
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de management la Teatrul de 

Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care 

se va încheia contractul de management 

  

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de 

management la Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi 

durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei 

proiectului de management la Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- raportul de specialitate nr. 22410 din 19 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 coroborat cu art. 43
1
 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al analizei proiectului de management, depus de către 

doamna Bogățan Ioana Silvia, pentru postul de manager al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba 

Iulia, conform anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management al doamnei Bogățan Ioana Silvia conform anexei 

nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat contractul de management pe 

perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 încetează contractul de management nr. 

12484/28 septembrie 2012. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului și 

Biroul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de Păpuși 

“Prichindel” Alba Iulia, doamnei Bogățan Ioana Silvia, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 
 

 

 

 

Nr.  248 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 



Anexa nr. 1  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 248/ 23 decembrie 2016 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 22306/15.12.2016 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al analizei proiectului de management depus pentru  

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia  

  

În urma analizării proiectului de management depus pentru ocuparea funcției de manager la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul 

final: 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele  Rezultatul  analizei 

Rezultatul  final al 

analizei 

1. 
BOGĂȚAN IOANA 

SILVIA 
9,62 câștigător 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte 

de management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „…dacă proiectul de management 

a obţinut ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de 

management, în condiţiile legii”. 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 156/25 august 2016 

 

Sorina OPREAN - consilier superior, reprezentant compartiment de  specialitate;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;  

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;  

Liliana NEGRUT – director executiv, reprezentant compartiment juridic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 248/ 23 decembrie 2016 

 

 
 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

PENTRU PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager: Ioana BOGĂŢAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia 

Str. Andrei Mureşanu, Nr. 3, Alba Iulia, România 

Tel/fax: 0258 - 811752 secretariatliterar@yahoo.com   

www.teatrulalba.ro 

  

 

 

 

 



 A. ANALIZA SOCIO-CULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA INSTITUŢIA ŞI PROPUNERI PRIVIND EVOLUŢIA ACESTEIA ÎN 

SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT 

 

 Teatrul de păpuşi Prichindel, înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin decizia nr. 201 din 01 

septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică este singura instituție de 

spectacol de repertoriu din oraș și județ. Teatrul funcționează din anul 1994 în subordinea C.J. Alba 

având ca sferă de adresabilitate în primul rând publicul din oraș și județ. De la înfiinţare a avut şi 

are conducere, administraţie, buget propriu. La împlinirea destinului estetic al teatrului au colaborat 

de-a lungul timpului importanţi regizori, scenografi şi compozitori.    

 Teatrul vizează satisfacerea nevoilor culturale ale comunității prin promovarea valorilor 

teatrale autohtone specifice unui teatru de păpuși și are ca scop asigurarea unor condiții optime 

pentru realizarea unei oferte culturale valoroase și stimularea inovației adecvate publiculul țintă 

precum și atragerea altor categorii de public.   

 Dincolo de prezentarea propriilor proiecte, teatrul este o prezenţă activă în viaţa cetăţii 

implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, spectacole de caritate, expoziţii, concerte, sărbători 

naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis colaborării în manifestările culturale la 

care este solicitat. 

 Pe baza observațiilor făcute și a discuțiilor în focus-grupuri cu părinți am constatat că oferta 

cultural-educațională este restrânsă la nivel de oraș și județ, copii beneficiind de prea puține 

oportunități în afara programului școlar.  Există câteva cursuri și ateliere ale unor entități private sau 

de stat. O altă modalitate de petrecere a timpului liber o reprezintă cinematograful, emisiunile TV, 

jocuri video sau pe Internet, Internetul ca spațiu de comunicare sau activități în aer liber.  

 Deși trăim într-un mediu în care tehnologia este foarte prezentă în viața copiilor și tinerilor 

consider că spectacolul de teatru cu păpuși este un tip de comunicare unic cu spectatorul care 

păstrează firescul, emoția, magia poveștilor și nu în ultimul rând atmosfera vie specifică teatrului.  

 La nivel educațional din datele furnizate de către Inspectoratul Școlar Alba în Alba avem 

următoarea situație:  

 Grădinițe - Municipiul Alba Iulia, 26 grădinițe, 84 grupe cu 2178 de copii  

 Grădinițe - Județul Alba, 271 grădinițe, 816 grupe cu 8467 de copii 

 Școli - Municipiul Alba Iulia, 26 școli, 127 clase (pregătitoare-IV) cu 3104 elevi  

 Școli - Județul Alba, 302 școli, 746 clase (pregătitoare-IV) cu 13832 elevi 

 Licee - Municipiul Alba Iulia, 9 instituții de învățământ liceal, 114 clase (IX-XII) cu 3031 

elevi  

 Licee - Județul Alba, 34 instituții de învățământ liceal, 329 clase (IX-XII) cu 8622 de elevi  

 În Alba Iulia funcționează și învățământ universitar prin Universitatea 1 Decembrie 1918.  

 Dincolo de eforturile proprii cred că evoluția instituției în mediul în care își desfășoară 

activitatea depinde în egală măsură de politica culturală a județului, evoluția comunității ca 

mentalitate, dezvoltare culturală, dezvoltare economică, natalitate, sau orice alți factori externi care 

interacționează cu proiectele teatrului care pot fi afectate pozitiv sau negativ. Implementarea 

proiectelor teatrului și viziunea propusă pe următoarea perioadă de management continuă activitatea 

instituției și evoluția acesteia în mediul în care își desfășoară activitatea.  

  

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 

 Analizând mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea Teatrul de Păpuși 

Prichindel deducem că acesta nu este ofertant din punct de vedere al existenței în județul Alba sau 

municipiul Alba Iulia a altor instituții de spectacole de repertoriu: teatru dramatic, teatru pentru 

copii, teatru de revistă, filarmonică, operetă, operă.  

 La nivel local și județean competiția pe domeniul și pe segmentul de vârstă căruia ne 

adresăm este reprezentată de către companii de teatru independente având sediul în alte județe decât 

Alba, care prin spectacolele lor se adresează tot copiilor și își prezintă producțiile direct în școli și 

grădinițe.       

 Singurele instituții de cultură existente în județ sunt:  

1. Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba serveşte interesele de informare, studiu, 

educaţie, lectură şi recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia şi judeţul Alba, oferind acces 

liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.  



2. Centrul de cultură ”Augustin Bena” a fost înfiinţat cu scopul  de a oferi produse şi 

servicii culturale, ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 

 Prin activităţile desfăşurate asigură promovarea culturii, în general şi a celei tradiţionale, în 

special, mobilitatea profesională prin formarea continuă şi spectacole muzical-artistice pentru 

petrecerea timpului liber. 

3. Muzeul Naţional al Unirii colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 

expune, în scopul cunoaşterii, educării si recreării, mărturii materiale și spirituale ale existenței și 

evoluţiei comunităţilor umane, precum și ale mediului înconjurător.  

4. Casa de Cultură a Studenţilor  

Principalul obiect de activitate al acestei instituții este organizarea și desfăşurarea acţiunilor 

cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne și internaţionale, de agrement, precum și 

alte servicii cu precădere pentru studenţi. 

5. Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește evenimente. 

6. Palatul Copiilor organizează ateliere și cursuri pentru copii 

 7. Uniunea Scriitorilor Alba Hunedoara organizează evenimente culturale la nivel 

național: Colocviile Romanului Românesc Contemporan, Colocviile Tinerilor Scriitori, Vârstele 

poeziei, Gala Poeziei Române Contemporane.  

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări);  

Punte tari Puncte slabe 

Repertoriul propriu 

Instituţie subordonată şi subvenționată de C.J. 

Alba. 

Sigura instituţie de profil din judeţ. 

Sală de spectacol şi sediu propriu, ateliere, 

birouri. 

Dotare tehnică a sunetului/lumină de bună 

calitate. 

În turnee și deplasări avem acces la autocarul 

și microbuzul Consiliului Județean Alba.  

Autoturism pentru instituție.  

Sectorul administrativ dotat corespunzător. 

Repertoriu propriu de spectacole. 

Tradiţie în judeţ.  

Bune relaţii cu companii de teatru și instituţii 

de cultură din ţară şi străinătate.  

Organizarea propriului festival internaţional 

de teatru. 

Prezență constantă a spectacolelor teatrului la 

festivaluri naționale și internaționale.  

O bună imagine şi renume la nivel naţional. 

Colaborare bună cu mass-media.  

Angajaţi specializaţi pe posturi. 

Public constant şi fidel. 

Diversitatea acţiunilor culturale. 

Site teatru www.teatrulalba.ro 

Site festival www.fitab.ro 

Pagina Facebook 

www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel  

Recondiționare, modernizare clădire teatru (în 

curs) 

Salarii mici care nu motivează angajarea. 

Lipsa unui spaţiu pentru arhivarea documentelor în 

condiţiile legii.  

Personal de specialitate insuficient.  

Până în momentul de față, în perioada raportată, au 

plecat din teatru 6 actori. Această situație a dus la 

imposibilitatea de a se mai juca spectacolele din 

repertoriu, în momentul de față se mai joacă foarte 

puține spectacole din repertoriu. În consecință 

trebuie montate spectacole noi adaptate la 

personalul actual. Tinerii actori nu sunt atrași de a 

veni în acest teatru deoarece orașul nu oferă și alte 

oportunități financiare (ex.: colaborări cu alte 

instituții de gen).   

Nu există alte teatre (dramatic, de revistă), operă, 

operetă care să continue formarea estetică și 

culturală a spectatorului.   

Lipsa personalului specializat și cu experiență în 

depunere de proiecte pentru accesarea fondurilor 

europene.  

Scăderea numărului de copii în şcoli şi grădiniţe.  

Publicul nu este interesat de spectacole prezentate 

sâmbăta sau duminica.  

Prețul mic al biletului din cauza puterii de 

cumpărare scăzute.     

Lipsa unor parteneriate ferme cu școli și grădinițe 

pentru a exista o planificare sigură a spectacolelor. 

Depindem practic de modul în care înțeleg părinții 

și cadrele didactice importanța spectacolului de 

teatru în educarea și dezvoltarea copilului.    

Inexistența la nivel național a unei legi care să 

reglementeze prezența spectacolelor de teatru în 

programa școlară ca și alternativă educațională.  

 

Oportunităţi Ameninţări 

Apariţia fondurilor europene. Continua scădere a numărului de copii în şcoli şi 



Participarea la festivaluri naţionale şi 

internaţionale.  

Montarea unor spectacole de animaţie pentru 

adolescenţi şi adulţi în condițiile în care nu 

există o instituție care să se adreseze în acest 

sens acestei categorii de public.   

Teatru gazdă pentru alte evenimente artistice.  

Atragerea colaboratorilor importanţi din 

lumea artistică.  

Creșterea notorietății teatrului în urma 

activităților proprii. (festival internațional de 

teatru, selecționarea în festivaluri naționale și 

internaționale). 

grădiniţe. 

Concurenţa trupele particulare. 

Plecarea personalului specializat din cauza 

salariului mic. 

Reducerea bugetului duce implicit la scăderea 

calităţii şi numărului de activităţi. 

Scăderea numărului de spectatori și încasări pe an.  

 

 

 

3. Analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

 Imaginea teatrului de păpuși Prichindel Alba Iulia a crescut în notorietate și calitate artistică 

în urma proiectelor implementate și comunicate publicului prin intermediul mass-media și materiale 

de informare. În perioada analizată a continuat dezvoltarea proiectelor de mare impact public 

precum premiere, reprezentații teatrale la sediu și în județ, Festivalul Internațional de Teatru 

POVEȘTI Alba Iulia, participarea la festivaluri, parteneriate cu alte instituții culturale.  

 Acțunile de promovare au fost pe/prin:  

• comunicate de presă 

• conferințe de presă 

• parteneriate mass-media  

• site teatru www.teatrulalba.ro în limba română / engleză  

• site festival www.fitab.ro 

• pagină facebook  

• canal youtube 

• Numărul mare de apariții în mass-media (dosar de presă)  

• mape 

• flayere 

• caiete program 

• afișe 

• pixuri 

• badge-uri 

• insigne 

• mesh-uri 

• bannere 

• rollup 

• conferințe de presă 

• ziarul festivalului  

•  mașini branduite pe eveniment oferite de sponsorii noștri 

• machete de promovare în ziare și reviste  

• retrospectiva în imagini a festivalului pe site  

• emisiuni radio/TV 

• spoturi radio/TV  

• promovare indoor, outdoor, online  

 Ca strategie de PR pentru următorii ani Teatrul de Păpuși Prichindel va opta pentru 

menținerea imaginii dar și pentru îmbunătățirea promovării instituției:  

 • realizarea unor trailere de spectacol pentru promovarea on-line și în emisiuni TV  

 • schimbarea fațadei teatrului prin proiectul de reabilitare a clădirii într-una atractivă ca 

imagine publică  

 • schimbarea avizierului teatrului cu unul modern printr-o casetă luminoasă care să atragă 

spectatorul  

 • crearea și realizarea de către specialiști a unei mascote a teatrului care să promoveze 

evenimentele teatrului în oraș, să  întâmpine copii la intrare la spectacol.  

 • indicatoare în oraș care să direcționeze înspre sediul teatrului  



 • atragerea de noi parteneri media  

 • actualizare www.teatulalba.ro și www.fitab.ro  

 În dezvoltarea imaginii instituției consider că un rol important l-a avut palmaresul teatrului 

care a crescut în ultimii 15 ani prin premiile obținute și amintesc aici pe cele obținute în ultimii 4 

ani de management completate de foarte multe selecționări în festivaluri naționale și internaționale: 

2016 - PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ATMOSFERA SPECTACOLULUI - 

POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete 

„PUCK”, Cluj Napoca; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE SCENOGRAFICĂ, Festivalul 

Internațional de Animație Gulliver, Galați; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATEA CULTURII 

OBIECTELOR cu spectacolul POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalului internaţional al 

teatrului contemporan de animaţie - ImPuls București; 2014 - PREMIUL „PENTRU 

SCENOGRAFIE”, Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, 

Chișinău, Republica Moldova; - PREMIUL „PENTRU INTERPRETARE” – DNEI AMALIA POP, 

Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Chișinău, 

Republica Moldova; 2013 - PREMIUL PENTRU MUZICA ORIGINALA DIN SPECTACOLUL 

„UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ”, Festivalul International de Animatie Gulliver, 

Galati; 2012 - PREMIUL PENTRU COMPLEXITATEA IMAGINII SI INTERPRETARII 

SCENICE, Festivalul Internațional al Teatrelor de Papusi " Sub caciula lui Guguta", Chisinau, 

Republica Moldova; - PREMIU PENTRU CALITATEA MANUIRII SPECTACOLULUI 

„ZULENKA”, Festivalul International al Teatrelor de Papusi ai Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; -

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ROLUL ZULENKA - AMALIA POP, Festivalul 

Internațional de Animație GULLIVER, Galati; - PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU 

ROLUL VRAJITOAREA ZARALDA - TEODORA POPA, Festivalul International de Animatie 

GULLIVER, Galati; - PREMIUL PENTRU VIRTUOZITATEA MANUIRII IN SPECTACOLUL 

„ZULENKA”, Festivalul International al Teatrului de Animatie „BUCURII PENTRU COPII. 

SPECTACOLE DE COLECTIE, Bucuresti; - PREMIUL PENTRU AMBIANTA MUZICALA 

LIVE IN SPECTACOLUL „UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICA”, Festivalul International 

al Teatrelor de Papusi si Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 

AL TEATRELOR PENTRU COPII – SUBOTICA, Serbia – spectacolul CINE VA PĂZI 

CLOPOȚEII? 

 

  4. Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, 

alte surse de informare); 

 În perioada analizată au fost efectuate sondaje interne pe publicul țintă și două studii 

realizate de Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia pe FITAB și publicul din Alba Iulia. 

 Propun ca în următoarea perioadă de management să realizăm sondaje și studii cu firme 

specializate și analize interne:  

• studii realizate pe publicul țintă pentru a afla dacă le plac spectacolele teatrului și ce altceva își 

doresc să vadă la teatru  

• studii realizate pe educatori și învățători pentru aflarea opiniei acestora cu privire la rolul teatrului 

în educația copilului  

• studii realizate pe publicul Festivalului Internațional de Teatru Povești Alba Iulia   

 

  5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

 a. Grupul țintă direct:  

 • copii cu vârste cuprinse între 3 - 11 ani  

 b.Grupul țintă provenit din alte activități ale teatrului: 

 • elevi  

 • studenți  

 • adulți  

 

  6. Profilul beneficiarului actual. 

 Din studiile realizate rezultă că beneficiarul actual al teatrului este în proporţie de 95 % 

format din copii cu vârste cuprinse între 4 si 10 ani, locuiește în mediul urban și rural, beneficiază 

de o formă de educație și provine din toate categoriile sociale.  

1. Beneficiari direcți  

a. copii din mediul rural:  



•  zone defavorizate unde accesul la cultură este limitat  

•  zone rurale unde există oportunități care să faciliteze accesul la cultură  

b. copii din mediul urban:  

•  foarte multe oportunități care facilitează accesul la cultură  

•  alternative educaționale (cinematograf, trupe private, festivaluri, evenimente culturale) 

c. tineri și adulți din diverse medii și categorii sociale:  

2. Beneficiari indirecți  

•  părinți, bunici 

•  cadre didactice  

 

  B. ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA: 

 

   1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

 Cel mai important program al instituției este prezentarea spectacolelor pentru copii din 

municipiu, judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din 

localităţile în care se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și 

internaționale.  

 Teatrul de Păpuşi Prichindel se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de 

spectacole prin viziunea regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din 

repertoriu. Organizarea unui festival de amploare, care se adresează publicului de orice vârstă, a 

concretizat ideea de a se înființa și un teatru de proiecte care să se adreseze cu predilecție tinerilor și 

adulților. Autoritățile județene lucrează actualmente la acest proiect.    

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi 

contemporane se regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul de Păpuşi iniţiază şi 

desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 În urma analizării activității teatrului s-a constatat că toate programele au fost realizate după 

cum urmează:  

 2012 

1. POVEŞTI NOI PENTRU COPII  

 În cadrul acestui program s-a realizat premiera: ZULENKA, regia Cristian Pepino. S-a 

refăcut spectacolul CASA NOASTRĂ, regia Aurel Crăciun (s-au refăcut decorurile și s-a schimbat 

distribuția) 

2. PREFAŢA FESTIVALULUI DE TEATRU 

 A avut loc spectacolul CLAP - Franța, spectacol dedicat tuturor categoriilor de vârstă. 

3. FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU 

 A cuprins spectacole de teatru pentru copii și adulți, concerte, expoziții, lansări de carte, 

ateliere, conferințe de presa, conferințe tematice, peste 44 de evenimente care s-au desfăşurat atât la 

sediul teatrului cât şi în alte locaţii din oraş. 

4. GESTURI PENTRU TOŢI  

 Copiii din centrele de plasament, leagănul de copii, şcoli ajutătoare, persoane cu dizabilități 

au beneficiat de spectacole gratuite în cadrul festivalului internaţional de teatru, cu ocazia zilei de 1 

Iunie, 1 Decembrie şi sărbătorile de iarna.  

5. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 S-au prezentat la sediul teatrului și în deplasare spectacolele: CINCI BĂIEȚI TOȚI ISTEȚI, 

CASA NOASTRĂ, ZULENKA, UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ.  

6. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Programul este dedicat aniversării Zilei Mondiale a Teatrului de Animație. S-a prezentat 

spectacolul CASA NOASTRĂ, iar elevii școlii Avram Iancu au prezentat sceneta DOMNUL GOE 

de I.L.Caragiale. 

7. PRICHINDEL 60 

 S-au aniversat 60 de ani de la înființarea teatrului. Au fost prezentate spectacole din 

repertoriul teatrului (CASA NOASTRĂ, UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ, CINCI 

BĂIEȚI TOȚI ISTEȚI, CINE VA PĂZI CLOPOȚEII, HANSEL ȘI GRETEL, ZULENKA), 

spectacole invitate din străinătate (Compania Transe Express Franța cu spectacolul LES DIVAS), 

concerte, spectacole stradale.  

8. EXPERIENȚE TEATRALE   



 Teatrul a participat la 7 festivaluri inter/naționale:  

• SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Republica Moldova, aprilie 2012  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PENTRU COPII,  Subotica - Serbia, mai 2012 

• FESTIVALUL DE VARĂ TEATRU STRADĂ ȘI COPII , București, iunie 2012 

• ZILELE TEATRULUI COLIBRI, Craiova, octombrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj, octombrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, decembrie 

2012 

9. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Protocol de parteneriat educațional -  Grădinița SURÂSUL COPIILOR Blaj  

• Partener în organizarea evenimentului RITMURI DE IARNĂ ed. III 

• Partener în proiectul AMENAJARE CINEMATOGRAF ȘI TEATRU DE VARĂ ÎN CETATEA 

ALBA IULIA 

• Protocol de parteneriat educațional - Școala nr. 1 Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Grădinița ARICI POGONICI - Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Grădinița VESELIEI - Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Școala LUCIAN BLAGA -  Ocna Mureș 

• Proiect de parteneriat educațional POVEȘTILE COPILĂRIEI - Școala Gimnazială VASILE 

GOLDIȘ Alba Iulia 

• Parteneriat educațional mici actori în devenire - Grădinița DUMBRAVA MINUNATĂ Alba Iulia  

• Proiect educațional Liceul de Arte Alba Iulia  

• ÎNTRE DOUĂ LUMI - proiect realizat cu Centrul de Cultură Augustin Bena Alba  

• PRICHINDEL - FRATELE LUI MOWGLI - Organizația Națională Cercetașii României  

• Parteneriat educațional - Școala Generala Sanger, Jud. Mureș 

• Parteneriat educațional - Școala Generală Gherla, Jud. Cluj   

• RITMURI DE IARNĂ - Recital folk, parteneriat împreună cu Fundația Interart Aiud 

 2013 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în 

principal copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități 

și orice alte categorii, în limita locurilor libere. S-au prezentat astfel spectacole în cadrul: Ziua 

Copilului 1 iunie, Ziua Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru 

POVEȘTI Alba Iulia, Moş Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 În acest program teatrul îşi propune montarea a una sau două premiere pe stagiune pentru 

îmbogăţirea repertoriului instituţiei. În anul 2013 a fost montat spectacolul MICII MUȘCHETARI și 

s-au reluat spectacolele D'ALE LUI PĂCALĂ, CEI 6 PINGUINI și UNIVERSUL DIN LANTERNA 

MAGICĂ. La finalul anului a început producția noului spectacol PUNGUȚA CU DOI BANI. Acest 

program îmbogăţeşte repertoriul teatrului şi diversifică oferta culturală pentru public.   

3. PREFAŢA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU 

 Acest program reprezintă un preambul al festivalului de teatru de la Alba Iulia. Anul acesta 

în prefața festivalului a fost invitat spectacolul  CINCI FEMEI DE TRANZIȚIE,  Teatrul Național 

București. Piesa a fost prezentată împreună cu lansarea cărți TRIUNGHIUL FEMEILOR de Rodica 

Popescu Bitănescu. Evenimentul a avut loc în trei orașe: Alba Iulia, Blaj și Sebeș.  

4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 Au avut loc un număr de 44 de evenimente după cum urmează:  9 spectacole pentru copii, 

12 spectacole pentru tineri și adulți, 5 conferințe de presă, 1 expoziție de schițe scenografice, 1 

expoziție de costume, 1 lansare de carte, 1 expoziție foto, 1 lansare de CD, 1 discuție deschisă cu 

public, 3 concerte, 1 after party, 2 întâlniri UNIMA - ASSITEJ, 2 spectacole stradale, 4 ateliere. 

Publicul a răspuns pozitiv acestui eveniment prin prezența într-un număr mare la toate 

evenimentele.  

5. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de 

spectacole la sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din 

repertoriul teatrului pentru copii din oraș și județ. Astfel au fost prezentate un număr de 44 



spectacole la sediu, și un număr de 23 spectacole în județ. Toate spectacolele din repertoriul 

teatrului au un puternic caracter educativ dincolo de mânuirea de excepție și muzica originală. Din 

discuțiile directe avute cu cadrele didactice reiese că aceste spectacole corespund cerințelor copiilor. 

În funcție de dotările tehnice ale căminelor culturale am încercat să acoperim cât mai multe 

localități din judeţ cu prezentare de spectacole pentru copii.  

6. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program dăm curs invitaţiilor pe care le primim pentru a participa la festivalurile 

din ţară. Prin prezenţa noastră la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au 

oportunitatea de a juca în faţa altui public decât cel albaiulian dar şi de a viziona cât mai multe 

spectacole din ţară şi străinătate invitate în cadrul festivalurilor. Palmaresul teatrului a mai adăugat 

în acest an PREMIUL PENTRU MUZICA ORIGINALĂ DIN SPECTACOLUL „UNIVERSUL DIN 

LANTERNA MAGICĂ”.  

 Menționăm că prezența la festivaluri este posibilă doar în urma unei selecții atent efectuată 

de către un juriu de specialitate. Aceste festivaluri au fost:  

• FESTIVALUL AVIGNON OFF, FRANȚA, iulie 2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2013 

• FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, Oradea, octombrie 2013  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, noiembrie 

2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU MAGIC ART FEST, Sibiu, decembrie 2013 

 7. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Aniversarea Zilei Mondiale a Teatrului de Animație a fost celebrată și în anul 2013. În 

cadrul acestui eveniment a fost prezentat spectacolul MICII MUȘCHETARI, regia Teodora Popa. 

Spectatorii prezenți în sală în cele două zile au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii teatrului care 

le-au prezentat scena și păpușile din spectacol. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, partener al 

acestei activități culturale, a premiat cu diplome și cărți copiii participanți la concursul de poezie 

organizat cu această ocazie.   

8. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - proiect educațional 

Prietenie fără limite.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia - parteneriat 

educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Primăria Municipiului Alba Iulia - Săptămâna Îngerilor 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița Dumbrava Minunată Alba Iulia - parteneriat 

educațional Micii actori în devenire 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Ținutul Tibreanului - Chemarea nemuritoare a 

slovei – itinerariu cultural în spaţiul arhaic al satului! 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba - parteneriat Ziua Națională a Adopției  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Generală Ion Agârbicianu Alba Iulia - parteneriat 

educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Alba-Manche Împreună - Zilele Francofoniei la 

Alba Iulia   

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba - parteneriat 

educațional Ziua Mondială a Teatrului de Animație și a Poeziei  

 2014 

1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în 

principal copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități. 

S-au prezentat astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua 

Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş 

Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 



 În acest program teatrul îşi propune montarea a două premiere pe stagiune pentru 

îmbogăţirea repertoriului instituţiei. În anul 2014 au fost realizate două premiere: PUNGUȚA CU 

DOI BANI, PRINȚESA ZULUFINA, diversificând astfel oferta culturală pentru public.   

3. PREFAŢA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU 

 Acest program reprezintă un preambul al festivalului de teatru de la Alba Iulia. Anul acesta 

în prefața festivalului au avut loc trei evenimente: PRINȚESA ZULUFINA - spectacol pentru copii, 

QUARTET - spectacol pentru adulți, SĂ CREZI, SĂ IUBEȘTI, SĂ DĂRUIEȘTI... Adela 

Mărculescu - lansare de carte. 

4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 Au avut loc următoarele evenimente: 22 spectacole de teatru, 2 concerte, 3 ateliere de 

creație, 6 conferințe de presă, 2 expoziții (păpuși, fotografie), 5 lansari (carte), 1 proiectie film, 1 

lansare revistă SCENA.RO, 3 conferințe (discuții publice ale unor personalități artistice) care s-au 

bucurat de prezența mare a publicului. 

5. POSTFAȚA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU - SPECTACOLUL 

FANTASM 

 În cadrul evenimentului a avut loc și o conferință de presă dublată de lansarea albumului 

FANTASM. Acest eveniment a fost organizat cu scopul de a promova Festivalul Internaţional de 

Teatru.  

6. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de 

spectacole la sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din 

repertoriul teatrului pentru copiii din oraș și județ. Dincolo de mânuirea de excepție și muzica 

originală, spectacolele teatrului au un puternic caracter educativ, Din discuțiile directe cu cadrele 

didactice reiese că aceste spectacole corespund cerințelor copiilor. În funcție de dotările tehnice ale 

căminelor culturale suntem prezenți în cât mai multe localități din judeţ.  

7. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program dăm curs invitaţiilor de a participa la festivalurile din țară și străinătate. 

În urma completării unei fișe de înscriere se intră în selecția propriu-zisă a festivalului respectiv. 

Prin prezenţa teatrului la aceste evenimente creşte vizibilitatea instituției, actorii au oportunitatea de 

a juca în faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi 

străinătate invitate în cadrul festivalurilor. Prin participări avem posibilitatea totodată de a îmbogăți 

palmaresul teatrului cu premii, mențiuni, diplome: 

• FESTIVALUL SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, CHIȘINĂU, Republica Moldova, mai 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU EUROMARIONETE, Arad, octombrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2014 

• FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, Oradea, octombrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, noiembrie 

2014 

• FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ FOLK ZIUA DE MÂINE ALBA IULIA, noiembrie 2014 

 Spectacolul „Zulenka” selecționat la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși SUB 

CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Chișinău, Republica Moldova obținând două premii: 

1. Premiul „Pentru scenografie”  

2. Premiul „Pentru interpretare” – dnei Amalia Pop 

 Menționez că prezența la festivaluri este posibilă doar în urma unei selecții atent efectuată 

de către jurii de specialitate.  

8. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Acest proiect aniversează Ziua Mondială a Teatrului de Animație. Evenimentul a fost 

realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, care aniversează în aceeași 

perioadă Ziua Mondială a Poeziei. A fost prezentat spectacolul PUNGUȚA CU DOI BANI, regia 

Gabriel Apostol. Micii spectatori prezenți în sala de spectacol au avut ocazia să stea de vorbă cu 

actorii teatrului care le-au prezentat scena și păpușile din spectacol. Totodată Biblioteca Județeană 

Lucian Blaga Alba i-a premiat cu diplome și cărți pe copiii participanți la concursul de poezie 

organizat în cadrul acestui eveniment.   

9. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Spectacolul DOMNUL DE CIOCOLATĂ, Teatrul Municipal Baia Mare    



• Spectacol de teatru și publicitate - LUMINI, CAMERĂ, PUBLICITATE, Universitatea 1 

Decembrie Alba Iulia   

• spectacol de muzică și dans, Scoala Maria Brudan  

• spectacol de muzică, Asociația Azuria  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Alexandru Domșa - proiect educațional 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Palatul Copiilor Alba Iulia - parteneriat în cadrul Festivalului 

Național Zilele Teatrului pentru Copii Lucian Blaga  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Berghin - parteneriat educaţional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Septimiu Albini Cut- parteneriat 

educațional Prietenii lui Prichindel 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu - diversificarea 

ofertei culturale în Alba Iulia și Sibiu 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Apulum Alba Iulia - parteneriat educaţional Să știi 

mai multe, să fii mai bun 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Festivalul de Folk Ziua de Mâine Alba Iulia - parteneriat  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul Augustin Bena - parteneriat în cadrul spectacolului 

ÎNTRE DOUĂ LUMI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia - parteneriat în cadrul 

proiectului Lumini, cameră, publicitate  

 2015 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în 

principal copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități. 

S-au prezentat astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua 

Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş 

Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 În acest program teatrul îşi propune montarea a două premiere pe stagiune pentru 

îmbogăţirea repertoriului instituţiei. În anul 2015 au fost realizate două premiere: DUPĂ MELCI, 

URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE diversificând astfel oferta culturală pentru public.  

3. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 În anul 2015 FITAB a ajuns la cea de-a X-a ediție. Toate cele nouă ediții s-au desfășurat pe 

parcursul a cinci zile fiind precedate de un eveniment care prefața festivalul. Anul acesta, fiind o 

ediție aniversară, am dezvoltat festivalul pe perioada a șapte zile. Festivalul contribuie la 

dezvoltarea vieţii culturale a oraşului şi a turismului cultural în regiune. Pe parcursul celor zece ani 

festivalul a crescut în calitate, imagine și public oferind în continuare un program care se adresează 

tuturor vârstelor. Au avut loc următoarele evenimente: 23 spectacole de teatru pentru copii și adulți, 

2 concerte, 3 ateliere de creație, 8 conferințe de presă, 7 lansari carte, 1 proiectie film documentar, 1 

lansare revistă SCENA.RO, 2 conferințe (discuții publice ale unor personalități artistice), 3 expoziții 

fotografie, 1 vernisaj mozaic, 1 expoziție & videoproiecție caricatură. 

4. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de 

spectacole la sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din 

repertoriul teatrului pentru copiii din oraș și județ. Dincolo de mânuirea de excepție și muzica 

originală, spectacolele teatrului au un puternic caracter educativ, Din discuțiile directe cu cadrele 

didactice reiese că aceste spectacole corespund cerințelor copiilor. În funcție de dotările tehnice ale 

căminelor culturale suntem prezenți în cât mai multe localități din judeţ. În cadrul acestui proiect au 

fost prezentate pubicului următoarele spectacole: Punguța cu doi bani, Prințesa Zulufina, Cine va 

păzi clopoțeii?, Ursulețul și anotimpurile, După melci. Teatrul de păpuși a prezentat spectacolele 

din repertoriu în școlile și grădinițele din Alba Iulia și în județ, în căminele culturale care au avut 

dotarea tehnică minimă: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Ighiu, Ighel, Hăpria, Țelna, Ampoița, Tăuț, 

Meteș, Șard, Micești, Bucerdea, Șeușa, Ciugud, Galda de Jos, Galda de Sus, Galtiu, Sântimbru, 

Sântimbru Fabrică, Oiejdea, Cetea, Benic, Partoș, Ocna Mureș, Uioara, Valea Lungă, Cergău, Lupu, 

Șugag, Dobra, Săsciori, Blaj, Tiur, Sebeș, Săliște, Deal, Tărtăria, Vințu de Jos, Sibișeni, Vurpăr, 

Jidvei, Cetatea de Baltă, Cugir, Baia de Arieș, Valea Lupșii, Lupșa, Aiud, Teiuș, Stremț, Geoagiu 

de Sus, Cricău, Coșlar dar și localități din alte județe precum Gherla, Luduș, Sânger și Târnăveni.   

5. EXPERIENŢE TEATRALE 



 Prin acest program spectacolele teatrului au fost selecționate la festivalurile de teatru din țară 

și străinătate. Prezenţa la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au oportunitatea de 

a juca în faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi 

străinătate invitate în cadrul festivalurilor.  

• SĂPTĂMÂNA TEATRULUI Craiova, martie 2015  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, mai 2015 

• FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII „ARLECHINO 66 – CARAVANA 

POVEŞTILOR” Brașov, iunie 2015  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2015 

• FESTIVALUL DE TEATRU ŞI ARTE PERFORMATIVE - TEATRU PE DRUMUL SĂRII, Turda, 

octombrie 2015  

6. RELUAREA POVEȘTILOR 

 În cadrul acestui proiect se repun în scenă spectacole a căror premieră a avut loc în 

stagiunile anterioare. În urma reluărilor se actualizează distibuțiile și se refac decorurile acolo unde 

este cazul. Pe parcursul anului 2015 s-au reluat spectacolele: Punguța cu doi bani, Cine va păzi 

clopoței?, Universul din lanterna magică.   

7. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Sub egida ASSITEJ (Asociația Internațională de Teatru pentru Copii și Tineret) și UNIMA 

(Uniunea Internațională de Teatru de Păpuși și Marionete) Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba 

Iulia, care este și membru a acestor două asociații, a sărbătorit pe data de 20 martie 2015 Ziua 

Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret și totodată Ziua Mondială a Marionetiștilor și 

Păpușarilor.  S-a prezentat spectacolul CINE VA PĂZI CLOPOȚEII?, regia Teodora Popa și a fost 

vernisată o expoziție de păpuși. Spectatorii au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii teatrului care 

le-au prezentat scena și păpușile din spectacol. În parteneriat cu Asociația AMI (Alba-Manche 

Împreună) și Palatul Copiilor, s-a jucat spectacolul FEMEILE SAVANTE de Molière. A prezentat 

trupa de teatru Aripă cu Zel a Palatului Copiilor Alba Iulia, regia prof. Irena Stânea.  

8. TEATRU GAZDĂ 

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Spectacolul DOMNUL DE CIOCOLATĂ, Teatrul Municipal Baia Mare    

• Spectacol de muzică și dans, Scoala Maria Brudan  

• Spectacol de muzică, Asociația Azuria   

• Spectacol - Toamna vii cu bogății...culori, cântec, armonie - Centrul Augustin Bena  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Gradinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" - 

parteneriat educațional ÎN LUMEA PĂPUȘILOR, atelier de teatru pentru copii   

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia - parteneriat 

UAB's Intercultural Youth Days Festival.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba - parteneriat 

eveniment cultural VÂRSTELE SCENEI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială VASILE GOLDIȘ Alba Iulia - parteneriat 

educațional PRIN TEATRU, ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEȘTILOR  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Național LUCIAN BLAGA Sebeș - parteneriat 

Festival Național de Artă Dramatică pentru liceeni RADU STANCA  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - parteneriat Educație 

prin Teatru  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Național I.M.CLAIN - parteneriat educațional ÎN 

LUMEA POVEȘTILOR  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - parteneriat educațional 

ÎN LUMEA TEATRULUI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul Tehnologic Jidvei Alba - parteneriat educațional 

LUMEA PĂPUȘILOR VII  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU Ighiu, Gradinița cu 

program normal Ighiu, ISJ Alba - parteneriat educațional PRIETENII LUI PRICHINDEL  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba - parteneriat educațional GESTURI PENTRU TOȚI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu program sportiv Alba Iulia - proiect educațional 

PRIETENIE FĂRĂ LIMITE  



• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură AUGUSTIN BENA Alba - parteneriat 

spectacol artistic  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia - parteneriat 

LUMINI! CAMERĂ! PUBLICITATE! , Ed. V  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură AUGUSTIN BENA Alba - parteneriat 

proiect ÎNTRE DOUĂ LUMI  

• Parteneriat în cadrul turneului național MANIFEST PENTRU DIALOG organizat de Teatrul 

National Radu Stanca Sibiu cu spectacolul ANTISOCIAL  

• Parteneriat în cadrul proiectului COPII MIGRAȚIEI - turneu de teatru educațional în Transilvania, 

spectacolul Familia Offline  

 2016 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Acest proiect a continuat și în acest an oferindu-se gratuit spectacole din repertoriul teatrului 

copiilor din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii și persoanelor cu dizabilități. S-

au prezentat astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua 

Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş 

Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 Premierele anului 2016 au fost POVESTEA LUI MUCK CEL MIC și MAGAZINUL CU 

JUCĂRII. Prin acest program a continuat montarea a 2 titluri noi care au intrat în repertoriul 

teatrului.  

3. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 În anul 2016 FITAB a ajuns la cea de-a XI-a ediție. Pe parcursul celor 11 ani festivalul a 

crescut în calitate, imagine și public oferind în continuare un program care se adresează tuturor 

vârstelor. S-a păstrat formatul evenimentului conținând: spectacole de teatru pentru copii și adulți, 

concerte, ateliere de creație, conferințe de presă, lansari carte, conferințe, expoziții însumând un 

număr total de 53 de evenimente.  

4. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Au fost prezentate următoarele spectacole: POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, 

MAGAZINUL CU JUCĂRII, CINCI BĂIEȚI TOȚI ISTEȚI, URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE. 

Prin acest program a continuat ceea ce eu numesc activitatea de bază a teatrului și anume 

prezentarea spectacolelor proprii la sediu și în deplasare.   

5. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program spectacolele teatrului au fost selecționate la festivalurile de teatru din țară 

și străinătate. Prezenţa la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au oportunitatea de 

a juca în faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi 

străinătate invitate în cadrul festivalurilor. 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați 

• FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII „ARLECHINO 66 – CARAVANA 

POVEŞTILOR” Brașov 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca 

• FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL TEATRULUI CONTEMPORAN DE ANIMATIE 

IMPULS, București  

• IZMIR INTERNATIONAL PUPPET DAYS, Turcia 

• FESTIVALUL PENTRU COPII ARCADIA ÎN CETATE, Oradea 

 Remarc că în anul 2016 au fost obținute premii la toate concursurile festival la care s-a 

participat cu spectacolele teatrului: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ATMOSFERA 

SPECTACOLULUI - POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalul Internaţional al Teatrelor de 

Păpuşi şi Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE 

SCENOGRAFICĂ, Festivalul Internațional de Animație Gulliver, Galați; - PREMIUL PENTRU 

ORIGINALITATEA CULTURII OBIECTELOR cu spectacolul POVESTEA LUI MUCK CEL 

MIC, Festivalului internaţional al teatrului contemporan de animaţie - ImPuls București. 

 În anul 2016 managerul teatrului și secretarul literar au participat în Franța la festivalul 

Avignon OFF ca selecționeri pentru festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia ed. 

2017.   

6. RELUAREA POVEȘTILOR 



 În cadrul acestui proiect se reiau spectacole a căror premieră a avut loc în stagiunile 

anterioare. Se actualizează distibuțiile și se refac decorurile acolo unde este cazul. Pe parcursul 

anului 2016 s-au reluat spectacolele: Cinci băieți toți isteți,  Ursulețul și anotimpurile.  

7. ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI DE ANIMAȚIE 

 În 2016 a continuat aniversarea acestei zile importante în teatrul de animație. Inițial 

programul s-a numit O POVESTE ÎNTR-O POEZIE. În cadrul evenimentului a fost prezentat 

spectacolul POVESTEA LUI MUCK CEL MIC. Copiilor le-au fost prezentate păpușile din 

spectacol și modul de mânuire al acestora.  

8. TEATRU GAZDĂ 

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - proiect educațional 

”Educație prin teatru”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, Jud. Alba – proiect 

educativ  ”Educație prin teatru”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Mircea Baritchi-Gradea PFA – acord de parteneriat pentru 

organizarea spectacolului „Miniaturi coregrafice”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Serviciul Public de Asistență Socială Cugir și Centrul Social 

Multifuncțional pentru persoane cu nevoi speciale Vinerea Jud. Alba – parteneriat educațional 

„Gesturi pentru toți”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Palatul Copiilor Alba Iulia – acord de parteneriat în cadrul 

evenimentului „Zilele Teatrului Pentru Copii – Lucian Blaga, ediția a IX-a” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul de Arte ”Regina Maria” – acord de parteneriat în cadrul 

evenimentului „Veronica... pleacă în vacanță”.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Inspectoratul Școlar al Județului Alba, G.P.P 

„Dumbrava Minunată” – program educațional „Mici actori în devenire” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Direcția Generală de Asistență și Protecția 

Copilului Alba 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Viorica Samson Manea, eveniment dedicat Zilei 

Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități „O seară de iarnă cu poeme, povești și muzică” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Asociația „Lumea ștrumfilor” Alba Iulia – 

spectacolul      „ Carnavalul toamnei” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia –  

spectacolele: „Diversitate în Transilvania„ și „Punți între tradiții și culturi” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia – 

spectacolul: Între două lumi, ediția a VIII-a, „O călătorie muzicală în istorie” 

 

2. Concluzii: 

 Consider că toate programele propuse au fost realizate. Întreg proiectul managerial a fost 

construit pe resursele umane și logistica existentă, spațiile în care își desfășoară activitatea, 

comunitatea căreia i se adresează, încadrându-se în politica culturală propusă de ordonatorul 

principal de credit, C.J. Alba.  

 În vederea îmbunătățirii activității instituției propun următoarele:  

• reabilitarea clădirii teatrului pentru a oferi condiții optime de lucru personalului angajat  

• crearea unui spațiu viu și atractiv pentru publicul spectator  

• montarea de noi spectacole valoroase din punct de vedere artistic, într-o manieră modernă în acord 

cu realitățile contemporane 

• colaborări cu regizori și scenografi valoroși din punct de vedere al realizărilor artistice (Cristian 

Pepino, Gabriel Apostol, Todor Valov, Eugenia Tărășescu Jianu) 

• consolidarea imaginii teatrului ca instituție de repertoriu cu spectacole dedicate copiilor printr-un 

repertoriu complex cu titluri din literatura românească și universală   

• prezență constantă în cadrul festivalurilor de teatru naționale și internaționale   

• alinierea la standarde europene privind dotările, echipamentele și calitatea serviciilor culturale 

oferite 

• perfecționarea personalului teatrului 

• organigrama și statul de funcții ar trebui modificate prin angajarea de specialiști în cadrul 

compartimentelor artistic și de scenă. Mai exact actori, maestru lumini, sculptor.    

• promovarea continuă a creației teatrale românești la nivel local, regional, național, internațional 



• dezvoltarea FITAB prin conferințe, o diversitate mai mare de spectacole și ateliere 

• crearea de noi proiecte cultural-educative adresate copiilor prin ateliere de creație, spectacole 

lectură 

• consolidarea relațiilor instituționale cu Inspectoratul Școlar Județean care să faciliteze 

implementarea proiectelor teatrului în școli și grădinițe 

• evaluarea spectacolelor existente în repertoriu în vederea readaptării acestora la calitatea 

reprezentației de la premieră și schimări de distribuție acolo unde este cazul  

• asigurarea accesului la actul artistic a copiilor cu dizabilități și a categoriilor defavorizate 

• promovarea instituției la nivel internațional prin participări la gale, târguri de spectacole, 

networking 

 

  2.1. Reformularea mesajului, după caz; 

- nu este cazul 

 

  2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

Principalele direcții de acțiune întreprinse au fost:  

• montarea de spectacole atractive pentru copii prin: muzică originală, diverse tehnici de mânuire, 

scenografie spectaculoasă și regie artistică originală  

• strategia repertorială cuprinde titluri din literatura românească și universală  

• textele adaptate pentru vârstele grupului țintă  

• ateliere de creație în care participanții descoperă și se familiarizează cu elemente ce stau la baza 

unui spectacol:  

- atelier de scenografie 

- atelier de critică teatrală 

- atelier de mânuire păpuși  

- atelier de actorie  

• adaptarea programului festivalului în funcție de cerințele publicului cu evenimente care se 

adresează tuturor vârstelor.  

• realizarea de parteneriate cu instituții de cultură pentru a oferi publicului o gamă mai largă de 

evenimente atractive și de calitate (concerte, expoziții, lansări de carte) 

• formarea gustului estetic a publicului țintă care va deveni spectatorul de teatru dramatic 

 

C. ANALIZA ORGANIZĂRII INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE 

ŞI/SAU DE REORGANIZARE, DUPĂ CAZ: 

 

  1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

 Măsurile de organizare internă luate au vizat orice decizie în interesul instituției 

implementată de către manager în urma consultării cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. 

În perioada raportată s-au luat următoarele tipuri de măsuri prin:  

• decizii:  

- de punere în scenă a noilor premiere 

- reluare spectacol  

- de inventariere a patrimoniului Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia 

- promovări în grade și trepte profesionale 

- recuperarea zilelor libere 

- deplasări la festivaluri în țară și străinătate  

- suspendare contract de muncă (concediu pentru creșterea copilului) 

- note interne 

- constituiri comisii 

- sancționări   

- elaborarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv elaborarea 

procedurilor formalizate pe activități 

- concursuri pe post  

- participări la cursuri de formare profesională  

- încetare, începere, suspendare, reluare activitate (contracte individuale de muncă),  

- trecere la altă gradație de vechime în muncă 

- selecție dosare pentru arhivare 



- acordare salar de bază minim brut pe țară  

- transfer pe post 

- creștere salarială 

- numire șef serviciu artistic-scenă 

- achiziționare materiale și servicii 

- delegare responsabilități  

- numiri  

• întâlniri cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic consemnate prin procese verbale   

 

  2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 În perioada raportată s-a modificat Regulamentul de Ordine Interioară care a fost luat la 

cunoștință și semnat de către toți angajații teatrului. Ulterior s-a modificat Regulamentul de 

Organizare și Funcționare care a fost aprobat de către C.J. Alba și adus la cunoștință salariaților. 

Toate modificările au fost făcute pentru o mai bună funcționare a teatrului, corelate cu modificările 

făcute în Statul de Funcții, Organigrama teatrului la care s-au adăugat modificări legislative.  

 În următoarea perioadă de management voi reanaliza ROI, ROF, fișe post împreună cu 

colectivul teatrului. Acolo unde va fi cazul se vor face modificări pentru ca instituția să se adapteze 

la nevoile actuale.  

  

  3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

 Conducerea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia este asigurată de către manager, 

contabil șef și șef serviciu artistic în colaborare cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. 

Organismele colegiale de conducere au conlucrat optim și au implementat în perioada raportată 

proiectele cuprinse în contractul de management aferent perioadei, în baza resurselor bugetare 

alocate de către C.J. Alba și prin fonduri proprii în urma încasărilor din bilete, închiriere sală și 

aparatură. Analizând resursa umană existentă constat un deficit major de personal artistic și de 

specialitate (regizor artistic, sculptor, scenograf, butafor, garderobier). De aceea s-a externalizat de 

fiecare dată echipa formată din regizor artistic - sculptor - scenograf - compozitor. Tot dintr-un 

deficit de personal s-au externalizat și serviciile care țin protecţia muncii și PSI.  

 

  4. Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 

Teatrul beneficiază de următoarele spații:  

• sala de spectacol 

• cabină sunet și lumini 

• studio înregistrări 

• sală de protocol, repetiții și vizionări video 

• atelier croitorie 

• atelier tâmplărie, 

• regie tehnică 

• birou impresari   

• atelier maestru lumini 

• magazie păpuși 

• magazie decor 

• birou contabilitate 

• birou secretariat literar 

• birou director 

• 1 grup sanitar 

• curte interioară 

 Propuneri de îmbunătățire:  

• sala de spectacol: trebuie schimbat sistemul de încălzire și iluminat, mocheta, cortina, 

scaunele (sunt deteriorate), trebuie lărgită scena cu 4 m către public, sonorizarea și luminile de 

spectacol adaptate a noua sală, renovarea pereților și a tavanului   

• cabină sunet și lumini: reîmbunătățite  

• studio înregistrări: adus la standarde actuale din punct de vedere tehnic 



• sală de protocol, repetiții și vizionări video: refăcută complet și adaptată cu mobiler 

adecvat activităților care se desfășoară în ea  

• atelier croitorie: trebuie montat într-un spațiu mai mare, cel existent fiind prea mic 

• atelier tâmplărie: adaptat cerințelor teatrului printr-un nou mobilier, aparatură performantă, 

tencuit și zugrăvit  

• regie tehnică: renovat 

• birou impresari: renovat  

• atelier maestru lumini: renovat 

• magazie păpuși: renovat și adaptat patrimoniului actual al teatrului  

• magazie decor: renovat și adaptat patrimoniului actual al teatrului  

• birou contabilitate: renovat și mobilat corespunzător 

• birou secretariat literar: renovat și mobilat corespunzător 

• birou director: renovat și mobilat corespunzător  

• 1 grup sanitar: renovat  

• curte interioară: recondiționată   

 După o scurtă analiză a tuturor spațiilor existente acestea trebuie toate renovate și readaptate 

la nevoile și cerințele actuale. Nemaifiind reabilitat total din 1952, doar cu mici modificări în anul 

2000, clădirea teatrului trebuie să beneficieze urgent de o reabilitare totală. În momentul de față 

toate spațiile sunt cu igrasie, acoperișul teatrului trebuie refăcut total pentru că plouă în clădire. 

Sistemele de încălzire și iluminat trebuie refăcut total, momentan ele nu funcționează optim și 

produc costuri foarte mari. Fațada teatrului este deteriorată complet. Toate aceste aspecte au fost 

consemnate într-un necesar și o notă justificativă care au fost aprobate de către C.J.Alba în proiectul 

de reabilitare a teatrului care va începe cu anul 2017. Noua clădire va aduce în plus:  

        • foyer destinat publicului  

 • garderobă  

 • grup sanitar destinat publicului și adaptat persoanelor cu dizabilități  

 • camere dedicate colaboratorilor (regizor, scenograf, etc.) care vor reduce cheltuielile de 

cazare cu colaboratorii  

 • fațada teatrului renovată complet  

 • cabine pentru actori  

  

 5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de 

asigurare a continuităţii procesului managerial. 

 Instituția teatrului funcționează pe baza ROF și ROI, proceduri și fișa postului care cuprinde 

responsabilitățile fiecărui angajat în parte. Delegarea reprezintă din acest punct de vedere un 

instrument la îndemâna managerului pe care acesta îl implementează doar în situații de necesitate 

bine argumentate. În lipsa managerului contabilul șef și șef serviciu artistic scenă preiau atribuțiile 

managerului. Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise și comunicate părților în timp 

util.   

 D. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI: 

 Situaţia economico-financiară a instituţiei pentru perioada analizată 2013 – 2015 se prezintă 

echilibrat, atât la venituri cât și la cheltuieli. Situaţiile financiare anuale au fost întocmite conform 

reglementărilor legale și înaintate în termen Consiliului Judeţean Alba.  

  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

 

  1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

        1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii), bugetul de cheltuieli 

(personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital); 

   Din datele anuale raportate de Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia privind realizarea 

bugetelor de venituri si cheltuieli se desprind următoarele informaţii: 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 

- lei - 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 1.404.000 1.273.120 90,68 

- Venituri proprii 124.000 123.120 99,29 



d.c  

a)venituri dn 

activitatea de baza 

b) venituri din alte 

activitati 

 

 

91.000 

 

33.000 

 

 

90.844 

 

32.276 

 

 

99,83 

 

97,81 

- Subventii 1.280.000 1.150.000 89,84 

- Alte venituri 0 0 0 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 90,68 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 99,92 

- Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

797.500 797.023 99,40 

- Cheltuieli de 

capital 

130.000 0 0 

 

 In anul 2013 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 90,68% atât la venituri 

cât și la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 89,84% în cifre absolute fiind o 

diminuare cu 130.000 lei. Ponderea cea mai mare a nerealizării programului de cheltuieli o deţin 

cheltuielile de capital ca urmare a neefectuării lucrărilor la clădirea instituţiei, suma de 130.000 lei 

fiind restituită ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 

- lei- 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 1.265.800 1.260.302 99,57 

- Venituri proprii 

a)venituri dn 

activitatea de baza 

b) venituri din alte 

activitati 

103.800 

 

99.033 

 

4.767 

103.800 

 

99.033 

 

 4.767 

100 

 

100 

 

100 

- Subventii 1.162.000 1.156.502 99,53 

- Alte venituri    

Total cheltuieli, din 

care: 

1.265.800 1.260.302 99,57 

- Cheltuieli de 

personal 

498.000 493.778 99,15 

- Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

723.800 723.000 99,89 

- Cheltuieli de 

capital 

44.000 43.524 98,92 

 

 In anul 2014 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 99,57% atât la venituri 

cât și la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 99,53% în cifre absolute fiind o 

diminuare cu 5.498 lei, suma de 5,498 lei fiind restituită ordonatorului principal de credite, 

respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 

- lei- 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 2.170.000 1.393.940 64,42 

- Venituri proprii 

a)venituri dn 

activitatea de baza 

b) venituri din alte 

100.000 

 

92.000 

 

124.052 

 

116.902 

 

124,05 

 

127,07 

 



activitati   8.000   7.150 89,38 

- Subventii 2.070.000 1.269.888 61,35 

- Venituri din 

valorificarea 

unor bunuri ale 

institutiilor 

publice 

0 1.639 1.639 

Total cheltuieli, din 

care: 

2.170.000 1.393.940 64,42 

- Cheltuieli de 

personal 

517.000 488.412 94,47 

- Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

829.400 785.199 94,67 

- Cheltuieli de 

capital 

823.600 120.329 14,61 

 

 In anul 2015 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 64,42% atât la venituri 

cât și la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 61,35% în cifre absolute fiind o 

diminuare cu 800.112 lei. Ponderea cea mai mare a nerealizării programului de cheltuieli o deţin 

cheltuielile de capital ca urmare a neefectuării lucrărilor la clădirea instituţiei, suma de 800.112 lei 

fiind restituită ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliului Judeţean Alba. Se 

menţionează că s-au încasat venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, respectiv 

s-a casat autobuzul și s-au  încasat sume din casare, respectiv suma de 1.639 lei.                                   

 

  2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu 

informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 
 

 Pentru anul 2013  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 1000 1000  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 33000 114722  

3 Prefața Festivalul Internațional de 

Teatru ”Povești” 

80000 36200 economii 

4 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

458000 456888 economii 

5 Caravana cu păpuși 658000 620866 economii 

6 Experiențe teatrale 5500 5232  

7 Reluarea poveștilor 14500 38212  

8 O poveste într-o poezie 0 0  

9 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1178000 1.273.120  

   

Pentru anul 2014  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 1000 1000  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 100000 100000  

3 Prefața Festivalul Internațional de 

Teatru ”Povești” 

16269 16269  

4 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

427897 427897  



5 Caravana cu păpuși 637194 637194  

6 Experiențe teatrale 21389 21389  

7 Reluarea poveștilor 0 0  

8 O poveste într-o poezie 0 0  

9 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1.203.749 1.203.749  

   

Pentru anul 2015  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 500 500  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 71000 70241  

3 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

540000 510977  

4 Caravana cu păpuși 693500 688973  

5 Experiențe teatrale 41000 1445  

6 Reluarea poveștilor 4000 2600  

7 O poveste într-o poezie 0 0  

8 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1.350.000 1.274.736  

  

 Din analiza tabelelor de mai sus reiese faptul că programele și proiectele au fost realizate în 

limita devizelor estimate, cu unele economii, dar și cu depăşiri, de unde rezultă necesitatea creşterii 

sumelor estimate pentru perioada următoare, în condiţiile creşterii complexităţii noilor proiecte 

propuse. 

 

       3. Soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii info 

documentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: 

preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 

facilităţi practicate; 

        3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale 

 Din  datele furnizate în caietul de obiective nu se poate identifica structura cheltuielilor pe 

surse de venit. Având în vedere ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor, după cum se vede 

în tabelul de mai jos: 

 

Indicator Anul 2013 Pondere în 

total 

Anul 2014 Pondere in 

total 

Anul 2015 Pondere in 

total 

Total venituri, din 

care: 

1.273.120 100% 1.260.302 100% 1.393.940 100% 

- Venituri 

proprii 

123.120 9,67% 103.800 8,23% 124.052 8,90% 

- Subvenţii 1.150.000 90,33 1.156.502 91,77 1.269.888 91,10% 

 

Se poate estima următoarea influența surselor de venituri proprii în categoria de cheltuieli: 

 

Indicator Anul 2013 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Anul 2014 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Anul 2015 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Total cheltuieli, din 1.273.120 123.120 1.260.302 103.800 1.393.940 124.052 



care: 

- Cheltuieli de 

personal 

476.097 0 493.778 0 488.412 0 

- Cheltuieli cu 

bunuri și 

servicii 

797.023 123.120 723.000 103.800 785.199 124.052 

- Cheltuieli de 

capital 

0 0 43.524 0 120.329 0 

 

 Astfel s-a respectat art. 21 din Ordonanţa 21/2007 privind instituţiile și companiile de 

spectacol sau concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic astfel cheltuielile 

necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă 

integral din subvenţii acordate de la buget respectiv bugetul Consiliul Judeţean Alba, cheltuielile de 

personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul local respectiv Consiliul Judeţean Alba. 

Cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din 

subvenţii acordate de la buget, sau din venituri proprii și din alte surse. 

   

  4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor: 

 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

 Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 498.000 493.778 517.000 488.412 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

33,94% 37,43% 39,34% 39,18% 23,82% 35,04% 

 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

capital 

130.000 0 44.000 43.524 823.600 120.329 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

9,26% 0 3,48% 3,45% 37,95% 8,63% 

 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015  

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 498.000 493.778 517.000 488.412 

Ponderea 

cheltuielilor cu 

salariile din 

subvenţii / alocaţii 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015  



Total cheltuieli, 

din care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli 

efectuate în 

cadrul 

raporturilor 

contractuale 

100.000 97.562 100.000 98.817 272.000 271.794 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

7,12% 7,66% 7,90% 7,84% 12,53% 19,50% 

 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

Indicator 2013 2014 2015 

Cheltuieli pe 

beneficiar, din care: 

76,83% 70,38% 69,17% 

- Din subvenţie 7,43% 5,80% 6,16% 

- Din venituri 

proprii 

 

69,40% 

 

64,58% 

 

63,01% 

 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

MISIUNII SPECIFICE A INSTITUŢIEI, CONFORM SARCINILOR FORMULATE DE 

AUTORITATE: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

 

  1. Viziune;  

 Propun câteva direcții:  

• Reabilitarea clădirii teatrului  

 Reabilitarea are ca scop maximizarea funcționalității clădirii. Noua arhitectură va oferi 

publicului un spațiu primitor și cald precum și posibilități de a dezvolta proiectele teatrului. Doresc 

să oferim un spațiu viu, unde contactul spectatorului cu teatrul sa continue și după terminarea 

spectacolului în toate formele de expresie, în locurile cu acces către public. Noul spațiu va oferi 

condiții optime de lucru pentru angajații teatrului. Renovarea integrală va începe în anul 2017 și va 

fi finalizată în anul 2018. Activitatea teatrului va depinde în mare măsură de finalizarea acestui 

proiect.  

• Repertoriul  

 Fiind o instituție de repertoriu aceasta trebuie să aibă o listă complexă de spectacole care să 

conțină titluri din literatura românească și universală. Repertoriul actual al teatrului trebuie 

reconstruit ținând cont de analiza pe care am făcut-o asupra a ceea ce există. Deși a cuprins titluri 

importante acestea nu se mai pot juca nici relua din cauza distribuțiilor care nu mai există în unele 

cazuri în procent de 80-90 %. Consider că titlurile clasice, care se vor regăsi în conceptul 

repertoriului propus, stau la baza formării copilului, ca și spectator de teatru.   

• Continuitatea proiectelor  

 Pentru următoarea perioada de patru ani de management voi ține cont de proiectele de 

succes ale teatrului care s-au derulat pe parcursul anilor anteriori, ca de exemplu continuarea și 

dezvoltarea Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, atelierele de creație adresate 

copiilor și adolescenților, spectacole gratuite pentru copii din centre de plasament și persoane cu 

dizabilități și continuarea montării de noi spectacole.  

• Latura artistică și educațională a proiectelor  

 Fiind singura instituție profesionistă din județ de acest gen care se adresează cu predilecție 

copiilor, teatrul trebuie să țină cont și de latura educativă a spectacolelor produse mai ales că 

acestea se adresează micilor spectatori. Spectacolul de teatru trebuie să fie unul pe înțelesul 

publicului său, să fie atractiv prin funcția sa ludică dar totodată să producă și un efect educativ în 

concordanță cu perioada în care trăim. Atelierele de creație reprezintă o metodă pozitivă prin care 

teatrul poate contribui la dezvoltarea personală a micului spectator.  

• Îmbunătățirea promovării și activității de PR  



 • Îmbunătățiri privind identitatea vizuală a instituției și a acțiunilor de promovare ale 

acesteia pentru publicul beneficiar.    

 • Realizarea unei mascote care să completeze imaginea și identitatea vizuală a teatrului în 

contact cu publicul.    

 • Îmbunătățirea vizibilității în mass-media, la nivelul afișajului outdoor și indoor.  

 • Realizarea unei reclame luminoase care să fie în concordanță cu noua clădire 

 • Personalizarea clădirii teatrului în funcție de evenimente 

• Parteneriate și colaborări  

 Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia trebuie totodată să rămână o prezență vie și activă în 

viața culturală a comunității. Dincolo de producția și prezentarea de spectacole teatrul este deschis 

oricăror colaborări și parteneriate inițiate de alte instituții, asociații culturale sau inițiative private. 

Prin această deschidere teatrul rămâne un partener serios și implicat în contextul cultural actual 

sprijinind logistic și uman propunerile valoroase externe. 

 Viziunea este centrată pe producție, prezentare și deschidere culturală implementată în 

programele și proiectele propuse pe perioada de management.    

  Obs.: Propunerea managerială sub aspectul viziunii va depinde de reabilitarea clădirii 

teatrului care va presupune mutarea în alte spații pentru o perioadă de timp.  

 

  2. Misiune;  

 Misiunea Teatrului de Păpuşi Prichindel este de a educa prin artă publicul spectator şi  de a 

promova arta spectacolului precum şi  stimularea  schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea 

de spectacole de teatru proprii pentru copii folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte 

modalităţi de expresie teatrală fac parte din specificul instituţiei. Un aspect important al misiunii 

teatrului este acela de a fi primul formator al publicului de copii care va deveni viitorul public de 

teatru dramatic având astfel o mare responsabilitate în construirea gustului estetic care îl pregătește 

în dezvoltarea lui culturală.   

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi 

contemporane se regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul de Păpuşi iniţiază şi 

desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 

  3. Obiective (generale şi specifice);  

• Valorificarea optimă a potențialului artistic a artiștilor din cadrul instituției 

• Continuarea tradiției artei de animație   

• Exploatarea fondului de dramaturgie națională și universală clasică și contemporană  

• Stimularea inovației și creativității 

• Diversificarea ofertei culturale  

• Creșterea gradului de acces și participarea publicului la viața culturală  

• Consolidarea imaginii instituționale cu un loc bine definit în peisajul cultural al județului Alba  

• Cultivarea și educarea permanentă a publicului realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare 

de spectatori  

•  Promovarea creațiilor proprii la nivel local, regional, național și internațional  

• Menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale dar și prin 

organizarea la Alba Iulia a unui festival de anvergură valorificând astfel potențialul artistic și 

contribuind la promovarea județului 

• Alinierea la standardele europene privind clădirea teatrului, echipamentele instituției, promovare, 

marketing, mediatizare 

 

  4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management presupune implementarea 

programelor și a proiectelor propuse în interesul beneficiarilor teatrului și se bazează pe următoarele 

deziderate:   

•  Promovarea teatrului de animație în spectacolele pentru copii 

•  Elaborarea unui repertoriu echilibrat care să cuprindă genuri diferite de spectacole în limba 

română și non verbale  

•   Protejarea patrimoniului cultural 

•  Integrarea şi menţinerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a producțiilor teatrului  



•  Susţinerea creativităţii, asigurarea celor mai bune condiţii pentru dezvoltarea personalităţilor şi 

evoluţia participanţilor la actul artistic 

•   Armonizarea nevoilor culturale ale beneficiarilor cu nevoile de afirmare şi evoluţie ale creatorilor 

de teatru  

•    Promovarea teatrului la nivel național și internațional 

•   Transformarea teatrului, după reabilitare, într-un spațiu dedicat artelor.    

 

   5. Strategia şi planul de marketing conțin: 

 A. Strategia de marketing:  

•  Viziunea teatrului 

•  Misiunea teatrului   

•  Obiectivele specifice   

•  Programele și proiectele teatrului   

•  Prezentarea și vânzarea proiectelor teatrului către public  

•  Buget   

•  Analiza SWOT  

•  Beneficiari   

•  Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea teatrul  

•  Stabilirea mesajului pe care îl transmitem fiecărui grup țintă, adaptat 

•  Alegerea canalele de comunicare și respectarea programărilor momentul ales din planul de 

comunicare 

•  Alegerea elementelor grafice cele mai potrivite evenimentelor teatrului și grupului țintă 

•  Implementarea mesajului pe care vrem să îl transmitem în materialele de promovare 

•  Înțelegerea de către echipa de implementare a instituției a planului stabilit       

  

 B. Planul de marketing: 

Organizare 
•  Stabilirea momentului în care începe promovarea evenimentului 

Planul de comunicare:  

•  comunicate de presă clare în transmiterea mesajului  

•  promovarea spectacolelor din repertoriul teatrului direct în școli și grădinițe prin prezența 

impresarilor teatrului care vor prezenta afișul și caietul de sală al spectacolului 

•  conferințe de presă  

•  conceperea și realizarea afișelor pentru premierele teatrului și pentru celelalte evenimente 

destinate publicului trebuie să fie atractive ca imagine și să transmită toate informațiile (ex.: titlul 

evenimentului, regie, scenografie, distribuție, locul, ora, data, sala, etc.) 

•  actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, facebook, canal youtube  

•  materiale de promovare: flayer, invitație, banner, mesh, obiecte personalizate (pixuri, tricouri, 

insigne, etc.), caiet program, caiet sală, spot radio/tv, ziar de eveniment  

Planificări ale proiectelor teatrului 

•  anuale    

•  lunare  

•  săptămânale  

 

  6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management: 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

- spectacole proprii la sediul instituției  

2. CARAVANA CU PĂPUȘI  

- spectacole proprii în deplasare  

3. PREMIERE 

- producții noi de spectacole  

4. RELUĂRI 

- reluări ale spectacolelor montate în anii anteriori   

5. EXPERIENȚE TEATRALE  

- participare cu spectacole proprii la festivaluri naționale și internaționale  

6. INTERCONNECT  



- conectare la rețelele de festivaluri naționale și internaționale sau alte evenimente culturale în 

beneficiul teatrului      

7. FITAB  

- organizarea festivalului internațional de teatru la Alba Iulia 

8. GESTURI PENTRU TOȚI  

- spectacole proprii gratuite  

9. PRICHINDFEST  

- zile speciale  

10. WHORKSHOP PRICHINDEL  

- ateliere de teatru  

11. TEATRU GAZDĂ  

- găzduirea altor proiecte decât cele ale teatrului  

12. TOGETHER  

- platformă de proiecte teatrale destinate artiștilor debutanți 

13. AM O IDEE  

- concursuri pe diferite teme destinate copiilor 

14. MUZEUL LUI PRICHINDEL  

- expunerea păpușilor teatrului într-un spațiu adecvat  

15. PRIETENII LUI PRICHINDEL  

- discuții cu copii ale reprezentanților ISU, Poliția Română, cadre medicale, Salvamont înainte de 

spectacolele teatrului  

16. ROMÂNIA 100 

- un pachet de evenimente care să facă parte din strategia culturală propusă de C.J. Alba pentru 

sărbătorirea a 100 de ani de România în anul 2018     

17. SPECTACOLE LECTURĂ  

- prezentarea unor povești din programa de învățământ sub forma unor spectacole lectură urmate de 

discuții cu copii și cadrele didactice. Aceste activități au loc la sediul teatrului și sunt dedicate 

copiilor  pe segmente de vârstă: 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani.   

 

 

  7. Proiectele din cadrul programelor: 

 

1. Programul: CASA POVEȘTILOR  

Proiecte:  

 • Ora de teatru 
2. Programul: CARAVANA CU PĂPUȘI  

Proiecte:  

 • Vin artiștii !   

3. Programul: PREMIERE  

Proiecte: 

 • Povești noi pentru copii  

Obs.: Politica repertorială pe care doresc să o implementez în următoarea perioadă de 

management ține cont de personalul artistic, preferințele publicului, reconstrucția repertoriului 

actual și introducerea unor titluri noi din literatura românească și universală sau repunerea în 

scenă a unor spectacole cu titlu de premieră. Propuneri de spectacole în premieră:  

- Mica vrăjitoare 

- Sânziana și Pepelea 

- Pasărea măiastră  

- Soacra cu trei nurori  

- Capra cu trei iezi  

- Alba ca zăpada și cei șapte pitici       

- Gulliver în țara piticilor  

- Spărgătorul de nuci  

4. Programul: RELUĂRI     

Proiecte: 

 • Spectacole de odinioară  



Obs.: Studiind repertoriul actual al teatrului și personalul artistic consider că următoarele 

spectacole pot fi reluate. Pentru ca ele să fie redate publicului este nevoie de înlocuiri în distribuții. 

Analizând aceste aspecte propun următoarele reluări:  

- Ursulețul și anotimpurile 

- Micii mușchetari  

- Prințesa Zulufina 

- Zulenka 

- După melci  

- Povestea lui Muck cel Mic 

 - Universul din lanterna magică  

- Magazinul cu jucării  

5. Programul: EXPERIENȚE TEATRALE  

Proiecte: 

 • Prichindel la festival !   

6. Programul : INTERCONNECT 

Proiecte:  

 • Network   

7. Programul: FITAB  

Proiecte:  

 • Ediția 12  

 • Ediția 13 

 • Ediția 14 

 • Ediția 15 

8. Programul: GESTURI PENTRU TOȚI  

Proiecte:   

 • Spectacolele lui Prichindel   

Obs.: Toate spectacolele din repertoriul teatrului vor fi prezentate gratuit în urma planificării.  

9. Programul : PRICHINDFEST   

Proiecte:     

 • Ziua mondială a teatrului de animație  

 • Ziua internațională a copilului  

10. Programul: WORKSHOP PRICHINDEL  

Proiecte:     

 • Micul actor 

11. Programul: TEATRU GAZDĂ  

Proiecte:    

 • Scena ta 

12. Programul: TOGETHER  

Proiecte:    

 • Debut  

Obs.: Crearea unei platforme prin care dăm șansă tinerilor artiști debutanți să prezinte oferte de 

proiecte teatrale. Acestea vor fi analizate de un juriu de specialitate și cel mai bun proiect va fi 

găzduit, susținut și finanțat de către Teatrul de Păpuși Prichindel.     

13. Programul: AM O IDEE  

Proiecte: 

 • Mascota lui Prichindel (Concurs desene pe o tema dată pentru școlari) 

 • Scrie o poveste! (Concurs dramaturgie pe o tema dată pentru liceeni)  

 • Spectacolul în cuvinte (Recenzii scrise de liceeni în urma vizionării spectacolelor de teatru 

din cadrul programelor teatrului) 

14. Programul: MUZEUL LUI PRICHINDEL 

Proiecte:  

   • Expoziție păpuși 

Obs.: Identificarea unui spațiu în centrul istoric al orașului unde să fie expuse păpuși din 

patrimoniul teatrului nostru dar și al altor teatre colaboratoare. Astfel va crește vizibilitatea 

teatrului. Acesta poate fi dezvoltat în timp cu proiecții ale spectacolului teatrului, spectacole 

lectură, lansări de carte pentru cei mici.  

15. Programul: PRIETENII LUI PRICHINDEL 



Proiecte:  

   • Să învățăm împreună !      

Obs.: În colaborare cu ISU, Poliția Română, cadre medicale, Salvamont vom organiza discuții 

directe cu copii înainte de spectacolele de teatru în care reprezentanți ai acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să fie în siguranță și cum să se comporte în anumite situații.    

16. ROMÂNIA 100 

Proiecte:  

   • Pasărea Măiastră 

   • Sânziana și Pepelea 

   • Soacra cu trei nurori  

   • Capra cu trei iezi  

   • Punguța cu doi bani  

 

16. SPECTACOLE LECTURĂ 

Proiecte:  

   • Amintiri din copilărie 

   • Fabule 

   • Domnul Goe 

 

  8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei 

- parteneriate cu școli și grădinițe 

- participări în cadrul evenimentelor culturale locale  

 

   F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

PUBLICE DE CULTURĂ, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR 

TREBUI ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR 

INSTITUŢIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE  

 Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare și de subordonare, au obligaţia, prin 

manager, să organizeze, să gestioneze și să conducă activitatea instituţiei, pe baza cererii definite de 

autoritate. In cazul unei instituţii de spectacole, cererea din partea autorității este, dincolo de un 

management financiar ireproşabil, satisfacerea nevoilor culturale ale comunității. Managerului îi 

revine sarcina de a oferi soluţii concrete în vederea atingerii obiectivelor și sarcinilor. 

 Managerul utilizează fondurile publice respectând dispoziţiile legale cu caracter imperativ, 

acest lucru decurgând din faptul că ordonatorul de credite administrează patrimoniul teatrului și 

fonduri publice în baza unui mandat. Respectarea mandatului și a dispoziţiilor legale incidente 

actelor de gestiune, trebuie controlată. Controlul financiar preventiv propriu este integrat în sfera 

răspunderii manageriale. Toate operaţiunile specifice angajării, lichidării și ordonanţării 

cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor 

compartimentelor de specialitate. Organizarea controlului financiar preventiv intern, intră în 

competența ordonatorului de credite și se bazează pe principiul separării compartimentelor care 

iniţiază operaţiunea, compartimente care rămân responsabile pentru realizarea, regularitatea și 

legalitatea operaţiunilor. 

 Având în vedere aceşti factori se caută criteriul oportunităţii cheltuirii banilor publici. După 

stabilirea oportunităţii urmează faza lichidării cheltuielilor, fază în procesul execuţiei bugetare în 

care se verifică existența angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se 

verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care 

să ateste operaţiunile respective. 

 Se urmăreşte eficacitatea cheltuirii, adică rezultate maxime cu costuri minime. Înainte de a 

angaja și de a utiliza fondurile instituţiei, managerul trebuie să se asigure că măsura luată respectă 

principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale 

economiei și eficienței cheltuielilor. In acest scop utilizarea fondurilor financiare trebuie să fie 

precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor 

utilizate. Suportul esenţial pentru succesul demersului artistic este dat de dimensionarea corectă, 

atragerea, constituirea și alocarea fondurilor în concordanță cu evoluţia activităţilor preconizate. 

 Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze 

o bună execuție financiara prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii și 

eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public. 



 Toate acestea se pot realiza ţinând cont de: 

- Minimalizarea costului resurselor alocate prin atingerea rezultatelor estimate ale activităţii 

desfăşurate de către instituţie, cu menţinerea calităţii corespunzătoare acestor rezultate 

- Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul 

dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activităţii respective 

- Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate 

- Descoperirea și mobilizarea rezervelor interne 

- Întărirea autonomiei economico-financiare și creşterea eficienței economice 

- Identificarea rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii instituţiei din punct de vedere al 

utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare. 

 

 

 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul  

2019 

Anul 

2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de 

bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

4.632.000 

 

 

60.000 

 

 

4.572.000 

 

1.875.500 

 

 

70.000 

 

 

1.805.500 

1883.000 

 

 

100.000 

 

 

1.783.000 

1.883.000 

 

 

110.000 

 

 

1.773.000 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 

din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații 

curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

4.632.000 

 

770.000 

616.000 

154.000 

952.000 

728.000 

      0 

124.000 

100.000 

2.910.000 

1.875.500 

 

862.500 

690.000 

172.500 

963.000 

728.000 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

1.883.000 

 

862.500 

690.000 

172.500 

970.500 

 735.500 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

1.883.000 

 

862.500 

690.000 

172.500 

970.500 

735.500 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu: 25 000  

  2.2. în afara sediului: 40 000  

 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

 

Primul an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

3 
(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru 
7.000  



premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 
(titluri din 

repertoriu)   

Vin 

artiștii ! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și 

prezentarea lor către 

public 

2 

(titluri noi) 

Povești 

noi 

pentru 

copii 

160.000 

4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul 

teatrului montate în 

anii trecuți 

1 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu 

producții proprii în 

festivaluri naționale și 

internaționale de 

teatru, având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 
(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce 

se întâmplă din punct 

de vedere teatral în 

țară și străinătate prin 

vizionarea 

spectacolelor, 

participări la 

conferințe etc.  

4 Network  3000 

7 FITAB  

Festivalul 

Internațional de 

Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere 

de creație, proiecții.  

1 Ediția 12 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului 

sunt prezentate gratuit 

copiilor din centrele 

de plasament, școli 

ajutătoare și 

persoanelor cu 

dizabilități 

2 
(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel  
300 



9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului 

de animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii 

și cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială a 

teatrului de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

 

Al doilea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 
(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru 
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 
(titluri din 

repertoriu)   

Vin 

artiștii ! 
7.000 

3 PREMIERE  

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și 

prezentarea lor către 

public 

2 

(titluri noi) 

Povești 

noi 

pentru 

copii 

160.000 

4 RELUĂRI  

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul 

teatrului montate în 

anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară  

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu 

producții proprii în 

festivaluri naționale și 

internaționale de 

teatru, având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 
(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce 

se întâmplă din punct 

de vedere teatral în 

țară și străinătate prin 

vizionarea 

spectacolelor, 

participări la 

conferințe etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul 

Internațional de 

Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

1 Ediția 13 500.000 



cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere 

de creație, proiecții. 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului 

sunt prezentate gratuit 

copiilor din centrele 

de plasament, școli 

ajutătoare și 

persoanelor cu 

dizabilități 

3 
(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 
500 

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului 

de animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii 

și cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială a 

teatrului de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

10 
PRIETENII LUI 

PRICHINDEL 

În colaborare cu ISU, 

Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii 

înainte de spectacolele 

de teatru în care 

reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum 

să se comporte în 

anumite situații.    

4 
(număr de 

acțiuni)     

Să învățăm 

împreună ! 
0 

 

Al treilea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 
(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru  
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 
(titluri din 

repertoriu)   

Vin 

artiștii ! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

2 

(titluri noi) 

Povești 

noi 

pentru 

copii 

160.000 



culturale și 

prezentarea lor către 

public 

4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul 

teatrului montate în 

anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu 

producții proprii în 

festivaluri naționale și 

internaționale de 

teatru, având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 
(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce 

se întâmplă din punct 

de vedere teatral în 

țară și străinătate prin 

vizionarea 

spectacolelor, 

participări la 

conferințe etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul 

Internațional de 

Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere 

de creație, proiecții. 

1 Ediția 14 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului 

sunt prezentate gratuit 

copiilor din centrele 

de plasament, școli 

ajutătoare și 

persoanelor cu 

dizabilități 

3 
(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 
500 

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului 

de animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii 

și cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială a 

teatrului de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

10 WORKSHOP PRICHINDEL 

Ateliere de teatru 

adresate copiilor din 

grădinițe și școli 

1 
Micul 

actor  
6.000 

11. TEATRU GAZDĂ 
Implicarea teatrului în 

proiecte culturale 

În funcție de 

solicitări. 
Scena ta 0 



create de alte instituții 

(teatre, școli, 

grădinițe, licee, centre 

de cultură, biblioteci, 

etc.) găzduind 

produsele acestora 

oferind suport în 

funcție de necesitate.  

Din caietul 

de obiective 

putem să 

previzionăm 

un număr 

de 5 

parteneriate  

12 
PRIETENII LUI 

PRICHINDEL 

În colaborare cu ISU, 

Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii 

înainte de spectacolele 

de teatru în care 

reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum 

să se comporte în 

anumite situații.    

4 
(număr de 

acțiuni)     

Să învățăm 

împreună !      
0 

13 AM O IDEE 

Concurs desene pe o 

temă dată pentru 

școlari 

 

Concurs dramaturgie 

pe o temă dată pentru 

liceeni 

 

Recenzii scrise de 

liceeni în urma 

vizionării 

spectacolelor de teatru 

din cadrul 

programelor teatrului 

3 

Mascota lui 

Prichindel 

 

Scrie o 

poveste! 

 

Spectacolul 

în cuvinte 

1500 

 

Al patrulea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 
(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru  
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 
(titluri din 

repertoriu)   

Vin 

artiștii ! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și 

prezentarea lor către 

2 

(titluri noi) 

Povești 

noi 

pentru 

copii  

160.000 



public 

4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul 

teatrului montate în 

anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu 

producții proprii în 

festivaluri naționale și 

internaționale de 

teatru, având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 
(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce 

se întâmplă din punct 

de vedere teatral în 

țară și străinătate prin 

vizionarea 

spectacolelor, 

participări la 

conferințe etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul 

Internațional de 

Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere 

de creație, proiecții. 

1 Ediția 15 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului 

sunt prezentate gratuit 

copiilor din centrele 

de plasament, școli 

ajutătoare și 

persoanelor cu 

dizabilități 

2 
(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 
500  

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului 

de animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii 

și cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială a 

teatrului de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

10 WORKSHOP PRICHINDEL 

Ateliere de teatru 

adresate copiilor din 

grădinițe și școli 

1 
Micul 

actor  
6.000 

11. TEATRU GAZDĂ 

Implicarea teatrului în 

proiecte culturale 

create de alte instituții 

(teatre, școli, 

În funcție de 

solicitări. 

Din caietul 

de obiective 

Scena ta 0 



grădinițe, licee, centre 

de cultură, biblioteci, 

etc.) găzduind 

produsele acestora 

oferind suport în 

funcție de necesitate.  

 

putem să 

previzionăm 

un număr 

de 5 

parteneriate 

12 
PRIETENII LUI 

PRICHINDEL 

În colaborare cu ISU, 

Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii 

înainte de spectacolele 

de teatru în care 

reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum 

să se comporte în 

anumite situații.    

4 
(număr de 

acțiuni)     

Să învățăm 

împreună !      
0 

13 AM O IDEE 

Concurs desene pe o 

temă dată pentru 

școlari 

 

Concurs dramaturgie 

pe o temă dată pentru 

liceeni 

 

Recenzii scrise de 

liceeni în urma 

vizionării 

spectacolelor de teatru 

din cadrul 

programelor teatrului 

3 

Mascota 

lui 

Prichindel 

 

Scrie o 

poveste! 

 

Spectaco-

lul în 

cuvinte 

1500  

 

Obs.: pentru perioada de management 2017 - 2020 am propus o serie de programe care cuprind 

proiecte de dezvoltare și evoluție a instituției. Programul minimal cuprinde strict programele care 

pot fi implementate ținând cont de resursele umane și logistice actuale. Implementarea tuturor 

programelor propuse dar și a programului minimal depind de mai mulți factori care pot influența 

realizarea sau nu a acestora:  

•  reabilitarea teatrului  

•  aprobarea de către C.J. Alba a programelor și proiectelor  

•  dezvoltarea echipei teatrului. De ex.: personalul artistic este format la ora actuală din 5 

actori.  

•  reanalizarea programului anual la începutul fiecărui an împreună cu reprezentanții C.J. Alba 

care ar putea aduce modificări programului minimal  

•  strategia culturală a județului 

•  alte programe/proiecte  ale C.J. Alba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


