de acesta, precum si a statelor nominate de personal; 

p) Tntocmeste, la solicitarea angajatilor sau fostilor angajati ai Teatrului, adeverintele cuprinzand drepturile 
salariale si de personal sau alte informatii specifice domeniului resurselor umane; 

indeplineste once alte atributii stabilite de catre manager, specifice domeniului sat.' de activitate. 

Art. 25 
Compartimentul Audit Public Intern este subordonat managerului, functioneaza conform prevederilor Legii nr. 
672/2002 privind auditul public intern cu completarile si modificarile ulterioare, Normelor generate privind 
exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin HG. nr. 1086/2013, cu compietarile si modificarile 
ulterioare: 

a) 	asigura consilierea managerului, destinata sã imbunatateasca sistemele si activitatile institutiei: 

b) verifica buna aplicare a regulilor, procedurilor si dispozitiilor din institutie, semnaland conducerii 
dezechilibrele, interpretarile gresite ale dispozitiilor stabilite, analizeaza cauzele si consecintele si 
recomanda ceea ce trebuie facut pentru ca pe viitor s5 fie aplicate regulile; 

c) apreciaza rezultatele in conformitate cu obiectivele propuse si analizeaza posibilitatea imbunatalirii si 
depasirii acestora; 

d) elaboreaza normele metodologice de audit public intern specifice Teatrului; 

e) elaboreaza proiectul planului de audit public intern, anual si multianual si It supune spre aprobare 
Managerului; 

f) 	efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua dna sistemele de management financiar si control, 
precum si cele de managementul resurselor umane ale Teatrului sunt transparente si conforme cu 
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate; 

g) examineaza sistemul de contabilitate si fiabilitate at Teatrutut; 
h) 	verifica, in limitele si potrivit dispozitiilor legate, urmatoarele: 

1) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de institutie din momentul constituirii 
angajamentelor pana la utilizarea fondului de catre beneficiarii finali; 

2) constituirea veniturile publice, respectiv autorizarea Si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a 
facilitatilor acordate la incasarea acestora; 

3) gestionarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de 
bunuri din domeniul privat/public at statului; 

4) activitatea de management financier Si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice 
aferente. 

i) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor Si recomandarilor rezultate din activitatile sale de 
audit public intern, Matiagerului, precum Si organismului ierarhic superior din cadrul ordonatorului 
principal de credite; 

j) informeaza Ministerul Culturii si Identitatii Nationale despre recomandarile neinsusite de catre 
managerul Teatrului, precum si despre consecintele acestora; 

k) eiaboreaza raportul anual at activitatii de audit public intern care prezinta modul de realizare a 
obiectivelor compartimentului; 	 ooston 

I) 	raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control nt.r.)--.,a)111114,i gularitatile sau 
posibilele prejudicit identificate in realizarea misiunilor de audit public 

m) pastreaza confideniialitatea datelor Si informatiilor inscrise in lucrarile p Oite, aogymenie examinate si 
actele de control. 

Oni 
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Art. 26 
Compartimentul Achizitii Publice este subordonat direct orului general adjunct §i are urmatoarele atributii 
principale: 
a) stabileste circumstantele de incadrare pentru aplicarea fiecarei proceduri sau pentru cumpararea directa, 

conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiz4iile pub/ice, cu modificarile si completarile ulterioare si 
a celorlalte acte normative incidente; 

b) intocmeste, pana la sfarsitul ultimul trimestru din anul curent, pentru anul urmator, Programui anual at 
achizifillor pub/ice, in baza referatelor de necesitate intocmite de fiecare structura functionala din Teatru; 

c) elaboreaza documentele privind cumpararile directe, in conditiile legii; 

d) organizeaza Si vegheaza la buna desfasurare a procedurilor de achizitie publica de produse, servicii si 
lucrari, cat si altar documente cerute de legislatia in vigoare; 

e) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire, in conditiile legii; 
f) constituie, arhiveaza si pastreaza dosarul achizitiilor publice; 
g) realizeaza si indeplineste procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractele de 

concesiune de servicii si/sau a contractele de concesiune de lucrari; 
h) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de lege; 
i) indeplineste once alte atributii stabilite de catre manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 27 
(1) Directia Artistica este subordonata managerului, este condusa de un director, i are urmatoarele atributii 

principale: 
a) coordoneka activitatile de pregatire, organizare si desfasurare a evenimentelor culturale aflate in 

programul anual al institutiei, din punct de vedere artistic; 
b) impreuna cu seful serviciului Dramaturgie, favorizeaza creatia dramatica autohtona, prin contacte i discutii 

periodice cu autorii de dramaturgie, propune liniile de perspectiva ale repertoriului; 
c) impreuna cu seful Serviciului Dramaturgie, investigheaza permanent noile aparitii din literatura dramatica 

nationala si internationala ce pot interesa repertoriul Teatrului, stabileste relatii si contacte Cu autorii 
dramatic' de pretutindeni, realizeaza demersurile necesare obtinerii cesiunilor de reprezentare; 

d) urmareste Si raspunde de respectarea formelor legale pentru ob(inerea cesiunii de reprezentare a textelor 
dramatice, de utilizare a compozitiilor Si ilustratiilor muzicale si a altor lucrari purtatoare de drepturi de autor, 
pentru spectacolele propuse sa mire in repertoriul Teatrului; 

e) prezinta propuneri pentru alcatuirea repertoriului Teatrului i a altor evenimente conform Programului de 
management al institutiei; 

f) prezinta propuneri pentru desemnarea colaboratorilor artistici ai fiecarei montari; 
g) stabileste atributiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificarilor acestuia, in corelatie cu 

sarcinile care trebuie indeplinite; 
h) verifica modul de indeplinire a sarcinilor personalului din subordinea sa i asigura actualizarea de catre 

acestia a fiselor de post; 
i) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii i PSI in toate serviciile i activitatile pe care le 

coordoneaza; 
j) colaboreaza cu invitatii artistici ai Teatrului (regizorii artistic', scenografi etc.), privind 

	

	17"--z ea cerintelor ,,,.‘ 
acestora in solutii artistice de sunet, lumini, foto-video, alte efecte speciale pr um 1 te§- 	a acestor , 
solicitari in conceptul spectacolelor;  

k) avizeaza propunerile regizorilor artistic' privind distributia spectacolului si oiabo ato 	 saliprincipali, 
contrasemnand deciziile Cu distribu 	 vtia spectacolelor emise de manager; 	

›, 	... c;\  , ,  
''-'4`!...r_uro 
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I) realizeaza impreuna Cu eful Serviciului Actori, Directorul de scena i Compartimentul Regizorat programul 
reprezentatiilor spectacolelor i evenimentelor, precum i programul repetitillor de la cele 4 sali ale Teatrului; 

m) urmarqte permanent utilizarea judicioasa i punerea in valoare a tuturor angajatilor care formeaza Serviciul 
actor' at Teatrului; 

n) avizeaza programarea lunara a reprezentatiilor §i repetitiilor spectacolelor, consultand pe eful Serviciului 
Actori i Directorul de scena; 

o) coordoneaza pregatirea i sustinerea artistica a repetitiilor i spectacolelor, precum i a altor evenimente 
prezentate de organizatori Si producatori diver§i, interni Si intemationali, in sale institutiei; 

p) elaboreaza strategii de educatie cultural-artistica ale Teatrului i coordoneaza implementarea acestora; 

q) monitorizeaza i controleaza activitatea cultural-artistica i programe educationale ale Teatrului; 

r) coordoneaza relatiile internationale, turneele i deplasarile spectacolelor Teatrului, in tara i strainatate; 

s) avizeaza propunerile de angajare, promovare, sanctionare i desfacere a contractelor de munca pentru 
salarialii din serviciile de care raspunde. 

(2) Directorul Directiei Artistice este membru de drept al Consiliului Administrativ i at Consiliului Artistic. 

Art. 28 
Serviciul Actori este condus de un §ef serviciu, se afla in subordinea Directiei Artistice i are urmatoarele 
atributii principale: 
a) urniarete i raporteaza directiei aspecte specif ice activitatii de creatie artistica a actorilor trupei permanent° 

a Teatrului precum i a artiOlor invitali; 

b) urrnarete solicitarile Si nevoile actorilor Teatrului, privind creatia artistica i formarea profesionala; 

c) formuleala propuneri privind exploatarea creativa a potentialului artistic at trupei de actori; 

d) formuleaza propuneri pentru alcatuirea repertoriului Teatrului, in functie de caracterele dramatice ale 
actorilor angajati; 

e) coopereala la realizarea programul reprezentatiilor spectacolelor si evenimentelor, precum i programul 
repetitiilor de la cele 4 sali ale Teatrului; 

f) intocmete documentarea necesara normaril actorilor angajati i a executarii contractelor de cesiune a 
artiOlor colaboratori; 

g) propune, in scris, incheierea contractelor cu actori colaboratori care vor participa la realizarea productiilor §i 
evenimentelor artistice ale Teatrului; 

h) urmare§te, dupa premiera i dupa reluari, modul in care sunt reprezentate spectacolele aflate in repertoriu, 
in scopul mentinerii catitãii artistice a acestora; 

i) propune, in scris, directorului Directiei Artistice solutii de dublare a rolurilor sau inlocuire de rot, in situatiile 
create de indisponibilitatea unor actori; 

j) stabilete si alte atributii de serviciu ale actorilor din subordine, in corelatie cu sarcinile care trebuie 
indeplinite; 

k) verifica modul de indeplinire a sarcinilor actorilor din subordinea sa i asigura actualizarea fi ,N1 	ost; 
0 . 

I) urmarete respectarea normelor de protectie a muncii 	PSI in bate serviciile 	ptUi atj 
coordoneaza; 

m) indepline0e once alte atributil stabilite de catre manager, specifice domeniului sail de a i'ytat 	4s1A‘o 
(Izturilt$\°‘:  

Art. 29 
Compartimentul Machiaj este subordonat sefului Serviciului Actori si are urmatoarele atributii principale: 
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a) creeaza si execute' machiajul si coafura, Si se ocupa de intrelinerea perucilor necesare actorilor distribuiti in 
spectacole, atat la repelitii cat si la reprezentatiile spectacolelor; 

b) refera achizitionarea cosmeticelor i materialelor specifice necesare repetitiilor si spectacolelor din 
repertoriul teatrului; 

c) indeplineste once atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 30 
Serviciul Dramaturgie este condus de un sef serviciu, se Oa in subordinea Directiei Arlistice si are 
urmatoarele atributii; 
a) se informeaza permanent in vederea descoperirii de texte care sä puna in valoare calitatile colectivului 

artistic; 
b) realizeaza documentarea referitoare la operele dramaturgiei romanesti i universale din repertoriu; 
c) propune, in baza analizei facute, texte, piesele originale, traduceri, adaptari pentru repertoriul fiecarei 

stagiuni; 
d) urmareste respectarea termenelor prevazute in contractele incheiate cu autorii si alti colaboratori artistici 

(regizori, scenografi, muzicieni, light-designeri etc.); 
e) redacteaza continutul afiselor si panourilor de promovare, pentru sediu i turnee; 
f) redacteaza continutul caietelor program; 
g) coordoneaza editarea si distributia revistei SpectActor, 
Ii) monitorizeaza comunicarile din mass-media despre activitatea Teatrului; 

i) se °cupã de pregatirea materialelor necesare pentru evenimentele jubiliare ale Teatrului sau ale unor artisti; 

j) organizeaza si asigura conferintele de presa ale Teatrului; 

k) raspunde de rezolvarea tuturor problemelor de protocol privind invitatii la vizionari, premiere, evenimente; 
I) coordoneala formele de comunicare si PR ale Teatrului, in scopul optimizarii imaginii sale publice; 

m) ingrijeste si raspunde de buns pastrare a cartilor, brosurilor, schitelor de decoruri si costume, a casetelor 
video si a oricarui alt material documentar existent in biblioteca si muzeul Teatrului, conform legilor in 
vigoare; 

n) intocmeste si actualizeaza fisele tuturor bunurilor din biblioteca Si muzeul Teatrului, inclusiv evidenta 
electronica a acestora; 

o) pune la dispozitia angajatilor Teatruluimaterialul documentar existent; 
p) urmareste aparitiile editoriale si propune achizitiile de carte; 
q) pastreaza dosarul fiecarui spectacol pus in scena ca si textele pieselor achizitionate de Teatru; 

r) expune in sale anume destinate, in foaiere sau, temporar, in alte spatii din tara sau strainatate, fondul 
documentar care priveste istoria Teatrului; 

s) coordoneaza activitatile de conservare a memoriei Teatrului pun fotografii, inregistrari digitale ale 
spectacolelor si ale unor evenimente importante din vista artistica a institutiei; 

t) pastreaza evidenta scriptica a patrimoniului teatral-muzeal; 
u) realizeaza operatiuni de conservare a patrimoniului muzeal; 
v) asigura conditii de pastrare in siguranta a obiectelor ce alcatuiesc patrimoniul 	hi,-confi legilor in 

vigoare; 
w) stabileste si alte atributii de serviciu angajatilor din subordine, in corelatik'u  arcanicjif trebuie 

indeplinite; 	 ,o0 çc 
trunn5‘` 
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x) verifica modul de indeplinire a sarcinilor angajatilor din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de 
post; 

y) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate serviciile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 

z) indeplineste once alte atributii stabilite de catre manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 31 
Compartinnentul Foto-Video este subordonat qefului Serviciului Dramaturgie si are urmatoarele atributii 
principale: 
a) productia efectiva si contributia la conceptia materialelor de natura foto si video, conform solicitarilor 

regizorale precum si a suportului digital pentru proiectii utilizate in productiile teatrale noi ale institutiei 
(filmari, prize de imagine, editare nonlineara); 

b) asigura, In colaborare Cu Formatia Tehnica Si Logistica de Scena Si Compartimentul Regizorat, productia 
suportului tehnic pentru lumini i pentru alte efecte speciale; 

c) asigura pregatirea Si operarea proiectiilor video in cadrul spectacolelor si al altor evenimente; 
d) realizeaza filmari, fotografii, editari si multiplicari de materiale de prezentare necesare promovarii 

programului artistic al institutiei; 
e) arhiveaza materialele video si foto realizate, inclusiv exploatarea acestora, respectand normele de protectie 

a materialelor de arhiva si a echipamentului suport; 
f) indeplineste once atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 32 
Directia Economica-Marketing este subordonata managerului, este condusa de un director, si are urmatoarele 
atribu(ii principale: 
a) indruma, coordoneaza si asigura organizarea si desfasurarea activitatii economice a institutiei in 

conformitate cu dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile i completarile 
ulterioare; 

b) raspunde de organizarea evidentei contabile a elementelor patrimoniale de nature activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii, a veniturilor i cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, cu 
respectarea actelor normative in vigoare; 

c) urmareste si raspunde de efectuarea controlul financiar preventiv propriu, in conformitate Cu prevederile 
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile 
completarile ulterioare si OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfasoara activitatea de control financier preventiv propriu, republicat, cu modificarile i completarile 
ulterioare; 

d) avizeaza proiectul bugetului institutiei publice pe baza Scrisorii cadru transmisa de ordonatorul principal de 
credite, pe care II supune aprobarii conducatorului institutiei/consiliului administrativ si raspunde de 
transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Identitatii 
Nationale; 

e) coordoneaza Si urmareste intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli si 	imestre in 
conformitate cu Fifa de Plan transmisa de catre ordonatorul principal de credite; 

f) raspunde de modul de realizare si elaborarea si executia bugetului de venituri i4he 	ve 	a modul 
de realizare a acesteia, respectiv realizarea veniturilor proprii propuse si faca 	heltuielile 
planificate; 	 TUR410(7  

9) trimestrial si on de cate on este nevoie, informeaza conducerea institutiei cu privire la situatia financiara a 
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i) 

y) 

institutiei si face propuneri pentru imbunatatirea acesteia, daca este cazul; 
h) avizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale pe care le inainteaza spre aprobare conducatorului 

institutiei Si raspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatoruluj principal de 
credite; 

i) raspunde de organizarea inventariererii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor 
proprii detinute, cel putin o data in cursul exercitiului financiar si/sau in alte situatii prevazute de lege si de 
inregistrarea in contabilitate a rezultatuluj acesteia; 
raspunde de intocmirea registrelor contabile obligatorii si de arhivarea acestora, conform prevederilor 
legale; 

k) 	raspunde de organizarea, evidenta Si raportarea angajamentelor bugetare si legale, in limita creditelor de 
angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate, de lichidarea sj intocmirea instrumentelor de 
plata a cheltuielilor pe baza ordonantarilor de plata a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite; 

I) 	efectueaza plata cheltuielilor bugetare; 

m) raspunde de intocmirea si transmiterea la termen a necesarului de credite pentru cheltuieli de personal, 
bunuri si servicii, cofinantare proiecte cu finantare nerambursabila, dupa caz, si cheltuieli de capital, pe 
care II supune aprobarii conducatorului institutiei; 

n) raspunde de intocmirea Si transmiterea la termen a raportarilor lunare (monitorizare cheltuieli de personal, 
monitorizare cheltuieli de capital, randuri biIan, plati restante si executie bugetara), astfel incat sa fie 
respectate termenele legale stabilite de actele normative in vigoare pe care le supune aprobarii 
conducatorului institutiei; 

o) coordoneaza si monitorizeaza prospectarea pietei, in vederea atragerii unor noi categorii de public, in 
vederea maririi numarului de beneficiari ai activitatilor Teatrului; 

p) verifica implementarea strategiilor de promovare a produselor proprii si de atragere a publicului; 

q) monitorizeaza strategii de marketing si programele cc cuprind: objective, tactici si bugete corespunzatoare, 
asigurand controlul indeplinirii acestora; 

r) urmareste si coordoneaza arhivarea si pastrarea documentelor din cadrul Directiei Economice — Marketing, 
conform prevederilor legate; 

s) angajeaza Teatrul, prin semnatura, alaturi de Manager in toate operatiunile patrimoniale; 

t) verifica si semneaza intocmirea de catre sefli compartimentelor functionale ale directiei a procedurii privind 
circuitul documentelor; 

u) stabileste atributii de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificarilor acestuia, in corelatie cu 
sarcinile care trebuie indeplinite; 

v) verifica modul de indeplinire a sarcinilor personalului din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de 
post; 

w) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii Si PSI in bate servicjile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 

x) verifica activjtatea de aprovjzionare, transport marfa si persoane, cazari ale colaboratorilor si invitatilor 
Teatrului din cadrul Serviciului Promovare si Marketing, in stransa legatura cu cerintele activitatii 
cultural-artistice; 
controleaza serviciile de primire si deservire a publicului spectator in scopul imbunatatirii activitatii de relatii 
publice; 

z) 	Indeplineste once alte atributii date in sarcina sa de catre Manager. 

Art. 33 	 „ sy 	,--- 
Biroul Financiar.Contabil este condus de calm un sef birou, subordo - dirw-  (deli 
Economice — Marketing si are urmatoarele atributii principale:  _ 

Directiei 
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a) intocmeste lucrari specifice in conformitate Cu prevederile legislatiei in vigoare; 

b) participa la intocmirea si fundamentarea proiectul bugetului institutiei publice pe baza Scrisorii cadru 
transmisa de ordonatorul principal de credite, pe care il supune aprobarii directorului economic si raspunde 
de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul MinisteruluiIturii si Identitatii 
Nationale; 

c) realizeaza operatiuni financiare, contabile si de casierie; 

d) intocmeste ordine de plata si dispozitii de incasare si de plata; 

e) intocmeste ordinele de plata' pentru plata obligatiilor catre bugetul statului conform legislatiei in vigoare; 

f) intocmeste declaratiile lunare privind obligaliile de plata fata de Bugetele locale si Bugetul general 
consolidat,etc; 

g) urmareste ca incasarile Si platile sä fie efectuate in termen, Cu respectarea dispozitiilor legate; 

h) verifica deconturile cu actele de incasari Si plati ale productiilor cultural-artistice i tehnico-administrative; 

i) asigura virarea la timp a tuturor taxelor si impozitelor datorate Bugetelor locale si Bugetului general 
consolidat,etc ; 

j) asigura comunicarea cu trezoreria si bancile comerciale, solicita si verifica extrasele de cont furnizate de 
acestea; 

k) urmareste, cu ajutorul evidentei operative curente, realizarea indicatorilor prevazuti in Bugetul de venituri si 
cheltuieli; 

I) efectueaza periodic verificarea gestiunilor banesti si altor valori materiale; 

m) tine evidenta lucrarilor executate Si raspunde de arhivarea or in conformitate Cu dispozitiilor legate; 

n) urmareste permanent soldurile de debitori Si creditori si le comunica Biroului Juridic, Resurse Umane, dupa 
caz, in vederea luarii masurilor ce se impun; 

o) fundamenteaza elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli; 

p) organizeaza Si raspunde de evidenta contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor si 
capitaturilor proprii, a veniturilor i cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, cu 
respectarea actelor normative in vigoare; 

q) participa la organizarea si efectuarea inventarierii generate a elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii detinute, cel putin o data in cursul exercitiului financier si/sau in alto situatii prevazute de 
lege si inregistreaza in contabilitate rezultatul inventarierii; 

r) intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale pe care le inainteaza spre aprobare directorului 
economic si conducatorului institutiei i raspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de loge, 
ordonatorului principal/secundar de credite; 

s) verifica modul de gestionare a patrimoniului institutiei, respectarea prevederilor Legii nr. 22/1969 privind 
angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor 
economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile Si completarile ulterioare, verifica utilizarea 
fondurilor Teatrului, cu respectarea nivelului bugetului aprobat, a formelor si conditiilor privind execulia 
bugetara prevazute de dispozitiile legate; 

t) intocmeste raportarile lunare (monitorizare cheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de capital, randuri 
bilant, plati restante Si executie bugetara) pe care le supune aprobarii directorului economic si 
conducatorului institutiei, Si raspunde de transmiterea acestora la compartimentul de specia 
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, la termenele stabilite de acesta, astfel Inc" 	a iir(6 	ate 
termenele legate stabilite de actele normative in vigoare; 
organizeaza, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legate, in limita credite • do 

slv.pjament 
creditelor bugetare repartizate si aprobate, de lichidarea si intocmirea instrumentelor de atatizheW or 
pe baza ordonansarilor de plata a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite;  

v) participa la organizarea sistemului informational at teatrului si asigura transmiterea eficienta a datelor 
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financiar — contabile; 
w) asigura utilizarea si tinerea la zi a registrelor de contabilitate — Registrul Jurnal, Registru Inventar, Cartea 

Mare; 
x) preia si alte raspunderi incredintate de directorul Directiei Economice — Marketing si de catre manager. 

Art, 34 
(1) Serviciul Promovare 0 Marketing este condus de un sef serviciu, subordonat Directiei 

Economice — Marketing si are urmatoarele atributii principale: 

a) prospecteaza piata, in vederea atragerii unor noi categorii de public, in vederea maririi numarului de 
beneficiari ai activitatilor teatrului; 

b) organizeaza 	periodic 	sondaje 	de 	opinie 	in 	randul 	spectatorilor, 	dar 	Si 	in 
diferite segmente de populatie cu potential de a deveni spectator de teatru; 

c) elaboreaza si pune in practica strategii de promovare a produselor proprii si de atragere a publicului; 

d) elaboreaza Si coordoneaza strategii de marketing si programele ce cuprind: obiective, tactici si bugete 
corespunzatoare; asigurand controlul indeplinirii acestora; 

e) efectueaza cercetari de marketing care vizeaza conceperea si exercitarea studiilor de piata, pentru 
fundamentarea politicilor si ale submixurilor de marketing; 

f) contribuie la dezvoltarea schimburilor si cooperarii cultural-artistice pe plan local, national si international; 

g) participa la organizarea de manifestari cultural-artistice proprii sau in colaborare cu alte institutii partenere; 

h) coopereaza Cu directorul artistic la realizarea programul reprezentaliilor spectacolelor si evenimentelor, 
precum i programul repetiliilor de la cele 4 sali ale teatrului; 
realizeaza aprovizionarea cu bunuri, produse si servicii, necesare productiei de costume, decoruri, recuzita 
si functionarii tuturor compartimentelor institutiei; 

j) intocmeste i desfasoara planul anual de transport marfa si persoane in conformitate cu cerintele activitatii 
artistice si administrativ gospodaresti; 

k) coordoneaza activitatea de aprovizionare, transport marfa i persoane, cazari ale colaboratorilor si 
invitatilor teatrului, in stransa legatura cu cerintele activitatii cultural-artistice si tehnico-administrative; 

I) 

	

	stabileste si alte atributii de serviciu angajatilor din subordine, in corelatie cu sarcinile care trebuie 
indeplinite; 

m) verifica modul de indeplinire a sarcinilor angajatilor din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de 
post; 

n) urmareste respectarea normelor de protectie a munch i si PSI in toate serviciile i activitatile pe care le 
coordoneaza; 

o) preia si alte raspunderi incredintate de directorui Directiei Economice — Marketing si de cake manager. 

(2) Seful Serviciului Promovare si Marketing este membru de drept al Consiliului Administrativ. 

Art, 35 
Directia Scena este subordonata directorului general adjunct, este condusa de un director si 	matoarele 
atributii principale:  

17F77; 
a) coordoneaza activitatile tehnico-artistice de productie a decorurilor si costumelor, pr ovm ord.,  e la 
scena pentru toate spectacolele institutiei;  

b) participa la stabilirea programului de intrare in productie a premierelor, adaptarilor si r 
si a graficului de executie a decorurilor i costumelor; 
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c) supervizeaza documentele necesare activitatii de produce decor-costume; 
d) participa la sedintele de productie la care scenograful prezinta schitele de decor si costume in vederea 
intocmirii devizului estimativ; 
e) asigura conditille tehnico-scenice de adaptare-reprezentare a spectacolelor la situatiile de turneu, 
corespondenta tehnico-logistica Cu omologi ai teatrelor sau festivalurilor gazda; 

f) poate propune solutii tehnologice pentru rezolvarea problemelor complexe de sceno-tehnica, conform 
viziunii artistice ale scenografului si regizorului; 
g) in vederea respectarii termenului de premiera stabilit, controleaza derularea activitatilor de productie si 
aprovizionare, care se lac numai dupa intocmirea devizului estimativ de materiale, pe care il supervizeaza si ii 
prezinta spre aprobare Managerului; 

h) stabileste impreuna cu scenograful si regizorul artistic, precum si eful Serviciului Productie, programul de 
executie a decorului si costumelor, planul de montare si probe la scena; 
i) stabileste atributiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificarilor acestuia, in corelatie cu 
sarcinile care trebuie indeplinite; 
j) verifica modul de indeplinire a sarcinilor personalului din subordinea sa si asigura actualizarea de catre 
acestia a fiselor de post; 
k) participa la intocmirea planului de buget anual, in functie de premierele preconizate si de necesarul de 
investitii pentru materiale si utilaje destinate productiei de spectacole, pentru serviciile din subordine; 
I) 	coordoneaza pregatirea si sustinerea tehnica a spectacolelor in regim de turneu, in tara si in strainatate; 
m) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate serviciile si activita'tile pa care le 
coordoneaza; 
n) coordoneaza lucrarile specifice necesare pentru reprezentarea spectacolelor din repertoriu; 
o) coopereaza cu directorul Artistic la realizarea programul reprezentatiilor spectacolelor si evenimentelor, 
precum si programul repetitiilor de la cele 4 sali ale Teatrului; 

p) verifica activitatile de montare a spectacolelor; 
q) raspunde de buna desfasurare a repetitiilor si spectacolelor, de integritatea fizica a tuturor participantilor la 
activitatile mai sus mentionate Si ia toate masurile de prevenire a accidentelor; 
r) aduce la cunostinta personalului din subordine toate dispozitiile legate de activitatea de scena; 
s) indeplineste once atributii stabilite de are manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 36 
Compartimentul Regizorat Tehnic este subordonat directorului Directiei Scena si are urmatoarele atributii: 
a) conduce din punct de vedere tehnic repetitiile Si reprezentatiile spectacolelor si evenimentelor Teatrului; 

b) coordoneaza lucrarile specifice de montare adaptare la alte scene in situatii de turneu, sau reprezentare 
pa alte scene; 
c) colaboreaza cu sufleurul, care urmareste conformitatea replicilor rostite de actori cu cele scrise de autor si 
care consemneaza notatiile de miscare Si indica(iile regizorului artistic pentru anume spectacole; 
d) intocmeste referatul prin care se confirma participarea colaboratorilor la activitatea de productie si spectacol; 

,. e) colaboreaza cu personalul de lumini si sunet, care au in raspunderea lor, la anume gig6816lizarea  
schemelor de lumini si sunet stabilite de regia artistica 
f) colaboreala Cu operatorul de imagine, care are in atributii efectuarea de fotografi It)reg\#;11-c.i.'  ig/.11.a) ale 

; 

spectacolelor Teatrului, precum si a altor evenimente din agenda artistica a teatrului; ‘-cs care 
deservesc scena i instalatiile acesteia; 
g) colaboreaza cu seful Formatiei tehnica si logistica scena in scopul planificarii 	C001 

h) coordoneaza structurile functionale ale Teatrului implicate in desfasurarea repetitiiyr sau 'aj6rp_p!zettntatiilor; 
s  
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i) coordoneaza lucrarile specifice pentru spectacolele aflate in situatia de turneu: pregatirea i impachetarea 
costumelor, recuzitei si a altor accesorii de costum si machiaj necesare reprezentarii spectacolului in turneu, 
sau reprezentare pe site scene, dezmembrarea unor elemente de decor pentru a putea fi transportate; 

j) coordoneaza lucrarile de plantatie decor - marcat pentru premierele in lucru, conform cerintelor 
scenografului i regizorului; 
k) intocmeste o evidenta a reperelor aflate in sectorul scena; 
I) stabileste conditiile tehnico-scenice de adaptare-reprezentare a spectacolelor la situatiile de turneu, 
realizeaza corespondenta tehnico-logistica Cu omologi ai teatrelor sau festivalurilor gazda; 
m)indeplineste oricare alte atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 37 
Formatia Tehnica si Logistica Scena este condusa de un sef formatie muncitori, subordonata Directiei Scena 
si are urmatoarele atributii principale: 
a) asigura montarile si manevrele tehnice la repetilii si spectacole, la sediu sau in deplasare; 
b) raspunde de buna executare a manevrelor tehnice pe timpul derularii repetitiilor si al reprezentatiilor; 
c) executa diferite reparatii ale elementelor de decor; 
d) raspunde de buna depozitare, transport si conservare a elementelor de decor; 
e) confectioneaza garniturile de scena (covoare de scena, sufite, pantaloni, fundale) necesare spectacolelor; 
f) confectioneaza tapiteriile mobilierului, conform schitelor scenografului; 
g) asigura operatiuni de manipulare si manevrare, conform necesitatilor de operare a instalatiilor de lumini 
efecte speciale pentru repetitii si reprezentatii, precum i pentru alto activitatii programate de directiunea 
Teatrului la sediu si in deplasari; 
h) executa lucrari de reparatie curenta Si cunosc schema de iluminare a tuturor spectacolelor din repertoriu, 
fiind in masura sä inlocuiasca Is nevoie pe titularul spectacolului care se afla in imposibilitatea de a participa la 
activitatea respectiva; 
i) participa activ la buna derulare a repetitiilor si a spectacolelor din repertoriul Teatrului; 

j) participa efectiv la montarile Si manevrele tehnice ale fiecarei repetitii sau spectacol conform programul 
Teatrului; 

k) raspunde de buna executare a manevrelor tehnice pe care le are de efectuat; 
1) executa reparatil la elementele ale caror defecte nu necesita interventia compartimentelor productie; 
m) raspunde de buna depozitare, transport si conservare a elementelor din gestiune; 
n) se ingrijeste de procurarea si conservarea in conditii igienice a recuzitei consumabile necesare fiecarui 
spectacol sau repetitie; 
o) asigura sonorizarea pentru repetilii i spectacole, conform necesitatilor stabilite de realizatorii artistici ai 
spectacolului; 
p) participa la realizarea ilustratiei muzicale a spectacolelor Teatrului; 

q) este responsabil de buna funclionare a echipamentelor aferente sunetului pentru 60 re 44:0 .--! 
r) executa lucrari de reparatii curente ale instalatiilor din dotare, a tuturor spectaci101or 	i5entj,fiind in 
masura la nevoie sã inlocuiasca titularul care se afla in imposibilitatea de a participa 	Vitff," \st- 

Prr 100,  
s) raspunde de costumele Si accesoriile de scena aferente spectacolelor din repertoriu; 
t) raspunde de stares costumelor folosite in spectacol; 
u) raspunde de depozitarea si conservarea costumelor; 
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v) pastreaza o evidenta a reperelor aflate in sectorul scene; 
w) indeplineste once alte atributii stabilite de are Manager in limita de competenta specifica domeniului de 
activitate, 

Art. 38 
Serviciul Productie este condus de un sef serviciu, se afla in subordinea Directiei Scene, si are urmatoarele 
atributii principale: 
a) coordoneaza si supravegheaza activitatea pictorului si a muncitorilor din activitatea specifica institutiilor de 

spectacole sau concerte - croitori, tamplari, le'catusi mecanici; 
b) duce Is cunostinta personalului din subordine toate dispozitiile legate de activitatea de productie; 

c) intocmeste antemasuratori i antecalculatia pentru intocmirea devizului estimativ care va Ii supervizat de 
directorului Directiei Scene si directorul general adjunct; 

d) intocmeste referatele de necesitate, ordinele de lucru, referatele de transformare, actele de predare-primire, 
dupe receptia lucrarilor, documentele justificative se predau compartimentului contabilitate; 

e) intocmeste impreuna cu gestionarii actele de modificare-demolare Si transfer pentru reperele spectacolelor 
scoase din repertoriu si refolosite la alte spectacole conform soliciterii creatorilor spectacolului; 

f) stabileste Si alte atributii de serviciu angajatilor din subordine, in corelatie cu sarcinile care trebuie indeplinite; 

g) verifica modul de indeplinire a sarcinilor angajatilor din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de post; 

h) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate senticiile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 

i) execute' lucrarile de tamplarie pentru decorurile, recuzita si mobilierul spectacolelor conform schitelor 
scenografului; 

j) execute lucrarile de templarie de intretinere - reparatie a decorurilor spectacolelor din repertoriu, precum 
ale scenei Si sub-scenei; 

k) participa la intocmirea devizului estimativ si a actelor necesare activitatii specifice; 
I) gestioneaza materialele, sculele si utilajele de tamplarie din dotare; 
m) execute i alte lucrari de tamplarie necesare institutiei; 
n) execute lucrarile de lecatusarie - mecanica pentru decorurile, recuzita si mobilierul spectacolelor, conform 

schitelor scenografului; 
o) execute" lucrarile de lacatusarie - mecanica de intretinere - reparatie a decorurilor spectacolelor din 

repertoriu, precum si ale scenei si sub-scenei; 
p) gestioneaza materialele, sculele si utilajele de lacatusarie - mecanica din dotare; 
q) execute' si alte lucrari de lacatusarie - mecanice necesare institutiei; 
r) realizeaza lucrarile de picture pentru decoruri si costume conform schitelor scenografului; 
s) execute lucrarile de intretinere reparatie a decorurilor si costumelor spectacolelor din repertoriu, precum si 

a scenei; 
t) execute' lucrarile de picture" ale panourilor i bannerelor de promovare si se °cup' de intretinerea acestora; 
u) execute once alte lucrari de specialitate solicitate; 	 to,/  

.)) v) confectioneaza costumele si toate accesoriile spectacolelor, conform schitelor de costu otro 
;71 

w) asigura lucrarile de reparatii si intretinere a costumelor aflate in patrimoniul Teatrubi, c ti 	tio 	ea 
costumelor in caz de deteriorare complete sau inlocuire a actorului, conform schitelor int tp) innIsmu 

nek 
X) urmareste respectarea termenelor de probe si de predare a costumelor si decorurilor la scen21-2--

y) odata Cu predarea decorului, costumelor si recuzitei la scene, participa la manevrele tehnice i, impreuna Cu 
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scenograful, propune solutii pentru optimizarea acestora; 
z) avizeaza bonurile de consum, referate necesitate pentru rnaterialele necesare sustinerii activitatii de scena, 

certificand corectitudine acestora; 
aa) participa la sedintele de productie la care scenograful prezinta schitele de decor si costume in vederea 

intocmirii devizului estimativ; 
bb) propune soiutii tehnologice pentru rezolvarea problemelor complexe de sceno-tehnica, conform viziunii 

artistice ale scenografului si regizorului; 
cc) indeplineste once atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art, 39 
Directia Tehnica este subordonata directorului general adjunct, este condusa de un director i are urrna(oarele 
atributii principale: 
a) elaboreaza si implementeaza planul anual de investitii publice, notele de fundamentare si documentatiile 
prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
de alte acte normative incidente (Cu exceptia programelor si proiectelor artistice), pe clasificatii functionale, care 
constituie anexa la Bugetul de Venituri si Cheltuieli at Teatrului; 
b) identifica si fundamenteaza necesitatea Si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii, iar pe parcursul 
executiei bugetare coordoneaza derularea si finalizarea in bune conditii a proiectelor si programelor de investitii; 
c) initiaza, elaboreaza, silsau monitorizeaza, dupa caz, toate proiectele cu continut tehnic din cadrul institutiei; 
d) coordoneaza exploatarea in bune conditii, mentenanta, intretinerea, si dupa caz modernizarea utilajelor si 
capabilitatilor tehnice existente in intreaga institutie; 
e) coordoneaza activitatile de dezvoltare a bazei tehnico-materiale din intreaga institutie, in corelatie cu 
necesitatile impuse de obiectivele de performanta ale acesteia, de necesitatea cresterii eficientei muncii, de 
normativele in vigoare privind sanatatea si securitatea muncii, precum si de administrarea situatiilor de urgenta; 
f) coordoneaza activitatile specifice de mentenanta a Compartimentului pentru Situatii de Urgenta (Serviciul 
Privet pentru Situatii de Urgenta); 
g) coordoneaza activita(ile de pregatire, organizare si desfasurare a evenimentelor culturale aflate in programul 
anual at institutiei, prin prisma responsabilitatilor sale tehnico-administrative; 
h) stabileste atributiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificarilor acestuia, in corelatie cu 
sarcinile care trebuie indeplinite; 
i) verifica modul de indeplinire a sarcinilor personalului din subordinea sa i asigura actualizarea de catre 
acestia a fiselor de post; 
j) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate serviciile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 
k) coordonarea activitatii de prevenire si interventie pentru situatii de urgenta (incendii, cutremure, calamitati 
naturale); 
I) coordonarea activitatii privind sanatatea si securitatea muncii (SSM); 
m) este presedintele urmatoarelor comisii de lucru organizate la nivel de institutie prin decizia Managerului: 

1. comisia de monitorizare, coordonare Si indrumare metodologica a dezvolta 	 control 
intern/managerial; 

2. comisia pentru situatii de urge* care urmareste prevenirea si dupa caz n inu 'Afecttal r unor 

3. comisia pentru securitatea si sanatatea muncii care coordoneaza in principal'-acc(
N.

16/81:t'l'a:118:e; Yevaluare 
situatii de urgenta (incendii, cutremure etc.); 

Si diminuare a riscurilor privind sanatalea Si securitatea munch', precum si de asigurare a conditiilor 
de lucru, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
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4. 	cornisia privind implementarea planului de integritate potrivit Strategiei Nationale Anticoruptie. 

n) asigura comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public, conform obligatiilor stabilite prin Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

o) raspunde solicitarilor referitoare la once informatii privind teatrul, conform obligatiilor stabilite prin Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

p) coordoneaza Si verifica modul de organizare al activitatii administrativ-gospodaresti a institutiei; 

q) urmareste si verifica activitatea de perfectare a contractelor cu furnizorii de utilitati; 

r) verifica rnodul de gospodarire si gestionare a cla'dirii si a spatiilor adiacente acesteia; 

s) indeplineste once atributii stabilite de cake Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 40 
Serviciul Tehnic este condus de un sef serviciu, se afla in subordinea Directiei Tehnice, si are urmatoarele 
atributii principale: 
a) coordoneaza si supravegheaza activitatea Compartimentului pentru Situatii de Urgenta (Serviciul Privat 

pentru Situatii de Urgenta), constituit conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
republicata; 

b) asigura exploatarea, mentenanta, modernizarea Si dezvoltarea capabilitatilor tehnice ale institutiei, compuse 
din: instalatii i echipamente pentru productia si executia luminitor, a sunetului, a efectelor speciale, utilaje si 
echipamente diverse din dotarea compartimentelor de productie, mecanisme de scena, sisteme de calcul, 
retele Si echipamente conexe acestora, ascensoare, cortine de incendiu, centrala termica Si de ventilatie, 
instalatii electrice interioare, instalatii speciale pentru prevenirea si stingerea incendiilor, etc., in corelatie cu 
obiectivele si programul artistic at institutiei; 

c) asigura reviziile tehnice periodice si a reparatiilor capitate la cladirea si 	functionale ale institutiei; 

d) intocmeste documentatiile Si specificatiile tehnice conform legislatiei in vigoare pentru achizitionarea 
utilajelor si echipamentelor tehnice, a materialelor de intretinere si a pieselor de schimb etc; 

e) asigura asisten(a tehnica i, dupa caz, efectueaza corectiile necesare pentru schitele de executie si de 
montare a decorurilor, precum si pentru alte instalatii si echipamente aferente productiilor Teatru 

f) intocmeste documentatiile tehnice privind executarea si receptia lucrarilor de investitii i reparatii, inclusiv a 
reparatiilor capitate, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

g) intocmeste documentele interne necesare si asigura respectarea dispozitiilor legale privind repararea 
fondurilor fixe si executarea lucrarilor de interventie si/sau modernizare; 

h) raspunde direct de desfasurarea efectiva, conform proiectelor si/sau a contractelor, a lucrarilor de investitii 
si/sau reparatii curente sau capitate care se executa in Teatru, de catre ten, sau in regie proprie; 

i) stabileste i alte atributii de serviciu angajatilor din subordine, in corelatie cu sarcinile care trebuie indeplinite; 

j) verifica modul de indeplinire a sarcinilor angajatilor din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de post; 

k) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii Si PSI in bate serviciile si activitatile pe care le 
coordoneaza; 

I) asigura exploatarea in conditii de siguranta si in regim de ture a centralei termice, d 	 for, in 
vederea asigurarii conditiilor climatice optime si de furnizare de apa calda menajera 	la, lc6 form i 
programului de repetitii i spectacole ale institutiei; 	 ?„. • 

m) identifica si remediaza defectiunile curente din instalatie; 	 mpg 
"eintis  le • 

n) identifica si semnaleaza catre sefii ierarhici deficientele functionale pentru care este neati alt nivel de 
interventie; 

o) efectueaza verificari curente si periodice la echipamentele si instalatiile de natura electrica din intreaga 
institutie; 
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p) efectueaza operativ reparaliile accidentale si intrelinerea curenta pentru echipamentele tehnologice si pentru 
instalatiile de natura electrica din intreaga institutie; 

q) identifica situatiile care risca sa genereze defectiuni si refera in scris despre acestea; 

r) pe parcursul reparaliilor mai ample si a serviciilor de mentenanta efectuate de terti pe baza de contract, 
asigura asistenta de specialitate si refera despre aceasta; 

s) colaboreaza cu compartimentele din intreaga institutie care defin instalatii si echipamente, in vederea unei 
exploatari corecte si efectueaza interventii preventive pentru limitarea costurilor de intretinere; 

I) colaboreaza cu Directia Scena pentru asigurarea serviciilor de intretinere Si reparatii pe parte electrica la 
nivel de institutie, pe intreaga perioada a programului de lucru al institutiei; 

u) indeplinesc (price atributii stabilite de cake Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

Art. 41 
Compartimentul pentru Situatii de Urgenta (denumit Serviciul Privet pentru Situatii de Urgenta, conform 
art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, Ordinului nr. 163/2007 si a altor acte normative in vigoare) este 
constituit din personal angajat si voluntar, este subordonat Serviclului Tehnic i are urmatoarele atributii 
principale: 
a) pregateste personalul institutiei si actiunea curenta pentru prevenirea aparitiei unor situatii de urgenta; 
b) actioneza efectiv in situatii de urgenta constand in: interventia operativa pentru limitarea efectelor situatiilor 

de urge* (cutremure, explozii, inundatii, incendii, alunecari de teren); 

c) acorda ajutor persoanelor a caror viata este pus5 in pericol de aparitia situatiei de urgenta; 

d) evacueaza persoanele in pericol si a bunurile materiale recuperabile; 
e) desfasoara de activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a m5surilor de 

aparare impotriva incendiilor; 
f) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva 

incendiilor, in domeniul de competenta; 
g) asigurara interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, 

a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta; 
h) indeplineste alte atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sail de activitate. 

Art. 42 
Serviciul Administrativ este condus de un sef serviciu, se afla in subordinea Directiei Tehnice, si are 

urmatoarele atributii principale: 
a) intretine cladirea in ansamblu, precum si curatenia in spatiile aferente publicului, atelierelor de productie, 

birourilor administrative, subsolurilor tehnice si a curtii exterioare, intretine si repara instalatiile sanitare; 
b) reprezinta Teatrul in relatia cu furnizorul de servicii ce asigura controlul de poarta i supravegherea 

instalatiilor video de monitorizare a intrarilor si iesirilor din institutie; 
c) propune aprobarea fondurilor necesare pentru procurarea de materiale de intrefinere, consumabile, obiecte 

de inventar Si mijloace fixe necesare administratiei; 
, 	 ,,,, 

d) ia masuri pentru incheierea contractelor economice de furnizare de apa, salubritat kiefipler...i a sit.  °Nib' si 
once alte contracte de prestari servicii din sfera lui de competenta si urmareste ex 	tar4i limp 

e) indeplineste bate dispozitiile conducerii in legatura cu activitatea de protocolst:iu Rce m si a 
701::,,,-'::._'  \1.%V.•  ' activitatilor de targuri, expozitii sau alte activitati organizate in Teatru. 

f) raspunde direct de desfasurarea efectiva, conform proiectelor si/sau a contractelor, a lucrarilor de investitii 
si/sau reparatii capitale care se executa in Teatru, de catre tell, sau in regie proprie; 
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g) stabileste si alte atributii de serviciu angajatilor din subordine, in corelatie cu sarcinile care trebuie indeplinite; 
h) verifica modul de indeplinire a sarcinilor angajatilor din subordinea sa si asigura actualizarea fiselor de post; 
i) urmareste respectarea normelor de protectie a muncii si PSI in toate serviciile si activitatile pe care le 

coordoneaza; 
j) verifica modul de intretinere si exploatare a Parcului auto din dotare; 
k) verifica respectarea conditiilor tehnice si ambientale pentru protejarea bunurilor aflate in arhiva institutiei; 
I) indeplineste alte atributii stabilite de catre Manager, specifice domeniului sau de activitate. 

CAPITOLUL VII — DISPOZITII FINALE 
Art. 43 
(1) Teatruldispune de stampila proprie. 
(2) Teatrul are arhiva proprie, in care sunt *trate documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic al 

institutiei aprobat potrivit dispozitiilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor nationale, republicata. 

Art. 44 
(1) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare intra in vigoare la data aprobarii lui pun ordin al 

Autoritatii. 
(2) Once modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de catre Man 	ederea 

aprobarii prin ordin al Ministrului Culturii si Identitatii Nationale. 
(3) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se completeaza de drept c ic(eI or atR in :n 

vigoare. 
wosTflo 
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