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A. ANALIZA SOCIOCULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA INSTITUȚIA ȘI PROPUNERI PRIVIND 

EVOLUȚIA ACESTEIA ÎN SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT 

 

Oraşul Craiova este un centru istoric, cultural, economic şi administrativ al 

României, cu o viaţă artistică intensă. Aici şi-au desfăşurat activitatea, începând cu 

secolul al XIX-lea asociaţii culturale de mare impact asupra locuitorilor acestei 

comunităţi. În domeniul Teatrului, atât al celui dramatic cât şi al celui muzical, există 

mărturii care dovedesc că în această urbe spectacolul de orice factură era la el acasă. 

Se poate vorbi de o veritabilă deschidere a publicului acestor locuri pentru cultură şi 

artă. Actuala Operă Română îşi trage obârşia din spectacolele muzicale pe care Teatrul 

Naţional din Craiova le prezenta, în anumite perioade, cu o frecvenţă demnă de un 

teatru liric, şi care au fost gustate de iubitorii de frumos încă din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Fără îndoială că, de atunci, şi în deceniile ce au urmat, muzica  s-

a aflat în centrul preferinţelor culturale ale publicului oltean. De aceea, naşterea Operei 

Române, ca instituţie distinctă în peisajul cultural craiovean, a avut loc în 1972, la 

început ca o Secţie de Operetă, pe lângă Filarmonica „Oltenia“, iar din 1979, ca unitate 

de sine stătătoare, sub denumirea – Teatrul Liric Craiova 

Simbol de înaltă ţinută a spiritualităţii în spaţiul oltenesc, Opera Română 

Craiova se înscrie, tradiţional, în rândul instituţiilor de cultură a căror misiune 

publică constă în promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte 

diversitatea genurilor, cât şi din punctul de vedere al evidenţierii preocupării 

constante vizând menţinerea unor standarde calitative reprezentative pentru nivelul 

performanţelor interpretative ale artiştilor invitaţi  în cadrul stagiunilor de spectacole 

organizate. 

Ofertele culturale ce vizează acelaşi public potenţial al Operei Române sunt 

reprezentate fără îndoială de concertele simfonice, vocale sau vocal-simfonice 

susţinute pe scena Filarmonicii „Oltenia“, de spectacolele Teatrului Naţional „Marin 

Sorescu“, dar şi de spectacolele susţinute de către Teatrul pentru copii şi tineret 

„Colibri“, toate acestea desfăşurându-şi activitatea în oraşul Craiova. 

 

a.1. colaborarea cu instituții / organizații care se adresează aceleași 

comunități: 

 

Centru universitar și cultural de importanță majoră, municipiul Craiova oferă 

diverse oportunități de colaborare cu instituții de învățământ și cultură. Colaborarea cu 

aceste instituții se desfășoară în avantajul celor implicați și al publicului, în timp ce 

elevilor și studenților li se oferă oportunități de formare profesională, publicul 

experimentează opera în spații neconvenționale sau aplaudă tineri artiști de opera și balet. 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL CRAIOVA 

În calitate de Ordonator principal de credite, Primăria municipiului Craiova a fost 

principalul partener sub egida căruia s-au desfășurat toate activitățiele Operei Române 

Craiova, în anul 2015, perioadă ce face obiectul prezentului Raport de activitate; 

 

 ASOCIAȚIA ,,CRAIOVA CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021” 

Toate evenimentele culturale organizate de Opera Română Craiova s-au 

desfășurat și sub egida Asociației ,,Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”. În 

plus, Asociaţia a fost partener al Operei în organizarea celei de-a doua ediţii a 

Concursului Internaţional de Canto „Elena Teodorini”, desfăşurat în perioada 16-20 

noiembrie 2015; 

 

 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Cea mai importantă instituție de învățămând superior din Craiova și din Oltenia, a 

constituit un partener important pentru Opera Română Craiova atât în ceea ce privește 

activitatea de promovare a activității operei, cât și în prezentarea spectacolului 

OPERISSIMA 2015 – Let’s dance, 1 octombrie 2015, la deschiderea anului 

universitar 2015-2016; 

  
 FILARMONICA ,,OLTENIA” CRAIOVA 

În cadrul celui mai important proiect ale Operei, Festivalul Internațional ,,Elena 

Teodorini”, Filarmonica a fost invitată să susţină spectacolul Gala Operei, 16 octombrie 

2015.  

Deasemenea, numeroși soliști, instrumentiști, artiști lirici și coriști din cadrul 

celor două instituții sunt colaboratori permanenți atât ai Operei Române Craiova cât și ai 

Filarmonicii ,,Oltenia” Craiova. 

 

 TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA 

Spectacol al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” inclus în programul Festivalului 

Internațional ,,Elena Teodorini”: Isteaţa, 20 octombrie 2015;  

 

 TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA 

Spectacol al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” inclus în programul 

Festivalului Internațional ,,Elena Teodorini”: Vrăjitorul din Oz, 24 octombrie 2015;  

 

 LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA 

Carmina Burana – C. Orff, 20 iunie 2015 

Tosca – G. Puccini, 5 decembrie 2015  

 

 ȘCOALA NR. 39 ,,NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 

Carmina Burana – C. Orff, 20 iunie 2015 

 

 ANSAMBLUL FOLCLORIC ,,MARIA TĂNASE” CRAIOVA 

Spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie 2015 
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Întrucât Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” nu deține o sală proprie de spectacole, 

Opera Română Craiova a fost în dese rânduri gazda concertelor susținute de această instituție; 

 

 CLUBUL SPORTIV ,,STAR DANCE” CRAIOVA 

Carmina Burana – C. Orff, 20 iunie 2015 

Operissima Summer Concertino 2015 -  26-30 august 2015 

 CLUBUL SPORTIV ,,AKADEMOS” CRAIOVA 

Carmina Burana – C. Orff, 20 iunie 2015 

 

 

a.2. În anul 2015 Opera Română Craiova a susţinut un număr de 6 spectacole în 

afara orașului Craiova, după cum urmează: 

 

9 aprilie 2015, ora 17.00 – FESTIVALUL ,,HANSEL ȘI GRETEL”  Opera Comică 

pentru Copii din Bucureşti 

ZÂNA PĂPUȘILOR – J. BAYER 

 

21 mai 2015, ora 19.00 – Bistriţa (Casa de cultură ,,George Coșbuc”) 

 LA TRAVIATA – G. VERDI 

 

31 mai 2015, ora 19.00 – Baia Mare (Primăria Municipiului Baia Mare) 

BĂRBIERUL DIN SEVILLA – G. Rossini 

 

1 iunie 2015, ora 19.00 – Baia Mare (Primăria Municipiului Baia Mare) 

GALA OPEREI 

 

1 iunie 2015, ora 19.00 – Râmnicu Vâlcea (Filarmonica ,,Ion Dumitrescu”) 

L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 

 

30 noiembrie 2015, ora 19.00 – Râmnicu Vâlcea (Filarmonica ,,Ion Dumitrescu”) 

SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

 

După cum se poate observa, pe parcursul anului 2015 Opera Română Craiova 

a continuat microstagiunea permanentă de la Râmnicu Vâlcea, dar a început astfel de 

proiecte și în alte orașe ale țării, la Bistrița şi Baia Mare.  

Trebuie specificat faptul că în 2015, Opera Română Craiova a realizat în 

premieră absolută două spectacole în aceeași zi (1 iunie) și la aceeași oră (19.00) în 

două orașe diferite ale țării: Râmnicu Vâlcea și Baia Mare. 

În ceea ce privește orașul Drobeta Turnu Severin, odată cu finalizarea lucrării 

la Palatul Teodor Costescu, la sfârşitul anului 2015 am demarat organizarea unei 

microstagiuni permanente pentru anul 2016 şi în Drobeta Turnu Severin. Urmează ca 

în orașul Târgu Jiu, împreună cu autoritățile locale să poată fi identificat un spaţiu 

potrivit pentru spectacolele Operei Române Craiova. 
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De asemenea, instituția a susținut un număr de 15 spectacole în Franţa şi 

Germania, după cum urmează: 

 

09 – 11.01.2015 / FRANȚA (ASOCIAȚIA BASTIA LIRICA) 

09.01.2015, ora 19:00 – Bastia 

La Traviata – G. Verdi 

 

10.01.2015, ora 19:00 – Bastia 

La Traviata – G. Verdi 

 

11.01.2015, ora 19:00 – Bastia 

Gală de operă 

 

10 – 22.03.2015 / GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 

10.03.2015, ora 20:00 – Lingen 

Bărbierul din Sevilla – G. Rossini 

 

12.03.2015, ora 20:00 – Balingen 

La Bohème – G. Puccini 

 

13.03.2015, ora 20:00 – Unterschleißheiem 

Gala de operă Verdi  

 

14.03.2015, ora 19:30 – Germering 

Don Giovanni – W.A. Mozart5 

 

15.03.2015, ora 19:00 – Marktoberdorf 

Don Giovanni – W.A. Mozart 

 

16.03.2015, ora 20:00 – Waldkraiburg 

La Bohème – G. Puccini 

 

17.03.2015, ora 20:00 – Unterföhring 

Bărbierul din Sevilla – G. Rossini 

 

18.03.2015, ora 20:00 – Pullach 

La Bohème – G. Puccini 

 

20.03.2015, ora 20:00 – Düren 

Gala de operetă 

 

21.03.2015, ora 19:30 – Witten 
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Don Giovanni – W.A. Mozart 

 

22.03.2015, ora 19:30 – Worms 

Don Giovanni – W.A. Mozart 

 

31.12.2015 – 04.01.2016 / FRANȚA  
31.12. 2015, ora 21.00 – Salon de Provence 

Gala de Anul Nou 
 

 

a.3. acțiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituției: 

În ceea ce priveşte cunoaşterea activităţii Operei Române Craiova în rândul 

comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceasta s-a realizat prin postări pe site-

ul operei, www.operacraiova.ro, modern şi uşor accesibil, actualizat cu informaţii 

utile, programul ofertei de programe educative şi culturale, actualizat la zi, proiecte 

viitoare, prin dezvoltarea paginii proprii de Facebook 

(http://www.facebook.com/operacraiova) şi crearea de evenimente pe reţeaua de 

socializare, precum şi alimentarea contului de Twitter. De asemenea, au fost 

încheiate sau reînnoite parteneriate cu trusturi media locale şi naţionale (Cuvântul 

Libertăţii, TVR Craiova, Tele U Craiova, GTV, Ziarul Lupa, Radio Horion, Gazeta 

de sud, Radio Sud și Oltenia3TV), şi a fost realizată o conexiune strânsă cu 

comunitatea de bloggeri din zona Olteniei.  

Pagina web www.operacraiova.ro are un design modern şi conține informații 

despre Opera Română Craiova în limba română și în două limbi străine (italiană și 

engleză). Acest site este legat prin link de site-uri ale unor instituții importante din Craiova 

(Primăria Municipiului Craiova și majoritatea trusturilor media enumerate mai sus cu care 

există parteneriate de promovare). 

Toate aceste demersuri au avut şi au ca scop o promovare cât mai corectă în 

rândul comunităţii a tuturor proiectelor, evenimentelor şi spectacolelor susţinute în 

cadrul Operei Române. 

De asemenea, spectacolele susţinute de instituţia noastră în cadrul stagiunii 

estivale 2015 Operissima Summer Concertino au avut ca scop cunoaşterea activităţii 

Operei Române Craiova în rândul comunităţii, vizând în primul rând publicul 

nefidelizat spectacolelor de operă, operetă, balet şi musical.  

 

 

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării / activității de 

PR / de strategii media: 

 

Problema promovării, şi în special a comercializării spectacolului muzical 

este sensibilă şi delicată, după cum, în particular, folosirea marketingului, ca 

instrument specializat în dinamizarea vânzărilor de produse şi/sau servicii culturale, 

presupune o înaltă specializare. Omul de cultură, artistul acceptă cu greu (trebuie să o 

recunoaştem) ideea că „produsul“ său este tratat ca „marfă“.  

http://www.operacraiova.ro/
http://www.facebook.com/operacraiova
http://www.operacraiova.ro/
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Politica de preţ a biletului de intrare la spectacol a trebuit să ţină cont de 

cerere, de calitatea artistică a reprezentaţiei, de particularităţile concurenţei (adică a 

spectacolelor prezentate de celelalte instituţii de spectacol din Craiova). În acest sens, 

succesul depinde şi de profesionalismul persoanelor care „vând“ produsul cultural, 

precum şi de cele mai adecvate mijloace mass-media. Legea concurenţei, a cererii şi 

ofertei este dominantă, ceea ce impune ca teatrul să recepteze, cu mai mare 

promptitudine, preferinţele publicului. 

Fiind o instituţie cu activitate complexă, acţiunile întreprinse pentru 

îmbunătăţirea promovării imaginii şi activităţii acesteia sunt: 

 promovarea excelenţei a experimentului şi a inovaţiei. Altfel spus, 

promovarea mai ales a capodoperelor lirice de cea mai înaltă factură muzicală. 

Promovarea celor mai bune cadre artistice ale instituţiei şi reputaţi muzicieni din ţară 

şi străinătate. Aceştia reprezintă puncte de maxim interes şi atractivitate pentru 

publicul meloman. Pe linia experimentului şi a inovaţiei, se poate vorbi de 

diversificarea unor manifestări artistice neconvenţionale şi colaborarea cu artişti din 

ţară şi străinătate; 

 promovarea concurenţei în domeniul ofertei culturale. Un demers 

esenţial a constat în afirmarea identităţii culturale şi dezvoltarea instituţiei ca entitate 

de influenţare spirituală a spectatorului.  

Începând cu anul 2015, Biroul Imagine, Promovare, Relaţii Publice a fost 

lărgit prin angajarea unui Secretar PR.  

Pentru promovarea proiectelor instituției, această structură realizează afișe 

generale și pliante informative care cuprind programul lunar de spectacole. Afișele 

sunt postate la sediul instituției (indoor / outdoor), în locuri cu trafic intens din oraș 

(outdoor) și la sediile unor instituții (Primăria Municipiului Craiova, Universitatea 

din Craiova, Filarmonica Oltenia, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Casa de Cultură 

„Traian Demetrescu”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Teatrul 

pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Liceul de Artă ,,Marin Sorescu”). 

Conţinutul postărilor pe pagina de Facebook a instituției, 

https://www.facebook.com/operacraiova a fost dezvoltat şi diversificat, în anul 2015 

numărul fanilor paginii crescând cu 1.496 ( de la 5.742 la 1 ianuarie 2015 la 7238 la 

31 decembrie 2015) care se traduce printr-un număr mai mare de oameni care 

urmăresc activitatea Operei. De asemenea, în luna decembrie 2015, rata de 

engagement medie a fost de 8,38%. 

În anul 2015 a fost în derulare acorduri de parteneriat cu Universitatea din 

Craiova cu scopul afișării programului Operei la sediile facultăților, în căminele 

studențești și în cantine. 

De asemenea, afişele spectacolelor au fost prezentate în autobuzele care circulă 

pe raza municipiului Craiova. 

Plinatele sunt distribuite la agenția de bilete, în foaier cu ocazia spectacolelor, la 

hoteluri, prin corespondență direct către persoanele aflate în baza noastră de date, precum 

și în locuri cu trafic pietonal din oraș (cu acordul Primăriei Muncipiului Craiova). 

Fiecare reprezentație a fost promovată pe site-ul oficial al instituției, 

www.operacraiova.ro (pe homepage și în secțiunea ,,stagiune”), pe site-ul 

https://www.facebook.com/operacraiova
http://www.operacraiova.ro/
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www.craiovaculturala.ro, pe pagina de Facebook a instituției, 

https://www.facebook.com/operacraiova și pe Twitter. 

Programul lunar este comunicat cu regularitate presei (în format Word și 

JPG). Deasemenea, fiecare reprezentație în parte este comunicată (ca reminder), în 

format Word și însoțită de fotografii. Pentru completări, modificări, lamuriri etc. au 

loc săptămânal convorbiri telefonice cu reprezentanții mass-media. 

Programul Operei este promovat pe display-urile digitale puse la dispoziția instituției 

de către firma Digital AVI, cu care există un contract solid, în Aeroportul din Craiova, Gara 

Craiova, Magazinele Kaufland, Auchan, Praktiker, Carrefour, Metro și Pelendava. 

Deasemenea, Universitatea din Craiova, în baza unui contract de parteneriat a pus la 

dispoziție Operei Române Craiova LCD-urile amplasate în holul mare al Universității. 

La finalul anului 2015 a fost încheiat un acord de parteneriat cu Electroputere Parc 

Mall, în vederea deschiderii unui stand al Operei în incinta mall-ului (cel mai mare spaţiu 

comercial din Craiova) pentru promovare şi vânzare de bilete. Standul a fost deschis în 

ianuarie 2016. 

 

Toate spectacolele au beneficiat de avancronici publicate în majoritatea 

jurnalelor locale din Craiova, iar la marile evenimente, au fost publicate avancronici 

și prin intermediul trusturilor de presă naționale. 

Unul dintre cele mai importante mijloace de promovare este site-ul oficial al 

instituției, www.operacraiova.ro, structurat pe 8 secțiuni mari, fiecare dintre acestea 

având multiple subsecțiuni. Prima pagină conține, în principal, slide-uri succesive de 

promovare a spectacolelor lunii în curs. Secțiunea ,,stagiune” cuprinde fiecare 

identitate vizuală a fiecărui spectacol, precum și toate informațiile conținute pe afișul 

general: titlurile lunii, data și ora, distribuțiile și, după caz, invitații speciali. Pentru a 

facilita decizia publicului de a achiziționa bilete la spectacole, subsecțiunea ,,Agenția 

de bilete” cuprinde o prezentare detaliată a prețurilor, cu indicarea locurilor în 

diagrama de sală. 

 

 

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate - dosar de presă aferent 

perioadei de raportare
1
: 

 

Toate strategiile media enumerate anterior au avut şi menirea de a creşte 

gradul actual de reflectare al instituţiei în presa de specialitate.  

Desigur că o astfel abordare a agendei culturale a atras şi un altfel de interes din 

partea instituţiilor din presa scrisă, ceea ce nu a rezolvat însă problema existentă la nivelul 

comunităţii craiovene ce constă în dificultatea de a depăşi o abordare strict „de consemnare” 

pe care presa de specialitate o manifestă datorită unui nivel scăzut de specializare al 

jurnaliştilor de profil activi. Considerăm că o astfel de problemă nu va putea fi soluţionată 

decât prin implicarea tuturor factorilor interesaţi din cetatea culturală, ori din această 

                                                 
1
 Mapa de presă va însoți prezentul Raport de activitate și va conține articole de presă, tipărite selectiv, atât din presa 

internațională cât și din cea națională și locală; criticile de specialitate vor fi inserate integral atât în ceea ce privește 

numărul lor cât și conținutul lor; 

http://www.craiovaculturala.ro/
https://www.facebook.com/operacraiova
http://www.operacraiova.ro/
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perspectivă, suntem extrem de motivaţi pentru a iniţia ori susţine demersuri ce ar putea 

contribui la o presă culturală locală mai specializată şi de mai bună calitate. 

În dosarul de presă anexat prezentului raport pot fi consultate selectiv o parte 

importantă a articolelor de presă apărute în anul 2015, care fac referire la activitatea Operei 

Române Craiova, articole ce pot fi consultate şi online la următoarele adrese:  

 

CRITICĂ DE SPECIALITATE ÎN REVISTE NAȚIONALE: 
 
 
Anca Florea: 
Elixirul dragostei cu sinceritate și culoare 
http://adevarul.ro/cultura/arte/elixirul-dragosteicu-sinceritate-culoare-
1_54f063f0448e03c0fd0a878b/index.html  
 

Un festival ambiţios, pentru toate gusturile 

http://adevarul.ro/cultura/arte/un-festival-ambitios-gusturile-

1_561bc535f5eaafab2c94de63/index.html 

 

Un festival ambiţios, pe toate gusturile 

http://www.clasicradio.ro/un-festival-ambitios-pe-toate-gusturile/ 

 

Festivaluri, după festival 

http://www.viata-medicala.ro/Festivaluri-dup%C4%83-

festival.html*articleID_10874-dArt.html 
 
Ivona Hristescu: 
Moment istoric pe scena Operei Române Craiova – „Procesul” de Philip Glass 
(ediţia tipărită) 
http://www.revista-mozaicul.ro/pdf/12-2015.pdf 
 

 
 
 

PUBLICAȚII INTERNAȚIONALE: 
 
 

France TV:  

Le chef d'orchestre Robert Girolami dirige "La Traviata" à Bastia 

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/le-chef-dorchestre-robert-girolami-

dirige-la-traviata-a-bastia-209115 
 
Corse matin: 
La culture au programme des bonnes résolutions de 2015 à Bastia 
http://www.corsematin.com/article/bastia/la-culture-au-programme-des-bonnes-
resolutions-de-2015-a-bastia.1652081.html  

http://adevarul.ro/cultura/arte/elixirul-dragosteicu-sinceritate-culoare-1_54f063f0448e03c0fd0a878b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/elixirul-dragosteicu-sinceritate-culoare-1_54f063f0448e03c0fd0a878b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/un-festival-ambitios-gusturile-1_561bc535f5eaafab2c94de63/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/un-festival-ambitios-gusturile-1_561bc535f5eaafab2c94de63/index.html
http://www.clasicradio.ro/un-festival-ambitios-pe-toate-gusturile/
http://www.viata-medicala.ro/Festivaluri-dup%C4%83-festival.html*articleID_10874-dArt.html
http://www.viata-medicala.ro/Festivaluri-dup%C4%83-festival.html*articleID_10874-dArt.html
http://www.revista-mozaicul.ro/pdf/12-2015.pdf
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/le-chef-dorchestre-robert-girolami-dirige-la-traviata-a-bastia-209115
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/le-chef-dorchestre-robert-girolami-dirige-la-traviata-a-bastia-209115
http://www.corsematin.com/article/bastia/la-culture-au-programme-des-bonnes-resolutions-de-2015-a-bastia.1652081.html
http://www.corsematin.com/article/bastia/la-culture-au-programme-des-bonnes-resolutions-de-2015-a-bastia.1652081.html
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Wormser Zeitung: 
Höllenfahrt des Casanova: Mozarts Oper “Don Giovanni“ im Wormser  
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/hoellenfahrt-des-
casanova-mozarts-oper-don-giovanni-im-wormser_15128997.htm 
 
Franziskusgymnasium Lingen: 
Oberstufenmusikkurse beim „glanzvollen Auftritt des Figaro“ 
http://www.franziskusgymnasium.de/oberstufenmusikkurse-beim-glanzvollen-
auftritt-des-figaro/  
 
Marktoberdorf Zeitung: 
Sängerisch ein echtes Highlight / Der Opera Romana gelingt im Modeon ein 
exemplarischer “Don Giovanni” 
https://www.facebook.com/operacraiova/posts/831631496904739:0 
(ediția tipărită – a se vedea mapa de presă – inclusiv traducere) 
 
Sueddeutsche: 
Eroberungen im Zeitraffer / Mozarts Oper “Don Giovanni” auf der Bühne des 

Orlandosaals 

http://www.sueddeutsche.de/ 

https://www.facebook.com/operacraiova/photos/a.473853519349207.1073741828.47

3835612684331/831630713571484/ 
 (ediția tipărită – a se vedea mapa de presă – inclusiv traducerea) 
 

 
 

PUBLICAȚII NAȚIONALE: 
 

 

 

Elixirul Dragostei - premiera la Opera Română Craiova 

http://www.radioromaniacultural.ro/elixirul_dragostei_premiera_la_opera_romana_craiova-27720 

 

Sânge Vienez - premieră la Opera Română Craiova! 

http://www.radioromaniacultural.ro/sange_vienez_premiera_la_opera_romana_craio

va-32920 

 

La Craiova este “Elixirul Dragostei” 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/la-craiova-este-elixirul-dragostei-685107.html 

 

Craiova a găsit „Elixirul Dragostei” 

http://www.evz.ro/craiova-a-gasit-elixirul-dragostei.html 

 

Craiova descoperă "Elixirul Dragostei" de DRAGOBETE 

http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/hoellenfahrt-des-casanova-mozarts-oper-don-giovanni-im-wormser_15128997.htm
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/hoellenfahrt-des-casanova-mozarts-oper-don-giovanni-im-wormser_15128997.htm
http://www.franziskusgymnasium.de/oberstufenmusikkurse-beim-glanzvollen-auftritt-des-figaro/
http://www.franziskusgymnasium.de/oberstufenmusikkurse-beim-glanzvollen-auftritt-des-figaro/
https://www.facebook.com/operacraiova/posts/831631496904739:0
http://www.sueddeutsche.de/
https://www.facebook.com/operacraiova/photos/a
http://www.radioromaniacultural.ro/elixirul_dragostei_premiera_la_opera_romana_craiova-27720
http://www.radioromaniacultural.ro/sange_vienez_premiera_la_opera_romana_craiova-32920
http://www.radioromaniacultural.ro/sange_vienez_premiera_la_opera_romana_craiova-32920
http://jurnalul.ro/stiri/observator/la-craiova-este-elixirul-dragostei-685107.html
http://www.evz.ro/craiova-a-gasit-elixirul-dragostei.html
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http://www.romaniatv.net/craiova-descopera-elixirul-dragostei-de-

dragobete_203131.html 

 

Premiera la Opera Romana Craiova: “Elixirul Dragostei” de Gaetano Donizetti 

http://www.artline.ro/Premiera-la-Opera-Romana-Craiova-----Elixirul-Dragostei----

de-Gaetano-Donizetti-34341-1-n.html 

 

 

Sânge vienez la Zilele Craiovei 

http://www.evz.ro/sange-vienez-la-zilele-craiovei.html 

http://www.romaniatv.net/sange-vienez-la-zilele-craiovei_224845.html 

http://www.sportm.ro/articole/8226.html 

 

Catalin Botezatu, din nou pe scena Operei din Craiova! A creat costumele pentru 

piesa “Sange Vienez”! 

http://www.agentiadepresamondena.com/catalin-botezatu-a-creat-costumele-pentru-

piesa-sange-vienez-opera-craiova/ 

 

Prim baritonul Operei Naționale București debutează în Rigoletto pe scena Operei 

din Bănie 

http://www.radioromaniacultural.ro/prim_baritonul_operei_nationale_bucuresti_debu

teaza_in_rigoletto_pe_scena_operei_din_banie-33299 

 

Povestea martirei Ioana d’Arc - premiera absolută pe scena Operei Române 

Craiova! 

http://www.radioromaniacultural.ro/povestea_martirei_ioana_darc_premiera_absolut

a_pe_scena_operei_romane_craiova-33429 

 

Final de stagiune grandios la Opera Română Craiova 

http://www.radioromaniacultural.ro/final_de_stagiune_grandios_la_opera_romana_cr

aiova-33738 

 

Reprezentație de excepție cu „Carmen” de Georges Bizet 

http://www.radioromaniacultural.ro/reprezentatie_de_exceptie_cu_carmen_de_georg

es_bizet-34045 

 

Formaţia Concertino va susţine cinci concerte, în cinci cartiere 

http://www.radioromaniacultural.ro/formatia_concertino_va_sustine_cinci_concerte_

in_cinci_cartiere-35132 

  

„Operissima” pe străzile Craiovei 

http://www.radioromaniacultural.ro/operissima_pe_strazile_craiovei-36394 

 

http://www.romaniatv.net/craiova-descopera-elixirul-dragostei-de-dragobete_203131.html
http://www.romaniatv.net/craiova-descopera-elixirul-dragostei-de-dragobete_203131.html
http://www.artline.ro/Premiera-la-Opera-Romana-Craiova-----Elixirul-Dragostei----de-Gaetano-Donizetti-34341-1-n.html
http://www.artline.ro/Premiera-la-Opera-Romana-Craiova-----Elixirul-Dragostei----de-Gaetano-Donizetti-34341-1-n.html
http://www.evz.ro/sange-vienez-la-zilele-craiovei.html
http://www.romaniatv.net/sange-vienez-la-zilele-craiovei_224845.html
http://www.sportm.ro/articole/8226.html
http://www.agentiadepresamondena.com/catalin-botezatu-a-creat-costumele-pentru-piesa-sange-vienez-opera-craiova/
http://www.agentiadepresamondena.com/catalin-botezatu-a-creat-costumele-pentru-piesa-sange-vienez-opera-craiova/
http://www.radioromaniacultural.ro/prim_baritonul_operei_nationale_bucuresti_debuteaza_in_rigoletto_pe_scena_operei_din_banie-33299
http://www.radioromaniacultural.ro/prim_baritonul_operei_nationale_bucuresti_debuteaza_in_rigoletto_pe_scena_operei_din_banie-33299
http://www.radioromaniacultural.ro/povestea_martirei_ioana_darc_premiera_absoluta_pe_scena_operei_romane_craiova-33429
http://www.radioromaniacultural.ro/povestea_martirei_ioana_darc_premiera_absoluta_pe_scena_operei_romane_craiova-33429
http://www.radioromaniacultural.ro/final_de_stagiune_grandios_la_opera_romana_craiova-33738
http://www.radioromaniacultural.ro/final_de_stagiune_grandios_la_opera_romana_craiova-33738
http://www.radioromaniacultural.ro/reprezentatie_de_exceptie_cu_carmen_de_georges_bizet-34045
http://www.radioromaniacultural.ro/reprezentatie_de_exceptie_cu_carmen_de_georges_bizet-34045
http://www.radioromaniacultural.ro/formatia_concertino_va_sustine_cinci_concerte_in_cinci_cartiere-35132
http://www.radioromaniacultural.ro/formatia_concertino_va_sustine_cinci_concerte_in_cinci_cartiere-35132
http://www.radioromaniacultural.ro/operissima_pe_strazile_craiovei-36394
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Festivalul Internaţional „Elena Teodorini” - Regal muzical, la Opera din Craiova 

http://www.radioromaniacultural.ro/festivalul_international_elena_teodorini_regal_m

uzical_la_opera_din_craiova-37881 

 

Festivalul International „Elena Teodorini” – editia a 14-a 

http://www.societateamuzicala.ro/festivalul-international-elena-teodorini-editia-a-14-

a 

 

Gala de Craciun la Opera Romana Craiova 

http://www.radioromaniacultural.ro/gala_de_craciun_la_opera_romana_craiova-

42384 

 

 

PUBLICAȚII LOCALE: 

 

Cuvântul Libertății: 

 

Turneu în Corsica al artiștilor Operei Române Craiova pentru o nouă punere în 

scenă a spectacolului „Traviata” 

http://www.cvlpress.ro/10.01.2015/turneu-in-corsica-al-artistilor-operei-romane-

craiova-pentru-o-noua-punere-in-scena-a-spectacolului-%E2%80%9Etraviata/ 

 

Cuceritorul Don Giovanni urcă, din nou, pe scena Operei craiovene 

http://www.cvlpress.ro/16.01.2015/cuceritorul-don-giovanni-urca-din-nou-pe-scena-

operei-craiovene/ 

 

„Don Pasquale”, la Operă 

http://www.cvlpress.ro/24.01.2015/%E2%80%9Edon-pasquale-la-opera/ 

 

Invitație la spectacolul de operetă „La Calul Bălan” 

http://www.cvlpress.ro/31.01.2015/invitatie-la-spectacolul-de-opereta-

%E2%80%9Ela-calul-balan/ 

 

„Bărbierul din Sevilla” – astă-seară, la Opera craioveană 

http://www.cvlpress.ro/05.02.2015/%E2%80%9Ebarbierul-din-sevilla-asta-seara-la-

opera-craioveana/ 

 

„El Amor”: Pasiune latino-americană pe scena Operei 

http://www.cvlpress.ro/11.02.2015/%E2%80%9Eel-amor-pasiune-latino-americana-

pe-scena-operei/ 

 

De Dragobete, puteți gusta „Elixirul dragostei” – cea mai recentă premieră a Operei 

Române Craiova 

http://www.radioromaniacultural.ro/festivalul_international_elena_teodorini_regal_muzical_la_opera_din_craiova-37881
http://www.radioromaniacultural.ro/festivalul_international_elena_teodorini_regal_muzical_la_opera_din_craiova-37881
http://www.societateamuzicala.ro/festivalul-international-elena-teodorini-editia-a-14-a
http://www.societateamuzicala.ro/festivalul-international-elena-teodorini-editia-a-14-a
http://www.radioromaniacultural.ro/gala_de_craciun_la_opera_romana_craiova-42384
http://www.radioromaniacultural.ro/gala_de_craciun_la_opera_romana_craiova-42384
http://www.cvlpress.ro/10.01.2015/turneu-in-corsica-al-artistilor-operei-romane-craiova-pentru-o-noua-punere-in-scena-a-spectacolului-%E2%80%9Etraviata/
http://www.cvlpress.ro/10.01.2015/turneu-in-corsica-al-artistilor-operei-romane-craiova-pentru-o-noua-punere-in-scena-a-spectacolului-%E2%80%9Etraviata/
http://www.cvlpress.ro/16.01.2015/cuceritorul-don-giovanni-urca-din-nou-pe-scena-operei-craiovene/
http://www.cvlpress.ro/16.01.2015/cuceritorul-don-giovanni-urca-din-nou-pe-scena-operei-craiovene/
http://www.cvlpress.ro/24.01.2015/%E2%80%9Edon-pasquale-la-opera/
http://www.cvlpress.ro/31.01.2015/invitatie-la-spectacolul-de-opereta-%E2%80%9Ela-calul-balan/
http://www.cvlpress.ro/31.01.2015/invitatie-la-spectacolul-de-opereta-%E2%80%9Ela-calul-balan/
http://www.cvlpress.ro/05.02.2015/%E2%80%9Ebarbierul-din-sevilla-asta-seara-la-opera-craioveana/
http://www.cvlpress.ro/05.02.2015/%E2%80%9Ebarbierul-din-sevilla-asta-seara-la-opera-craioveana/
http://www.cvlpress.ro/11.02.2015/%E2%80%9Eel-amor-pasiune-latino-americana-pe-scena-operei/
http://www.cvlpress.ro/11.02.2015/%E2%80%9Eel-amor-pasiune-latino-americana-pe-scena-operei/
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http://www.cvlpress.ro/07.02.2015/de-dragobete-puteti-gusta-%E2%80%9Eelixirul-

dragostei-cea-mai-recenta-premiera-a-operei-romane-craiova/ 

 

Poveste de iubire cu temperament italian la Opera Română Craiova: „Elixirul 

dragostei”, în premieră 

http://www.cvlpress.ro/24.02.2015/poveste-de-iubire-cu-temperament-italian-la-

opera-romana-craiova-%E2%80%9Eelixirul-dragostei-in-premiera/ 

 

Spectacolul de dans „El Amor” – sâmbătă, la Operă 

http://www.cvlpress.ro/26.03.2015/spectacolul-de-dans-%E2%80%9Eel-amor-

sambata-la-opera/ 

 

„La Calul bălan”: o poveste romantică în galop muzical, pe scena Operei 

http://www.cvlpress.ro/10.04.2014/%E2%80%9Ela-calul-balan-o-poveste-romantica-

in-galop-muzical-pe-scena-operei/ 

Opereta „La Calul Bălan” – astă-seară, la Opera Română Craiova 

http://www.cvlpress.ro/18.04.2015/opereta-%E2%80%9Ela-calul-balan-asta-seara-la-

opera-romana-craiova/ 

 

Opera „Turandot”, sub conducerea muzicală a maestrului Tiberiu Soare 

http://www.cvlpress.ro/21.04.2015/opera-%E2%80%9Eturandot-sub-conducerea-

muzicala-a-maestrului-tiberiu-soare/ 

 

Gala dansului craiovean 

http://www.cvlpress.ro/28.04.2015/gala-dansului-craiovean/ 

 

„Otello” de G. Verdi la Opera Română Craiova 

http://www.cvlpress.ro/12.05.2015/%E2%80%9Eotello-de-g-verdi-la-opera-romana-

craiova/ 

 

Publicul este invitat să guste astă-seară din nemuritorul „Elixir al dragostei” de Gaetano Donizetti 

http://www.cvlpress.ro/09.05.2015/publicul-este-invitat-sa-guste-asta-seara-din-

nemuritorul-%E2%80%9Eelixir-al-dragostei-de-gaetano-donizetti/ 

 

Soliști din Franța și Brazilia, în rolurile principale din opera „Traviata”, la Craiova 

http://www.cvlpress.ro/23.05.2015/solisti-din-franta-si-brazilia-in-rolurile-principale-

din-opera-%E2%80%9Etraviata-la-craiova/ 

 

Premiera operetei „Sânge vienez”, cu amprenta designerului Cătălin Botezatu și 

coregrafului Răzvan Mazilu 

http://www.cvlpress.ro/26.05.2015/premiera-operetei-%E2%80%9Esange-vienez-cu-

amprenta-designerului-catalin-botezatu-si-coregrafului-razvan-mazilu/ 

 

Premiera verii la Opera Română Craiova: „Sânge vienez” de Johann Strauss-fiul 

http://www.cvlpress.ro/07.02.2015/de-dragobete-puteti-gusta-%E2%80%9Eelixirul-dragostei-cea-mai-recenta-premiera-a-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/07.02.2015/de-dragobete-puteti-gusta-%E2%80%9Eelixirul-dragostei-cea-mai-recenta-premiera-a-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/24.02.2015/poveste-de-iubire-cu-temperament-italian-la-opera-romana-craiova-%E2%80%9Eelixirul-dragostei-in-premiera/
http://www.cvlpress.ro/24.02.2015/poveste-de-iubire-cu-temperament-italian-la-opera-romana-craiova-%E2%80%9Eelixirul-dragostei-in-premiera/
http://www.cvlpress.ro/26.03.2015/spectacolul-de-dans-%E2%80%9Eel-amor-sambata-la-opera/
http://www.cvlpress.ro/26.03.2015/spectacolul-de-dans-%E2%80%9Eel-amor-sambata-la-opera/
http://www.cvlpress.ro/10.04.2014/%E2%80%9Ela-calul-balan-o-poveste-romantica-in-galop-muzical-pe-scena-operei/
http://www.cvlpress.ro/10.04.2014/%E2%80%9Ela-calul-balan-o-poveste-romantica-in-galop-muzical-pe-scena-operei/
http://www.cvlpress.ro/18.04.2015/opereta-%E2%80%9Ela-calul-balan-asta-seara-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/18.04.2015/opereta-%E2%80%9Ela-calul-balan-asta-seara-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/21.04.2015/opera-%E2%80%9Eturandot-sub-conducerea-muzicala-a-maestrului-tiberiu-soare/
http://www.cvlpress.ro/21.04.2015/opera-%E2%80%9Eturandot-sub-conducerea-muzicala-a-maestrului-tiberiu-soare/
http://www.cvlpress.ro/28.04.2015/gala-dansului-craiovean/
http://www.cvlpress.ro/12.05.2015/%E2%80%9Eotello-de-g-verdi-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/12.05.2015/%E2%80%9Eotello-de-g-verdi-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/09.05.2015/publicul-este-invitat-sa-guste-asta-seara-din-nemuritorul-%E2%80%9Eelixir-al-dragostei-de-gaetano-donizetti/
http://www.cvlpress.ro/09.05.2015/publicul-este-invitat-sa-guste-asta-seara-din-nemuritorul-%E2%80%9Eelixir-al-dragostei-de-gaetano-donizetti/
http://www.cvlpress.ro/23.05.2015/solisti-din-franta-si-brazilia-in-rolurile-principale-din-opera-%E2%80%9Etraviata-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/23.05.2015/solisti-din-franta-si-brazilia-in-rolurile-principale-din-opera-%E2%80%9Etraviata-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/26.05.2015/premiera-operetei-%E2%80%9Esange-vienez-cu-amprenta-designerului-catalin-botezatu-si-coregrafului-razvan-mazilu/
http://www.cvlpress.ro/26.05.2015/premiera-operetei-%E2%80%9Esange-vienez-cu-amprenta-designerului-catalin-botezatu-si-coregrafului-razvan-mazilu/
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http://www.cvlpress.ro/03.06.2015/premiera-verii-la-opera-romana-craiova-

%E2%80%9Esange-vienez-de-johann-strauss-fiul/ 

 

Spectacolul de operetă „Sânge vienez”, reprogramat pentru duminică 

http://www.cvlpress.ro/06.06.2015/spectacolul-de-opereta-%E2%80%9Esange-

vienez-reprogramat-pentru-duminica/ 

 

Opera „Rigoletto”, cu soliști din București și Belgrad 

http://www.cvlpress.ro/11.06.2015/opera-%E2%80%9Erigoletto-cu-solisti-din-

bucuresti-si-belgrad/ 

 

Povestea martirei Ioana d’Arc, pe scena Operei Române Craiova 

http://www.cvlpress.ro/13.06.2015/povestea-martirei-ioana-darc-pe-scena-operei-

romane-craiova/ 

 

„Carmen” încheie stagiunea la Opera Română Craiova 

http://www.cvlpress.ro/24.06.2015/%E2%80%9Ecarmen-incheie-stagiunea-la-opera-

romana-craiova/ 

 

Concursul Internațional de Canto „Elena Teodorini” de la Craiova își așteaptă 

participanții 

http://www.cvlpress.ro/06.07.2015/concursul-international-de-canto-

%E2%80%9Eelena-teodorini-de-la-craiova-isi-asteapta-participantii/ 

 

„Operissima” îi aduce la Craiova pe celebrii acordeoniști de la 

„CONCERTINO” 

http://www.cvlpress.ro/07.08.2015/%E2%80%9Eoperissima-ii-aduce-la-craiova-pe-

celebrii-acordeonisti-de-la-%E2%80%9Econcertino/ 

 

Operissima” 2015 – Summer CONCERTINO, în cinci cartiere craiovene. Astă-

seară, în Craioviţa Nouă! 

http://www.cvlpress.ro/26.08.2015/operissima-2015-summer-concertino-in-cinci-

cartiere-craiovene-asta-seara-in-craiovita-noua/ 

 

Deschidere de gală a anului universitar 

http://www.cvlpress.ro/30.09.2015/deschidere-de-gala-a-anului-universitar/ 

 

Festivalul Internaţional „Elena Teodorini”: Ediţia de o anvergură fără 

precedent deschide noua stagiune a Operei Române Craiova 

http://www.cvlpress.ro/07.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-

teodorini-editia-de-o-anvergura-fara-precedent-deschide-noua-stagiune-a-operei-

romane-craiova/ 

 

http://www.cvlpress.ro/03.06.2015/premiera-verii-la-opera-romana-craiova-%E2%80%9Esange-vienez-de-johann-strauss-fiul/
http://www.cvlpress.ro/03.06.2015/premiera-verii-la-opera-romana-craiova-%E2%80%9Esange-vienez-de-johann-strauss-fiul/
http://www.cvlpress.ro/06.06.2015/spectacolul-de-opereta-%E2%80%9Esange-vienez-reprogramat-pentru-duminica/
http://www.cvlpress.ro/06.06.2015/spectacolul-de-opereta-%E2%80%9Esange-vienez-reprogramat-pentru-duminica/
http://www.cvlpress.ro/11.06.2015/opera-%E2%80%9Erigoletto-cu-solisti-din-bucuresti-si-belgrad/
http://www.cvlpress.ro/11.06.2015/opera-%E2%80%9Erigoletto-cu-solisti-din-bucuresti-si-belgrad/
http://www.cvlpress.ro/13.06.2015/povestea-martirei-ioana-darc-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/13.06.2015/povestea-martirei-ioana-darc-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/24.06.2015/%E2%80%9Ecarmen-incheie-stagiunea-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/24.06.2015/%E2%80%9Ecarmen-incheie-stagiunea-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/06.07.2015/concursul-international-de-canto-%E2%80%9Eelena-teodorini-de-la-craiova-isi-asteapta-participantii/
http://www.cvlpress.ro/06.07.2015/concursul-international-de-canto-%E2%80%9Eelena-teodorini-de-la-craiova-isi-asteapta-participantii/
http://www.cvlpress.ro/07.08.2015/%E2%80%9Eoperissima-ii-aduce-la-craiova-pe-celebrii-acordeonisti-de-la-%E2%80%9Econcertino/
http://www.cvlpress.ro/07.08.2015/%E2%80%9Eoperissima-ii-aduce-la-craiova-pe-celebrii-acordeonisti-de-la-%E2%80%9Econcertino/
http://www.cvlpress.ro/26.08.2015/operissima-2015-summer-concertino-in-cinci-cartiere-craiovene-asta-seara-in-craiovita-noua/
http://www.cvlpress.ro/26.08.2015/operissima-2015-summer-concertino-in-cinci-cartiere-craiovene-asta-seara-in-craiovita-noua/
http://www.cvlpress.ro/30.09.2015/deschidere-de-gala-a-anului-universitar/
http://www.cvlpress.ro/07.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-teodorini-editia-de-o-anvergura-fara-precedent-deschide-noua-stagiune-a-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/07.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-teodorini-editia-de-o-anvergura-fara-precedent-deschide-noua-stagiune-a-operei-romane-craiova/
http://www.cvlpress.ro/07.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-teodorini-editia-de-o-anvergura-fara-precedent-deschide-noua-stagiune-a-operei-romane-craiova/
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Festivalul Internaţional „Elena Teodorini”: 19 spectacole, 9 trupe invitate, 4 

teatre de operă din Europa! 

http://www.cvlpress.ro/09.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-

teodorini-19-spectacole-9-trupe-invitate-4-teatre-de-opera-din-europa/ 

 

Pagini celebre din opere, în cadrul Festivalului „Elena Teodorini” 

http://www.cvlpress.ro/16.10.2015/pagini-celebre-din-opere-in-cadrul-festivalului-

%E2%80%9Eelena-teodorini/ 

 

„Evgheni Oneghin”, în prezentarea Teatrului Național de Operă și Balet din 

Chișinău 

http://www.cvlpress.ro/21.10.2015/%E2%80%9Eevgheni-oneghin-in-prezentarea-

teatrului-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/ 

 

„Vrăjitorul din Oz”, din nou pe scena Teatrului „Colibri” 

http://www.cvlpress.ro/23.10.2015/%E2%80%9Evrajitorul-din-oz-din-nou-pe-scena-

teatrului-%E2%80%9Ecolibri/ 

 

Corul „Madrigal” revine la Craiova pentru a doua oară în această toamnă 

http://www.cvlpress.ro/24.10.2015/corul-%E2%80%9Emadrigal-revine-la-

craiova-pentru-a-doua-oara-in-aceasta-toamna/ 

 

Premieră națională cu „Procesul” lui Philip Glass, la Craiova 

http://www.cvlpress.ro/30.10.2015/premiera-nationala-cu-

%E2%80%9Eprocesul-lui-philip-glass-la-craiova/ 

 

Spectacolul „Cenușăreasa”, cu artiști ai Teatrului de Operă și Balet Sofia 

http://www.cvlpress.ro/04.11.2015/spectacolul-%E2%80%9Ecenusareasa-cu-

artisti-ai-teatrului-de-opera-si-balet-sofia/ 

 

Bas-baritonul Sorin Coliban, de la Opera vieneză, e Don Giovanni la Craiova 

http://www.cvlpress.ro/07.11.2015/bas-baritonul-sorin-coliban-de-la-opera-vieneza-

e-don-giovanni-la-craiova/ 

 

„Giselle”, un spectacol-bijuterie prezentat de Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

din Chişinău 

http://www.cvlpress.ro/12.11.2015/%E2%80%9Egiselle-un-spectacol-bijuterie-

prezentat-de-teatrul-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/ 

 

Soliști din Coreea de Sud, Rusia, Serbia și România, în Concursul Internațional 

de Canto „Elena Teodorini” 

http://www.cvlpress.ro/17.11.2015/solisti-din-coreea-de-sud-rusia-serbia-si-romania-

in-concursul-international-de-canto-%E2%80%9Eelena-teodorini/ 

 

http://www.cvlpress.ro/09.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-teodorini-19-spectacole-9-trupe-invitate-4-teatre-de-opera-din-europa/
http://www.cvlpress.ro/09.10.2015/festivalul-international-%E2%80%9Eelena-teodorini-19-spectacole-9-trupe-invitate-4-teatre-de-opera-din-europa/
http://www.cvlpress.ro/16.10.2015/pagini-celebre-din-opere-in-cadrul-festivalului-%E2%80%9Eelena-teodorini/
http://www.cvlpress.ro/16.10.2015/pagini-celebre-din-opere-in-cadrul-festivalului-%E2%80%9Eelena-teodorini/
http://www.cvlpress.ro/21.10.2015/%E2%80%9Eevgheni-oneghin-in-prezentarea-teatrului-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/
http://www.cvlpress.ro/21.10.2015/%E2%80%9Eevgheni-oneghin-in-prezentarea-teatrului-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/
http://www.cvlpress.ro/23.10.2015/%E2%80%9Evrajitorul-din-oz-din-nou-pe-scena-teatrului-%E2%80%9Ecolibri/
http://www.cvlpress.ro/23.10.2015/%E2%80%9Evrajitorul-din-oz-din-nou-pe-scena-teatrului-%E2%80%9Ecolibri/
http://www.cvlpress.ro/24.10.2015/corul-%E2%80%9Emadrigal-revine-la-craiova-pentru-a-doua-oara-in-aceasta-toamna/
http://www.cvlpress.ro/24.10.2015/corul-%E2%80%9Emadrigal-revine-la-craiova-pentru-a-doua-oara-in-aceasta-toamna/
http://www.cvlpress.ro/30.10.2015/premiera-nationala-cu-%E2%80%9Eprocesul-lui-philip-glass-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/30.10.2015/premiera-nationala-cu-%E2%80%9Eprocesul-lui-philip-glass-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/04.11.2015/spectacolul-%E2%80%9Ecenusareasa-cu-artisti-ai-teatrului-de-opera-si-balet-sofia/
http://www.cvlpress.ro/04.11.2015/spectacolul-%E2%80%9Ecenusareasa-cu-artisti-ai-teatrului-de-opera-si-balet-sofia/
http://www.cvlpress.ro/07.11.2015/bas-baritonul-sorin-coliban-de-la-opera-vieneza-e-don-giovanni-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/07.11.2015/bas-baritonul-sorin-coliban-de-la-opera-vieneza-e-don-giovanni-la-craiova/
http://www.cvlpress.ro/12.11.2015/%E2%80%9Egiselle-un-spectacol-bijuterie-prezentat-de-teatrul-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/
http://www.cvlpress.ro/12.11.2015/%E2%80%9Egiselle-un-spectacol-bijuterie-prezentat-de-teatrul-national-de-opera-si-balet-din-chisinau/
http://www.cvlpress.ro/17.11.2015/solisti-din-coreea-de-sud-rusia-serbia-si-romania-in-concursul-international-de-canto-%E2%80%9Eelena-teodorini/
http://www.cvlpress.ro/17.11.2015/solisti-din-coreea-de-sud-rusia-serbia-si-romania-in-concursul-international-de-canto-%E2%80%9Eelena-teodorini/
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Concursul Internațional de Canto de la Craiova a fost câștigat de o soprană din 

Rusia 

http://www.cvlpress.ro/21.11.2015/concursul-international-de-canto-de-la-craiova-a-

fost-castigat-de-o-soprana-din-rusia/ 

 

Gala Rotary Club Craiova Susține Excelența în Comunitate, ediția a-III-a 

http://www.cvlpress.ro/25.11.2015/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-in-

comunitate-editia-a-iii-a/ 

 

Opera „Tosca” aduce pe scena craioveană doi soliști de renume internațional 

http://www.cvlpress.ro/04.12.2015/opera-%E2%80%9Etosca-aduce-pe-scena-

craioveana-doi-solisti-de-renume-international/ 

 

Gală de Crăciun la Opera Română Craiova 

http://www.cvlpress.ro/18.12.2015/gala-de-craciun-la-opera-romana-craiova/ 

 

De la Wiener Staatsoper la Opera Română Craiova! / Don Giovanni, un rol 

decisiv pentru partitura carierei bas-baritonului Sorin Coliban 

http://www.cvlpress.ro/30.12.2015/de-la-wiener-staatsoper-la-opera-romana-craiova-

don-giovanni-un-rol-decisiv-pentru-partitura-carierei-bas-baritonului-sorin-coliban/ 

 

 

 

Gazeta de Sud: 

 

„Elixirul dragostei“, pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/2015-02-07/elixirul-dragostei,-pe-scena-operei-romane-

craiova/ 

 

“Otello” revine pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/2015-04-29/otello-revine-pe-scena-operei-romane-craiova-2/ 

Craiovenii sunt invitaţi să guste din “Elixirul dragostei” la Opera Română 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-05-06/craiovenii-sunt-invitati-sa-guste-din-

elixirul-dragostei-la-opera-romana/ 

 

Gala dansului craiovean 

http://www.gds.ro/Local/2015-04-26/gala-dansului-craiovean/ 

 

“Traviata”, pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-05-21/traviata,-pe-scena-operei-romane-craiova/ 

 

”Sânge vienez” sau ”geniul veseliei” pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/2015-05-29/sange-vienez-sau-geniul-veseliei-pe-scena-

operei-romane-craiova/ 

http://www.cvlpress.ro/21.11.2015/concursul-international-de-canto-de-la-craiova-a-fost-castigat-de-o-soprana-din-rusia/
http://www.cvlpress.ro/21.11.2015/concursul-international-de-canto-de-la-craiova-a-fost-castigat-de-o-soprana-din-rusia/
http://www.cvlpress.ro/25.11.2015/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-in-comunitate-editia-a-iii-a/
http://www.cvlpress.ro/25.11.2015/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-in-comunitate-editia-a-iii-a/
http://www.cvlpress.ro/04.12.2015/opera-%E2%80%9Etosca-aduce-pe-scena-craioveana-doi-solisti-de-renume-international/
http://www.cvlpress.ro/04.12.2015/opera-%E2%80%9Etosca-aduce-pe-scena-craioveana-doi-solisti-de-renume-international/
http://www.cvlpress.ro/18.12.2015/gala-de-craciun-la-opera-romana-craiova/
http://www.cvlpress.ro/30.12.2015/de-la-wiener-staatsoper-la-opera-romana-craiova-don-giovanni-un-rol-decisiv-pentru-partitura-carierei-bas-baritonului-sorin-coliban/
http://www.cvlpress.ro/30.12.2015/de-la-wiener-staatsoper-la-opera-romana-craiova-don-giovanni-un-rol-decisiv-pentru-partitura-carierei-bas-baritonului-sorin-coliban/
http://www.gds.ro/Local/2015-02-07/elixirul-dragostei,-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-02-07/elixirul-dragostei,-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-04-29/otello-revine-pe-scena-operei-romane-craiova-2/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-05-06/craiovenii-sunt-invitati-sa-guste-din-elixirul-dragostei-la-opera-romana/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-05-06/craiovenii-sunt-invitati-sa-guste-din-elixirul-dragostei-la-opera-romana/
http://www.gds.ro/Local/2015-04-26/gala-dansului-craiovean/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-05-21/traviata,-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-05-29/sange-vienez-sau-geniul-veseliei-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-05-29/sange-vienez-sau-geniul-veseliei-pe-scena-operei-romane-craiova/
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Craiova are sânge vienez 

http://www.gds.ro/Local/2015-06-02/craiova-sange-vienez/ 

 

„Sânge vienez“ revine pe scena Operei din Bănie 

http://www.gds.ro/Local/2015-06-03/sange-vienez-revine-pe-scena-operei-din-banie/ 

 

Răzvan Mazilu: „Încerc să trăiesc fiecare clipă complet și complex“ 

http://www.gds.ro/Local/2015-06-06/razvan-mazilu-incerc-sa-traiesc-fiecare-clipa-

complet-si-complex/ 

 

Prim baritonul Operei Naționale București debutează în “Rigoletto” pe scena Operei 

din Bănie 

http://www.gds.ro/Local/2015-06-09/prim-baritonul-operei-nationale-bucuresti-

debuteaza-rigoletto-pe-scena-operei-din-banie/ 

 

Povestea Ioanei d’Arc, pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-11/povestea-ioanei-darc,-pe-scena-operei-

romane-craiova/ 

 

Final de stagiune grandios la Opera Română Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-17/final-de-stagiune-grandios-la-opera-

romana-craiova/ 

 

“Carmen”, de Bizet, la finalul stagiunii de la Opera Română Craiova 

http://www.gds.ro/Magazin/2015-06-22/carmen,-de-bizet,-la-finalul-stagiunii-de-la-

opera-romana-craiova/ 

 

Operissima, pe străzile Craiovei 

http://www.gds.ro/Local/2015-08-20/operissima,-pe-strazile-craiovei/ 

 

Summer CONCERTINO prin cartierele Craiovei 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-08-21/summer-concertino-prin-cartierele-

craiovei/ 

 

Pregătiri pentru Festivalul “Elena Teodorini” 

http://www.gds.ro/Local/2015-08-21/pregatiri-pentru-festivalul-elena-teodorini/ 

 

Opera Română Craiova începe stagiunea estivală – Concertino aduce muzică şi dans 

pe străzile din Bănie 

http://www.gds.ro/Local/2015-08-22/opera-romana-craiova-incepe-stagiunea-

estivala-concertino-aduce-muzica-si-dans-pe-strazile-din-banie/ 

 

http://www.gds.ro/Local/2015-06-02/craiova-sange-vienez/
http://www.gds.ro/Local/2015-06-03/sange-vienez-revine-pe-scena-operei-din-banie/
http://www.gds.ro/Local/2015-06-06/razvan-mazilu-incerc-sa-traiesc-fiecare-clipa-complet-si-complex/
http://www.gds.ro/Local/2015-06-06/razvan-mazilu-incerc-sa-traiesc-fiecare-clipa-complet-si-complex/
http://www.gds.ro/Local/2015-06-09/prim-baritonul-operei-nationale-bucuresti-debuteaza-rigoletto-pe-scena-operei-din-banie/
http://www.gds.ro/Local/2015-06-09/prim-baritonul-operei-nationale-bucuresti-debuteaza-rigoletto-pe-scena-operei-din-banie/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-11/povestea-ioanei-darc,-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-11/povestea-ioanei-darc,-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-17/final-de-stagiune-grandios-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-06-17/final-de-stagiune-grandios-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Magazin/2015-06-22/carmen,-de-bizet,-la-finalul-stagiunii-de-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Magazin/2015-06-22/carmen,-de-bizet,-la-finalul-stagiunii-de-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-08-20/operissima,-pe-strazile-craiovei/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-08-21/summer-concertino-prin-cartierele-craiovei/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-08-21/summer-concertino-prin-cartierele-craiovei/
http://www.gds.ro/Local/2015-08-21/pregatiri-pentru-festivalul-elena-teodorini/
http://www.gds.ro/Local/2015-08-22/opera-romana-craiova-incepe-stagiunea-estivala-concertino-aduce-muzica-si-dans-pe-strazile-din-banie/
http://www.gds.ro/Local/2015-08-22/opera-romana-craiova-incepe-stagiunea-estivala-concertino-aduce-muzica-si-dans-pe-strazile-din-banie/
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Regal muzical, la Opera din Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-09-29/regal-muzical,-la-opera-din-craiova-2/ 

 

Festivalul Internațional „Elena Teodorini“, o ediție de anvergură 

http://www.gds.ro/Local/2015-10-09/festivalul-international-elena-teodorini,-o-

editie-de-anvergura/ 

 

Premieră națională la Opera Română din Craiova 

http://www.gds.ro/Actualitate/2015-10-31/premiera-nationala-la-opera-romana-din-

craiova/ 

 

Gala Rotary Club Craiova Susține Excelența în Comunitate, ediția a-III-a 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-11-24/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-

comunitate,-editia-iii/ 

 

Vâlcea: “Sânge vienez” la Filarmonica “Ion Dumitrescu” 

http://www.gds.ro/Local/Valcea/2015-11-24/valcea-sange-vienez-la-filarmonica-ion-

dumitrescu/ 

 

“Tosca” pe scena Operei Române Craiova 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-12-03/tosca-pe-scena-operei-romane-craiova/ 

 

„Tosca“, pe scena Operei Române 

http://www.gds.ro/Local/2015-12-04/tosca,-pe-scena-operei-romane/ 

 

Gala de Crăciun, la Opera Română Craiova 

http://www.gds.ro/Local/2015-12-05/gala-de-craciun,-la-opera-romana-craiova/ 

 

Opera Română Craiova, în turneu în Franţa 

http://www.gds.ro/Actualitate/2016-01-01/opera-romana-craiova,-turneu-franta/ 

 

 

Lupa: 

 

Opera Română Craiova a început anul 2015 la malul Mării Mediteraneene 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=25958 

 

“Don Pasquale”, revine pe scena Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26081&titlu=%E2%80%9CDon-

Pasquale%E2%80%9D-revine-pe-scena-Operei-Rom%C3%A2ne-Craiova 

 

« Elixirul dragostei », de Gaetano Donizetti, pe scena Operei Române 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26396 

 

http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-09-29/regal-muzical,-la-opera-din-craiova-2/
http://www.gds.ro/Local/2015-10-09/festivalul-international-elena-teodorini,-o-editie-de-anvergura/
http://www.gds.ro/Local/2015-10-09/festivalul-international-elena-teodorini,-o-editie-de-anvergura/
http://www.gds.ro/Actualitate/2015-10-31/premiera-nationala-la-opera-romana-din-craiova/
http://www.gds.ro/Actualitate/2015-10-31/premiera-nationala-la-opera-romana-din-craiova/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-11-24/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-comunitate,-editia-iii/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-11-24/gala-rotary-club-craiova-sustine-excelenta-comunitate,-editia-iii/
http://www.gds.ro/Local/Valcea/2015-11-24/valcea-sange-vienez-la-filarmonica-ion-dumitrescu/
http://www.gds.ro/Local/Valcea/2015-11-24/valcea-sange-vienez-la-filarmonica-ion-dumitrescu/
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2015-12-03/tosca-pe-scena-operei-romane-craiova/
http://www.gds.ro/Local/2015-12-04/tosca,-pe-scena-operei-romane/
http://www.gds.ro/Local/2015-12-05/gala-de-craciun,-la-opera-romana-craiova/
http://www.gds.ro/Actualitate/2016-01-01/opera-romana-craiova,-turneu-franta/
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=25958
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=25958
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26081&titlu=%E2%80%9CDon-Pasquale%E2%80%9D-revine-pe-scena-Operei-Rom%C3%A2ne-Craiova
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26081&titlu=%E2%80%9CDon-Pasquale%E2%80%9D-revine-pe-scena-Operei-Rom%C3%A2ne-Craiova
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26396
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Primăvara începe cu „Elixirul Dragostei” la Opera Română Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26445 

 

Trei premiere pe scena Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26489 

 

„El amor”, pe scena Operei din Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26805 

 

"La Calul Bălan", sâmbătă, la Operă 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27107 

 

„Turandot”, la Opera Română Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27138 

 

Opera Română Craiova vă invită la “Bărbierul din Sevilla” 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27584 

 

“La Traviata” pe scena Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27510 

 

La Traviata, revine pe scena Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27525 

 

Barbara del Piano, o scenografă franțuzoaică cu “sânge vienez” 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27588 

 

“Sânge vienez”, noua premieră estivală a Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27645 

 

Galerie foto: ”Sânge vienez” sau ”geniul veseliei” pe scena Operei Române Craiova 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27688 

 

 

 

ALTE PUBLICAȚII: 

 

 

"Elixirul dragostei” … din Milano … în Cetatea Băniei 

http://mirelacoman.blogspot.ro/2015/02/elixirul-dragostei-din-milano-in.html 

 

«Don Giovanni» revine pe scena Operei Române Craiova 

http://editie.ro/articole/actualitate/don-giovanni-revine-pe-scena-operei-romane-

craiova.html 

http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26445
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26489
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=26805
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27107
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27138
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27584
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27510
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27525
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27588
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27645
http://www.lupamea.ro/articol.php?id=27688
http://mirelacoman.blogspot.ro/2015/02/elixirul-dragostei-din-milano-in.html
http://editie.ro/articole/actualitate/don-giovanni-revine-pe-scena-operei-romane-craiova.html
http://editie.ro/articole/actualitate/don-giovanni-revine-pe-scena-operei-romane-craiova.html
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Opera Română Craiova, invitată de francezi la Lirique à Bastia 

http://www.micapi.ro/articole/actualitate/opera-romana-craiova-inviata-de-francezi-

la-lirique-bastia.html  

 

Cătălin Botezatu revine la Opera Română Craiova 

http://www.micapi.ro/articole/actualitate/catalin-botezatu-revine-la-opera-romana-

craiova.html    

 

La Traviata, la Opera Română Craiova 

http://www.micapi.ro/articole/actualitate/la-traviata-la-opera-romana-craiova.html  

 

“Sânge Vienez” premiera verii la Opera Română Craiova 

http://www.micapi.ro/articole/actualitate/sange-vienez-premiera-verii-la-opera-

romana-craiova.html  

Ioana D'Arc la Opera Romana Craiova 

http://danielbotea.blogspot.ro/2015/06/ioana-darc-la-opera-romana-craiova.html 

Festival International "Elena Teodorini" 

http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/festival-international-elena-teodorini.html 

Sangele vienez a curs, vine Zâna 

http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/sangele-vienez-curs-vine-zana.html 

Procesul lui Kafka la Opera din Craiova 

http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/procesul-lui-kafka-la-opera-din-craiova.html 

 

 

 

 

a.6. profilul beneficiarului actual: 

Melomanii care păşesc în sala de spectacole a Operei sunt, în marea lor 

majoritate, de tip tradiţionalist, în sensul că optează predilect spre marile capodopere 

ale genului operistic: La Traviata, Trubadurul, Nabucco şi Aida de G. Verdi, Boema 

şi Tosca de G. Puccini, Cavalleria rusticana de P. Mascagni, Paiaţe de R. 

Leoncavallo, Don Pasquale de G. Donizetti, Carmen de G. Bizet; în ceea ce priveşte 

creaţia de operetă, preferinţele publicului se orientează spre: Văduva veselă de Fr. 

Lehar, Liliacul şi Voievodul ţiganilor de J. Strauss – fiul, Silvia şi Contesa Maritza 

de E. Kalman, Mam’zelle Nitouche de F. Hervé, Logodnicul din lună de E. Künneke 

etc. Nici musicalurile pentru copii nu pot fi trecute cu vederea, spectacole ca 

Frumoasa din pădurea adormită, Drumu-i lung povestea-i scurtă, Peter Pan, 

Prinţesa şi-al ei soldăţel de plumb, Micuţa Dorothy etc. fiind spectacole ce ocupă un 

loc aparte în preferinţele copiilor şi nu numai. 

Din discuţiile purtate cu reprezentanţi ai diverselor comunităţi profesionale din 

Craiova, am constatat un interes minim şi pentru spectacole de tip neconvenţional 

http://www.micapi.ro/articole/actualitate/opera-romana-craiova-inviata-de-francezi-la-lirique-bastia.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/opera-romana-craiova-inviata-de-francezi-la-lirique-bastia.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/catalin-botezatu-revine-la-opera-romana-craiova.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/catalin-botezatu-revine-la-opera-romana-craiova.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/la-traviata-la-opera-romana-craiova.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/sange-vienez-premiera-verii-la-opera-romana-craiova.html
http://www.micapi.ro/articole/actualitate/sange-vienez-premiera-verii-la-opera-romana-craiova.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/06/ioana-darc-la-opera-romana-craiova.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/06/ioana-darc-la-opera-romana-craiova.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/festival-international-elena-teodorini.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/festival-international-elena-teodorini.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/sangele-vienez-curs-vine-zana.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/sangele-vienez-curs-vine-zana.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/procesul-lui-kafka-la-opera-din-craiova.html
http://danielbotea.blogspot.ro/2015/10/procesul-lui-kafka-la-opera-din-craiova.html
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(concerte de arii, duete, coruri, uverturi, recitaluri de lieduri, concerte de muzică de 

cameră etc.). În acest context demersurile noastre sunt canalizate spre o proporţionare 

corectă a acestui tip de concerte cu spectacolele clasice de operă, operetă, balet sau 

musical pentru copii. Acest lucru este impus cu stringenţă de profilul artistic al Operei 

Române, instituţie organizatoare de spectacole, mai ales în contextul existenţei unei 

instituţii concitadine, Filarmonica „Oltenia“ al cărui specific este exclusiv bazat pe 

organizarea de concerte fie ele vocale, simfonice sau vocal-simfonice. 

De asemenea, în rândul publicului tânăr şi foarte tânăr am putut constata 

preferinţe spre spectacole de tip educativ (cu prezentări şi exemplificări în detaliu a 

unor fragmente din opere şi operete).  

Aşadar, portretul robot al spectatorului ce vine în sala Teatrului Liric este 

diferenţiat după criteriul vârstei. În momentul actual, spectatorii teatrului se situează 

la doua extreme: copii între 5 şi 14 ani şi adulţi peste 45 de ani.
2
   

Copii: preponderent proveniţi din mediul urban cu ofertă culturală destul de 

variată (mai puţin operă sau operetă), învăţând la instituţii de nivel mediu şi peste 

mediu, provenind din familii cu venituri medii şi peste medii, având ca pregătire 

studii medii sau superioare; 

Adulţi 1: provenind din mediul urban (în special Craiova), venituri medii şi 

peste medii, preponderent ocupaţii liberale, studii medii sau superioare, fidelizaţi ca 

spectatori de operă şi operetă, constituind un public constant şi destul de conservator. 

Este publicul care urmăreşte viaţa culturală în toate aspectele ei, poziţionaţi între 

spectacolele de divertisment de bună calitate şi oferta culturală mai complexă a 

concertelor simfonice şi ale spectacolelor de operă şi operetă. Public specializat care 

face cu simţ critic comparaţie şi distinge cu claritate genul de operă şi operetă faţă de 

teatrul de revistă sau dramatic. 

Adulţi 2: public întâmplător, cu venituri medii şi mari, studii medii şi 

superioare, lucrând în mediu de stres şi cu program prelungit, pentru care prezenţa la 

unele spectacole este o întâmplare. Pentru ei opera şi opereta sunt un divertisment, 

nefăcând foarte clar distincţia între cele două genuri. Angajaţi ai unor companii 

multinaţionale, în administraţia publică locală sau centrală. 

Pensionari: adulţi cu venituri medii, cu studii superioare sau medii, având 

copii în îngrijire sau fiind singuri, este un mod de educare în primul caz şi de relaxare 

nostalgică în cel de-al doilea. De obicei reprezintă un public ce compară activitatea 

actuală cu trecutul istoric al teatrului, aşa cum l-au perceput de-a lungul anilor. 

 

Pentru atragerea și formarea unor noi segmente de public, în cadrul 

programelor instituției ORC organizează, pentru grupuri de elevi și studenți vizite în 

clădirea instituției. Acestora li se prezintă sala de spectacole, fosa orchestrei, spațiile 

de repetiții și spațiile de depozitare a costumelor, a decorurilor și a recuzitei. În 

timpul acestor vizite elevii pot sta de vorbă cu artiștii, își pot face fotografii alături de 

aceștia sau alături de decorurile din spectacole. Această ultimă categorie o 

considerăm deosebit de importantă, ținând cont că este într-o contunuă schimbare 

(prin înaintarea în vârstă), constituind an de an un segment de public potențial, format 

                                                 
2
 Informaţiile sunt obţinute din surse combinate, analize şi observaţii. 
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din persoane care nu mai fost niciodată într-o sală de spectacol și care au o vârstă 

propice pentru formarea gustului și a interesului pentru genul liric. 

În ceea ce privește publicul nou, instituția noastră a continuat în 2015 

proiectul estival intitulat OPERISSIMA, proiect care se desfășoară în fiecare vară 

într-o succesiune de 5 spectacole consecutive în cele mai importante 5 cartiere ale 

orașului Craiova: Craiovița Nouă, Valea Roșie, Brazda lui Novac, Rovine și 1 Mai. În 

acest proiect sunt prezentate în aer liber, de către artiștii ORC, momente muzicale 

cunoscute din Opere, Operete și Balete celebre. Deşi ajuns în anul curent la cea de-a 

treia ediție, creșterea vânzării de bilete la casă de la an la an ne-a dat imaginea clară a 

ceea ce înseamnă publicul nou în sala de spectacole a Operei Române Craiova, 

generat de acest proiect care a scos spectacolul de operă din cadrul convențional al 

sălii de spectacole în cel neconvențional, al scenelor mobile montate în aer liber. În 

acest fel a existat pentru publicul nou o primă tangență cu arta lirică, fapt ce a 

determinat ulterior, ca o parte din acesta să vină în sala de spectacole, pe parcursul 

stagiunilor artistice curente. 

Nu trebuie uitat că, aflându-se într-un oraş cunoscut ca un important centru 

universitar, Opera Române se poate racorda realmente la eforturile generale privind 

educaţia estetică şi culturală a elevilor şi studenţilor. În acest sens estimările privind 

atingerea altor categorii de beneficiari ai actului artistic pot deveni optimiste, doar 

având  în vedere elaborarea şi experimentarea consecventă a strategiilor şi politicilor 

repertoriale eficiente (repertorii adecvate), în vederea motivării intrinseci a implicării 

tinerilor în exersarea/receptarea actului cultural de expresie muzicală. 

Astfel, prin realizarea de parteneriate solide cu Universitatea din Craiova, cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi implicit cu liceele şi şcolile generale, viitoarele 

categorii de beneficiari, în mod obligatoriu considerăm că trebuie să fie tinerii noştri 

elevi şi studenţi, posibili viitori spectatori adulţi ai Operei Române Craiova. 

În paralel am început deja construirea unei campanii de atragere alături de arta lirică a 

beneficiarilor din mediul de afaceri, printr-o strategie de promovare și de marketing elitistă. 

 

 

a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari: 

Pornind de la identificarea actualului public din sala de spectacole a Operei 

Române Craiova, format din cele două extreme: copii între 5 şi 14 ani şi adulţi între 

45 şi 65 de ani, dorim ca adresabilitatea să se extindă, diseminarea produsului artistic 

făcându-se atât spre categoria de public deja câştigată, cât şi pentru publicul tânăr 

între 14 – 18 ani, iar pentru cel adult între 18 – 45 ani. 

 

 

Beneficiarul ţintă al programelor propuse de instituţia noastră: 

 Pe termen scurt: 

 copii: între 5 şi 14 ani, provenind din medii diverse, din şcoli aflate în 

zone urbane, preponderent din Craiova, având părinţi cu venituri medii 

şi mari şi locuind în zone centrale; 
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 adulţi între 45 şi 65 ani, provenind din mediul urban, cu studii medii şi 

superioare, constituind publicul „conservator“ al Operei; 

 pensionari peste 65 de ani cu venituri medii; 

 Pe termen lung: 

 adolescenţi: între 14 – 18 ani, provenind din licee cu profil teoretic, 

preponderent umanist, având părinţi cu venituri medii şi mari, studii 

medii şi superioare; 

 tineri între 18 – 24 ani, provenind din mediul universitar, pentru care 

modernizarea viziunii asupra montărilor de operă şi operetă va fi 

semnalul de atracţie cel mai important; 

 adulţi între 24 şi 45 ani, provenind în special din mediul urban,  cu studii 

medii şi superioare, venituri medii şi mari; 

 categorii defavorizate: 

o pensionari cu venituri mici; 

o centre de plasament; 

o zone urbane sau rurale fără acces la cultură; 

o persoane cu venituri mici sau fără educaţie. 

Notă: Pentru categoriile defavorizate sunt încheiate sau în curs de realizare 

contracte cu organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale permiţând astfel, în 

mod gratuit, accesul la proiectele şi programele propuse. În plus, anumite programe 

de educaţie şi de popularizare a activităţii se vor adresa şi acestor categorii. 

 

Dat fiind faptul că există extrem de puţine date care să contureze structura şi 

calitatea publicului spectator, considerăm necesar a se organiza  cu prioritate pe 

viitor sondaje care să vizeze caracteristicile socio-demografice, frecvenţa şi motivele 

pentru care publicul vizitează Opera Română Craiova, care să releve publicul fidel, 

motivaţia alegerii anumitor repertorii, obstacole întâmpinate în frecventarea teatrului, 

informarea în legătură cu agenda de spectacole şi preferinţele acestuia. Astfel vor 

trebui evidenţiaţi indicatori precum: structura publicului în funcţie de sex şi categorii 

de vârstă, nivelul educaţiei, ocupaţie, nivelul de pregătire muzicală, apartenenţă 

etnică, zona de rezidenţă, venituri, preferinţe culturale (operă, operetă, balet, musical, 

folclor, pop, rock, folk etc.), precum şi corelaţii şi segmentări în funcţie de preferinţa 

pentru alte genuri şi evenimente artistice, zile preferate ale săptămânii, frecvenţă, 

însoţitori etc., colectând astfel date ce vor oferi nu doar o imagine reală şi completă 

asupra structurii şi calităţii publicului ci şi o bază de plecare pentru dezvoltarea unor 

programe viitoare ce ţintesc comunicarea cu publicul şi implicit atragerea şi 

fidelizarea unui public nou. 

De asemenea, extrem de important şi prioritar, considerăm că ar fi un sondaj 

care să reflecte percepţia spectatorilor în privinţa imaginii instituţiei, repertoriului şi 

calităţii ofertei de servicii auxiliare, noutăţii, vastităţii şi diversităţii repertoriului, 

performanţa tehnică/muzicală a orchestrei, calitatea artiştilor de pe scenă, calitatea 

regiei şi scenografiei, calitatea ambianţei, calitatea publicului, calitatea spaţiului de 

spectacol şi nu în ultimul rând, calitatea managementului. 
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a.8. utilizarea spaţiilor instituţiei: 

Situaţia actuală a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Opera Română 

Craiova este una care răspunde la nivel mediu cerinţelor unei bune desfăşurări a 

actului artistic. 

Compusă din 3 corpuri distincte, infrastructura teatrului se prezintă astfel: 

 corpul A – alcătuit din 4 secţiuni distincte: 

 secţiunea Foaier  - spaţiul prin care se realizează accesul publicului, 

depunerea şi ridicarea hainelor la şi de la garderobă şi repausul 

publicului în pauze; 

 secţiunea Sală de spectacole – spaţiul destinat vizionării spectacolelor 

de către public cu un număr de 341 scaune, structurat pe 3 nivele – 

Parter - 204 scaune, Balcon I - 87 scaune şi Balcon II - 50 scaune. Tot 

din această secţiune face parte şi fosa pentru orchestră; 

 secţiunea Scenă - spaţiul destinat realizării spectacolelor amenajat şi utilat 

conform normelor în vigoare. În această secţiune precum şi în fosa pentru 

orchestră au loc în afara spectacolelor şi repetiţii de ansamblu. 

 secţiunea Tehnică (anexă). Este construită ulterior pe structura P + 2E cu 

următoarea componenţă: Parter – 2 cabine pentru solişti, o cabină 

pentru machiaj/coafură, magazie de materiale, sală de repetiţii pentru 

cor şi orchestră, atelierul de tâmplărie, magazia de decoruri şi 2 magazii 

de recuzită; Etaj I – 2 cabine pentru soliştii vocali şi actori, o cabină 

pentru balet (bărbaţi), o cabină pentru balet (femei), sala de repetiţii 

„George Enescu“, 3 magazii de costume şi cabina „Ciprian 

Porumbescu“ pentru dirijor; Etaj II – 4 cabine solişti, sala de retuş 

costume, sală costume cor (bărbaţi), sală costume cor (femei), sală 

croitorie, atelier de pictură/butaforie şi sala de repetiţii balet. 

Primele trei secţiuni fac parte integrantă din clădirea Colegiului Naţional 

„Carol I“, monument istoric din secolul XIX (anul 1826), iar cea de-a patra secţiune 

este construită ulterior ca anexă la clădirea principală. 

 corpul B – pavilionul administrativ – compus din patru nivele:  

 subsol – depozit de materiale metalice utilizate în construcţia de 

decoruri; 

 parter – biroul secţiei „Programare artistică“, biroul secţiei „Promovare, 

imagine, relaţii publice”, biblioteca şi casieria; 

 etaj I – secretariatul, biroul managerului, biroul directorului artistic, 

biroul contabilului şef, biroul „Achiziţii publice”, biroul consilierului 

juridic; 

 etaj II – biroul serviciului „Resurse umane“ şi biroul „Contabilitate“. 

 corpul C – clădire cu un singur nivel compus din două încăperi: 

 atelier mecanic – spaţiul unde se execută prin lucrări de sudură şi 

prelucrări manuale, suporţi şi cadre metalice etc., necesare realizării 

decorurilor; 

 depozit de decoruri. 
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a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: 

Raportându-ne strict la starea actuală a infrastructurii Operei Române Craiova, 

având în vedere vechimea sălii de spectacole şi a clădirii administrative, precum şi faptul 

că ambele clădiri vor intra în procese de consolidări, reparaţii şi reabilitări (în acest sens 

existând deja proiecte, unul în derulare pentru clădirea ce include sala de spectacole, şi 

unul în faza de aprobare a finanţării pentru clădirea administrativă), se impun următoarele 

propuneri: 

 identificarea de spaţii optime desfăşurării actului artistic, precum şi de 

desfăşurare a activităţii administrative, la momentul demarării proceselor 

de consolidări şi reabilitări pentru cele două clădiri. De preferat ar fi 

corelarea corectă a timpilor de lucru, în aşa fel încât să nu se lucreze la 

ambele clădiri în acelaşi timp; 

 până la debutul lucrărilor se impun în regim de urgenţă următoarele 

reparaţii, reabilitări şi îmbunătăţiri curente: 

 Corpul A – secţiunea Foaier: 

o reparaţii şi zugrăvit pereţi; 

o reactualizarea fotografiilor personalului artistic din holul de intrare; 

 Corpul A – secţiunea Sală de spectacole: 

o reparaţii fosă orchestră; 

 Corpul A – secţiunea Scenă: 

o reparaţii şi zugrăvit buzunare scenă; 

o finisare, reparaţie şi zugrăvit cupolă scenă; 

 Corpul A – secţiunea Tehnică: 

o modernizarea şi utilarea cabinelor soliştilor; 

o zugrăvirea pereţilor interiori şi expunerea de fotografii din 

spectacolele curente ale teatrului; 

o modernizarea şi utilarea din punct de vedere al aparaturii audio-

video a sălii de repetiţie balet; 

o înlocuirea uşilor de la sala „Ciprian Porumbescu“, sala „George 

Enescu“, cabina balet (femei), şi magaziile de costume. 

La momentul demarării proiectelor de anvergură în ceea ce priveşte 

consolidarea şi reabilitarea celor două corpuri (Corpul A şi Corpul B) trebuiesc avute 

în vedere următoarele priorităţi în funcţie şi de rezultatele expertizelor tehnice 

realizate de instituţiile de specialitate: 

 extinderea fosei orchestrei prin avansarea spre sală, desfacerea parapetului 

existent, turnare fundaţie şi zid nou; 

 realizarea de suporţi demontabili şi pardoseală pentru extinderea scenei 

peste fosă; 

 pod peste sală – înlocuire şarpantă şi învelitoare; 

 la subsol (spaţiul de sub scenă) propunem schimbarea de destinaţie a fostei 

centrale termice în sală de repetiţie pentru orchestră, reamenajarea spaţiilor 

anexe şi realizarea accesului din exterior la aceste spaţii; 

 mansardarea spaţiului tehnic (anexa corpului A) şi amenajarea unor cabine 

şi săli de studiu individual pentru soliştii şi instrumentiştii teatrului. Tot aici 
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pot fi amenajate 2 sau 3 camere, în care să fie cazaţi o parte dintre 

colaboratorii teatrului. În felul acesta vor fi făcute economii la sumele 

destinate plăţii cazărilor pentru colaboratorii instituţiei. 

 dezafectarea spaţiului de la subsolul clădirii administrative şi schimbarea 

destinaţiei din magazie de materiale metalice într-un spaţiu media (poate fi 

amenajată o mediatecă, videotecă şi chiar un spaţiu tipografic pentru 

realizarea afişelor, bannerelor, caietelor program etc., prin achiziţionarea de 

aparaturi necesare desfăşurării unor asemenea activităţi); 

 recompartimentarea sălilor din cadrul corpului B (parter, etaj I şi etaj II) 

pentru o utilizare cât mai eficientă a acestor spaţii. 

Aşadar, deşi situaţia actuală a spaţiilor este oarecum stabilă, cu micile inconveniente 

de ordin tehnic, totuşi trebuie conştientizată situaţia neconfortabilă ce poate apărea la 

momentul demarării lucrărilor de consolidare şi reabilitare. După cum am afirmat anterior, 

vor trebui identificate spaţii în cadrul instituţiilor de cultură din Craiova, ca pe baza unor 

parteneriate şi protocoale concrete să poată fi desfăşurată activitatea artistică şi 

administrativă a teatrului la parametri optimi, pe perioada desfăşurării lucrărilor. 

 

 

 

 

B. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A INSTITUŢIEI 

 

b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției; 
 

PROGRAMUL REGIZORALA (1 PROIECT): 

 

26 februarie 2015, ora 19.00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

(PREMIERĂ) 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 
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Adina – Florina Ilie (București), Nemorino – Andrei Fermeșanu (Iași), Belcore – Ioan 

Cherata, Il Dottor Dulcamara – Peter Hercz (Ungaria), Gianetta – Andreea Blidariu 

(București), Ginepra – Anca Țecu, Martino – Tiberiu Nicuț, Tonio – Laurențiu Nicu, 

Sindaco – Teodor Ispas 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

 

PROGRAMUL OPERA ȘI OPERETA NOILOR GENERAȚII (2 PROIECTE): 

 

4 iunie 2015, ora 19.00, SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss (PREMIERĂ) 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Răzvan Mazilu (București) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Decoruri: Barbara del Piano (Franța) 

Costume: Cătălin Botezatu (București) 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Contesa Zeldau – Rodica Butu (București), Contele Zeldau – Cosmin Marcovici (Iași), 

Franzi – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Pepi – Noemi Modra, Josef – Laurențiu Nicu, 

Primul ministru – Daniel Cornescu, Roza – Edith Mag, Kagler – Cosmin Vasilescu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

14 iunie 2015, ora 19.00, JEANNE D’ARC de Nicolas Jounis  

(PREMIERĂ MONDIALĂ-în concert) 

Conducerea muzicală: Nicolas Jounis (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Jeanne – Renata Vari, Cauchon – Bogdan Olaru, Gilles – Ioan Cherata, Charles – 

Dragoș Drăniceanu 



32 

 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE. FESTIVALURI 

(14 PROIECTE): 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

4 aprilie 2015, ora 18.00, HÄNSEL ȘI GRETEL de Engelbert Humperdink 

Regia artistică: Traian Savinescu (București) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Francisc Klein 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș, Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Hänsel – Mădălina Neagoe, Gretel – Ioana Mitu (București), Gertrud, mama copiilor 

– Edith Mag, Peter, tatăl copiilor – Mircea Tudora, Pajul zânei – Noemi Modra, 

Crăiasa pădurii – Eva Ștefănescu, Moș Ene și soția – Bogdan Olaru și Noemi Modra, 

Vrăjitoarea – Bogdan Olaru, Scriitoarea/Mătușa Bertha – Andreea Gheorghe, 

Engelbert – Costin Nanu, Adelheid – Anca Țecu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

6 aprilie 2015, ora 10.30, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Asistent regie artistică: Daniel Cornescu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Prezentatorul, Vrăjitorul Oz – Dan Cornescu, Dorothy – Eva Ștefănescu, Țic-țic – 

Anca Țecu, Zâna albă – Carmen Roibu, Șiretlic – Andreea Gheorghe, Omul de paie – 

Nicolae Popa, Omul de tinichea – Laurențiu Nicu, Leul – Alexandru Petre, Vrăjitoarea 
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Zug-Zeg – Edith Noferi, Maimuțoiul șef – Gabriel Marciu, Paznic, Unchiul Henry – 

Dragoș Teodorescu, Mătușa Em, Zâna verde – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

7 aprilie 2015, ora 12.30, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Asistent regie artistică: Daniel Cornescu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Prezentatorul, Vrăjitorul Oz – Dan Cornescu, Dorothy – Eva Ștefănescu, Țic-țic – 

Anca Țecu, Zâna albă – Carmen Roibu, Șiretlic – Andreea Gheorghe, Omul de paie – 

Nicolae Popa, Omul de tinichea – Laurențiu Nicu, Leul – Alexandru Petre, Vrăjitoarea 

Zug-Zeg – Edith Noferi, Maimuțoiul șef – Gabriel Marciu, Paznic, Unchiul Henry – 

Dragoș Teodorescu, Mătușa Em, Zâna verde – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

8 aprilie 2015, ora 11.00, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Asistent regie artistică: Daniel Cornescu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Prezentatorul, Vrăjitorul Oz – Dan Cornescu, Dorothy – Eva Ștefănescu, Țic-țic – 

Anca Țecu, Zâna albă – Carmen Roibu, Șiretlic – Andreea Gheorghe, Omul de paie – 

Nicolae Popa, Omul de tinichea – Laurențiu Nicu, Leul – Alexandru Petre, 

Vrăjitoarea Zug-Zeg – Edith Noferi, Maimuțoiul șef – Gabriel Marciu, Paznic, 
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Unchiul Henry – Dragoș Teodorescu, Mătușa Em, Zâna verde – Elena Costinela 

Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

9 aprilie 2015, ora 16.00, CONCERT EDUCATIV 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL” 

9 aprilie 2015, ora 17.30, CONCERT EDUCATIV 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

10 octombrie 2015, ora 19.00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

Adina – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Nemorino – Florin Ormenișan, Belcore – 

Ioan Cherata, Il Dottor Dulcamara – Ștefan Schuller (București), Gianetta – Noemi 

Modra, Ginepra – Anca Țecu, Martino – Tiberiu Nicuț, Tonio – Laurențiu Nicu, 

Sindaco – Teodor Ispas, Vito – Nicolae Popa, Proprietarii Trattoriei – Dan Cornescu, 

Lelia Vais, Violeta Țicu 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

17 octombrie 2015, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Răzvan Mazilu (București) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Decoruri: Barbara del Piano (Franța) 

Costume: Cătălin Botezatu (București) 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

Contesa Zedlau – Renata Vari, Contele Zedlau – Cosmin Marcovici (Iași), Franzi – 

Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Pepi – Noemi Modra, Josef – Laurențiu Nicu, Primul 

ministru – Dan Cornescu, Roza – Edith Mag, Kagler – Cosmin Vasilescu, Bitovsky – 

Tiberiu Nicuț, Lisi – Anca Iosub, Lori – Mădălina Neagoe, Neli – Eugenia Iosub, Tini 

– Tamara Grama, Tuțilli – Elena Ștefi, Locotenent – Adrian Grădinaru, Soldat – 

Mihai Ciortan, Chelner – Bogdan Olaru 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

24 octombrie 2015, ora 19.00 – SILVIA – I. Kálmán 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Edith Mag, Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan (Cluj-Napoca) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  
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Arhiducele Ferdinand Salvador – Adrian Grădinaru, Ducele Leopold Maria – 

Cosmin Vasilescu, Ducesa Cecilia, soția ducelui – Edith Mag, Prințul Edwin, fiul lor 

– Bogdan Zahariea (Timișoara), Silvia, șansonetistă – Renata Vari, Contele Bonifacio 

Kauciano – Laurențiu Nicu, Contesa Stázi – Noemi Modra, Domnul Feri – Dan 

Cornescu, Miska – Gabi Marciu, Generalul Rohnsdorf – Ioan Cherata, Tonelli – 

Nicolae Popa, Endrei – Tiberiu Nicuț, Contesa Clementina – Anca Ţecu, Contesa 

Cristina – Lelia Vais, Baronesa Leontina – Violeta Ţicu, Contesa Carolina – Oana 

Bărcan, Ospătarul bătrân – Ştefan Ciucă, Ospătarul tânăr – Ionuţ Dumitru, Notarul 

Kiss – Teodor Ispas, Lazarevici, un comerciant bogat – Alexandru Petre, Baronul 

Viktor Hübner – Mircea Tudora, Contele Aristide Bettelheim – Nicolae Popa, Omul 

sandvici – Costin Nanu, Dirijorul – Bogdan Olaru, Fetele din cabaret: Aranka – 

Olguţa Ilie, Jou-Jou – Eva Ştefănescu, Clo-Clo – Alina Onofrei, Daisy – Loredana 

Nicola, Margo – Erna Marin, Vali – Alexandra Iordache 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

29 octombrie 2015, ora 19.00 – OTELLO – G. VERDI 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Tiberiu Soare (București) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Otello – Francesco Anile (Italia), Iago – Ștefan Ignat (București), Cassio – Liviu 

Indricău (București), Roderigo – Bogdan Olaru, Desdemona – Nicoleta Ardelean 

(Constanța), Emilia – Ljubica Vraneš (Serbia), Lodovico – Sorin Drăniceanu, 

Montano – Dragoș Drăniceanu, Un sol – Adrian Grădinaru 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A  

8 noiembrie 2015, ora 19.00 – DON GIOVANNI – W.A. MOZART 

Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Myron Michailidis (Grecia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 
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Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Don Giovanni – Sorin Coliban (Staatsoper, Viena, Austria), Donna Anna – Irina 

Polivanova (Rusia), Don Ottavio – Florin Ormenișan, Il Commendatore – Kakhaber 

Shavidze (Georgia), Donna Elvira – Renata Vari, Leporello – Cătălin Țoropoc 

(Constanța), Zerlina – Noemi Modra, Masetto – Dragoș Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

Manechinele Agenției One Models 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

16-20 NOIEMBRIE 2015, CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CANTO 

„ELENA TEODORINI” – EDIŢIA A II-A  

 

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

20 noiembrie 2015, ORA 19:00 – GALA LAUREAȚILOR CONCURSULUI 

INTERNAȚIONAL DE CANTO „ELENA TEODORINI” 

Conducerea muzicală: Dejan Savic 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: Finaliştii Concursului de Canto  

Orchestra Operei Române Craiova 

 

 

20 decembrie 2015, ORA 19:00 – GALĂ DE CRĂCIUN 

Regie artistică și coregrafie: Laurențiu Nicu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Conducerea muzicală: François Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 
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Distribuţia:  

Solistă – Renata Vari, Soliști balet – Olguța Ilie, Eva Ștefănescu, Laurențiu Nicu, 

Cristian Florea 

Orchestra Operei Române Craiova 

 

 

 

SPECTACOLE CURENTE (32 PROIECTE): 

 

17 ianuarie 2015, ora 19.00, DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus Mozart 

Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

 Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Don Giovanni – Ionuț Țurlică Pascu (București), Donna Anna – Letizia Quinn 

(Germania), Don Ottavio – Florin Ormenișan, Il Commendatore – Kakhaber 

Shavidze (Georgia), Donna Elvira – Rodica Butu (București), Leporello – Daniel 

Mateianu (Iași), Zerlina – Cristina Grigoraș (Iași), Masetto – Dragoș Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

19 ianuarie 2015, ora 11.00, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Asistent regie artistică: Daniel Cornescu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 
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Prezentatorul, Vrăjitorul Oz – Dan Cornescu, Dorothy – Eva Ștefănescu, Țic-țic – 

Anca Țecu, Zâna albă – Carmen Roibu, Șiretlic – Andreea Gheorghe, Omul de paie – 

Nicolae Popa, Omul de tinichea – Laurențiu Nicu, Leul – Alexandru Petre, Vrăjitoarea 

Zug-Zeg – Edith Noferi, Maimuțoiul șef – Gabriel Marciu, Paznic, Unchiul Henry – 

Dragoș Teodorescu, Mătușa Em, Zâna vedre – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

20 ianuarie 2015, ora 11.00, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Asistent regie artistică: Daniel Cornescu 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Prezentatorul, Vrăjitorul Oz – Dan Cornescu, Dorothy – Eva Ștefănescu, Țic-țic – 

Anca Țecu, Zâna albă – Carmen Roibu, Șiretlic – Andreea Gheorghe, Omul de paie – 

Nicolae Popa, Omul de tinichea – Laurențiu Nicu, Leul – Alexandru Petre, Vrăjitoarea 

Zug-Zeg – Edith Noferi, Maimuțoiul șef – Gabriel Marciu, Paznic, Unchiul Henry – 

Dragoș Teodorescu, Mătușa Em, Zâna vedre – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

24 ianuarie 2015, ora 19.00, DON PASQUALE de Gaetano Donizetti 

Regia artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş, Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Don Pasquale – Sorin Drăniceanu, Dottor Malatesta – Florin Estefan (Cluj-Napoca), 

Norina – Sofija Pizurica (Serbia), Ernesto – Florin Ormenișan, Notarul – Alexandru 

Petre, Servitori – Ștefan Ciucă, Ionuț Dumitru, Stănescu Leonte 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 
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31 ianuarie 2015, ora 19.00, LA CALUL BĂLAN de Ralph Benatzky 

Regia artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Rodica Garștea (Brașov) 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Josepha Vogelhuber – Mihaela Popa, Leopold Brandmeyer – Gabriel Marciu, 

Wilhelm Giesecke – Dan Cornescu, Ottilia Giesecke – Diana Țugui, Dr. Erich Siedler 

– Cosmin Vasilescu, Prof. Dr. Hinzelmann – Teodor Ispas, Klarchen – Anca Țecu, 

Sigismund Sulzheimer – Laurențiu Nicu, Pădurarul – Ioan Cherata, Ghidul – Edith 

Mag, Piccolo – Nicolae Popa, Mireasa – Andreea Gheorghe, Mirele – Costinel 

Stancu, Vițica romantică – Dragoș Teodorescu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

5 februarie 2015, ora 19.00, BĂRBIERUL DIN SEVILLA de Gioachino Rossini 

Regia artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Contele Almaviva – Florin Ormenișan, Bartolo – Peter Hercz (Ungaria), Rosina – 

Florentina Onică (Iași), Figaro – Ștefan Ignat (București), Don Basilo – Kakhaber 

Shavidze (Georgia), Marcellina – Noemi Modra, Fiorello – Ioan Cherata, Ofițerul – 

Dragoș Drăniceanu, Servitor – Daniel Cornescu, Notar – Nicolae Cucu 

Orchestra și Corul de bărbați ale Operei Române Craiova 
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9 februarie 2015, ora 11.00, DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ de Florin 

Comișel 

Regia artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Ilenuța – Eva Ștefănescu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, 

Rică vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Edith Noferi, Moș Motoloș – Teodor 

Ispas, Zâna – Anca Țecu, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 

Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Andreea Gheorghe, Ghidușul și 

Flăcăul – Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

10 februarie 2015, ora 10.30, DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ de Florin 

Comișel 

Regia artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Ilenuța – Eva Ștefănescu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, 

Rică vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Edith Noferi, Moș Motoloș – Teodor 

Ispas, Zâna – Anca Țecu, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 

Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Andreea Gheorghe, Ghidușul și 

Flăcăul – Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

14 februarie 2015, ora 19.00, EL AMOR 

Spectacol extraordinar de dans 

Regia artistică și coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 
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Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Soliști balet – Eva Ștefănescu, Dragoș Teodorescu, Nicolae Popa, Olguța Ilie,  

Actorii – Laurențiu Nicu, Anca Țecu,  

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

24 februarie 2015, ora 19.00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

(AVANPREMIERĂ) 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Adina – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Nemorino – Florin Ormenișan, Belcore – 

Vasily Dobrovolsky (Ucraina), Il Dottor Dulcamara – Daniel Mateianu (Iași), 

Gianetta – Noemi Modra, Ginepra – Anca Țecu, Martino – Tiberiu Nicuț, Tonio – 

Laurențiu Nicu, Sindaco – Teodor Ispas 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

28 februarie 2015, ora 19.00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Marius Hristescu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 
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Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Adina – Ioana Mitu (București), Nemorino – Florin Ormenișan, Belcore – Ioan Cherata, 

Il Dottor Dulcamara – Peter Hercz (Ungaria), Gianetta – Noemi Modra, Ginepra – 

Anca Țecu, Martino – Tiberiu Nicuț, Tonio – Laurențiu Nicu, Sindaco – Teodor Ispas 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

5 martie 2015, ora 19.00, LA BOHÈME de Giacomo Puccini 

Regia artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Mimi – Renata Vari, Musetta – Irina Polivanova (Rusia), Rodolfo – Cosmin Marcovici 

(Iași), Marcello – Daniel Pop (București), Colline – Sorin Drăniceanu, Schaunard – Vasily 

Dobrovolsky (Ucraina), Benoit – Peter Hercz (Ungaria), Alcindoro – Dan Cornescu, 

Parpignol – Bogdan Olaru, Sergent – Dragoș Drăniceanu, Vameș – Victor Dimieru 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

28 martie 2015, ora 19.00, EL AMOR 

Spectacol extraordinar de dans 

Regia artistică și coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Soliști balet – Eva Ștefănescu, Dragoș Teodorescu, Nicolae Popa, Olguța Ilie,  

Actorii – Laurențiu Nicu, Anca Țecu,  

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

18 aprilie 2015, ora 19.00, LA CALUL BĂLAN, de Ralph Benatzky 
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Regia artistică: Migry Avram Nicolau 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Rodica Garștea (Brașov) 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Josepha Vogelhuber – Mihaela Popa, Leopold Brandmeyer – Gabriel Marciu, 

Wilhelm Giesecke – Dan Cornescu, Ottilia Giesecke – Cristina Oltean (Cluj), 

Dr. Erich Siedler – Cosmin Vasilescu, Prof. Dr. Hinzelmann – Teodor Ispas, 

Klärchen – Anca Țecu, Sigismund Sülzheimer – Laurențiu Nicu, Pădurarul – Ioan 

Cherata, Ghidul – Edith Mag, Piccolo – Nicolae Popa, Mireasa – Andreea Gheorghe, 

Mirele – Costinel Stancu, Vițica romantică – Dragoș Teodorescu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

25 aprilie 2015, ora 19.00, TURANDOT de Giacomo Puccini 

Regia artistică: Emil Strugaru 

Scenografia: Sorin Novac 

Conducerea muzicală: Tiberiu Soare (București) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Principesa Turandot – Madeleine Pascu (București), Împăratul Altoum – Mircea 

Tudora, Timur – Sorin Drăniceanu, Principele Calaf – Hector Lopez (Cluj-Napoca), 

Liu – Irina Polivanova (Rusia), Ping – Ioan Cherata, Pang – Liviu Indricău 

(București), Pong – Florin Ormenișan, Un mandarin – Dragoș Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

27 aprilie 2015, ora 11.00, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de Constantin 

Ungureanu 
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Regia artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Cocoșelul – Anca Țecu, Pisicuța – Eva Ștefănescu, Ursulețul – Alexandru Petre, 

Vulpea – Edith Mag, Corbul – Gabi Marciu, Iepurașul Urechiușă – Laurențiu Nicu, 

Iepurașul Codiță – Andreea Gheorghe 

Baletul Operei Române Craiova 

 

28 aprilie 2015, ora 18.00, ZÂNA PĂPUȘILOR, de Joseph Bayer 

Regia artistică şi coregrafia: Francisc Valkay 

Costume și decoruri: Răsvan Drăgănescu 

Asistent coregrafie: Eva Ştefănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Distribuţia:  

Zâna păpuşilor – Eva Ştefănescu, Ucenicul – Anca Ţecu, Proprietar – Nicolae Popa, 

Arlechin şi Columbina – Olguța Ilie, Dragoş Teodorescu, Aristocrata – Violeta Ţicu, 

Aristocratul – Gabriel Radu-Mic, Ţăranca – Loredana Nicola, Ţăran / General – 

Laurenţiu Nicu, Păpuşa stricată – Raul Bălășeanu, Păpuşa chinezească – Alina 

Onofrei, Păpuşa japoneză - Erna Marin, Dans spaniol – Andreea Gheorghe / Mihai 

Bălpceanu, Guvernanta – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

În rolurile de copii: Păpuşa Mama-Papa – Riana Valentina Ceauşu, O fetiţă cu păpuşă 

– Francesca Negrea, Lebăda – Daria Maria Caia, Soldăţelul – Teodor Matei Zamfir 

Copiii clasei de balet „Attitude“ a Operei Române Craiova, în parteneriat cu 

Asociaţia ,,IS Drăgulescu“ 

 

2 mai 2015, ora 19.00, OTELLO, de Giuseppe Verdi 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 
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Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Otello – Daniel Magdal (Germania), Jago – Ștefan Ignat (București), Cassio – Florin 

Ormenișan, Roderigo – Bogdan Olaru, Desdemona – Carmen Gurban (Cluj-Napoca), 

Emilia – Ljubica Vranes (Serbia), Lodovico – Sorin Drăniceanu, Montano – Dragoș 

Drăniceanu, Un sol – Adrian Grădinaru 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

4 mai 2015, ora 11.00, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de Constantin Ungureanu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Cocoșelul – Anca Țecu, Pisicuța – Eva Ștefănescu, Ursulețul – Alexandru Petre, 

Vulpea – Edith Mag, Corbul – Teodor Ispas, Iepurașul Urechiușă – Laurențiu Nicu, 

Iepurașul Codiță – Andreea Gheorghe 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

5 mai 2015, ora 11.00, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de Constantin Ungureanu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Cocoșelul – Anca Țecu, Pisicuța – Eva Ștefănescu, Ursulețul – Alexandru Petre, 

Vulpea – Edith Mag, Corbul – Teodor Ispas, Iepurașul Urechiușă – Laurențiu Nicu, 

Iepurașul Codiță – Andreea Gheorghe 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

9 mai 2015, ora 19.00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Adrian Mureșan 
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Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Adina – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Nemorino – Florin Ormenișan, Belcore – Ioan 

Cherata, Il Dottor Dulcamara – Peter Hercz (Ungaria), Gianetta – Noemi Modra, Ginepra 

– Anca Țecu, Martino – Tiberiu Nicuț, Tonio – Laurențiu Nicu, Sindaco – Teodor Ispas 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

11 mai 2015, ora 11.00, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de Constantin 

Ungureanu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Cocoșelul – Violeta Țicu, Pisicuța – Eva Ștefănescu, Ursulețul – Alexandru Petre, 

Vulpea – Edith Mag, Corbul – Gabi Marciu, Iepurașul Urechiușă – Andreea 

Gheorghe, Iepurașul Codiță – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

12 mai 2015, ora 11.00, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de Constantin 

Ungureanu 

Regia artistică: Carmen Roibu 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 
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Cocoșelul – Violeta Țicu, Pisicuța – Eva Ștefănescu, Ursulețul – Alexandru Petre, 

Vulpea – Edith Mag, Corbul – Gabi Marciu, Iepurașul Urechiușă – Andreea 

Gheorghe, Iepurașul Codiță – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

16 mai 2015, ora 19.00, DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus Mozart 

Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Adrian Morar (Cluj-Napoca) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Don Giovanni – Vasily Dobrovolsky (Ucraina), Donna Anna – Irina Polivanova 

(Rusia), Don Ottavio – Florin Ormenișan, Il Commendatore – Kakhaber Shavidze 

(Georgia), Donna Elvira – Rodica Butu (București), Leporello – Valentin Vasiliu 

(București), Zerlina – Noemi Modra, Masetto – Dragoș Drăniceanu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

24 mai 2015, ora 19.00, LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi 

Regia artistică: Tamas Ferkay (Austria) și Arabela Tănase 

Coregrafie: Francisc Valkay 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: François Robert Girolami (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Violetta Valéry – Maryline Leonetti (Franța), Alfredo Germont – Max Jota (Brazilia), 

Giorgio Germont – Ștefan Ignat (București), Flora Bervoix – Raluca Ciocă 

(București), Gaston de Létorières – Bogdan Olaru, Baronul Duphol – Ioan Cherata, 
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Doctorul Grenvil – Dragoș Drăniceanu, Marchizul de Obigny – Mircea Tudora, 

Comisionarul – Victor Dimieru, Annina – Noemi Modra, Giuseppe – Bogdan Olaru 

Soliști balet: Eva Ștefănescu, Nicu Popa 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

7 iunie 2015, ora 19.00, SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Răzvan Mazilu (București) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Decoruri: Barbara del Piano (Franța) 

Costume: Cătălin Botezatu (București) 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Contesa Zeldau – Rodica Butu (București), Contele Zeldau – Florin Ormenișan, 

Cosmin Marcovici (Iași), Franzi – Cristina Oltean (Cluj-Napoca), Pepi – Noemi 

Modra, Josef – Laurențiu Nicu, Primul ministru – Daniel Cornescu, Ioan Cherata, 

Roza – Edith Mag, Kagler – Cosmin Vasilescu 

Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Române Craiova 

 

11 iunie 2015, ora 19.00, RIGOLETTO de Giuseppe Verdi 

Regia artistică: Kerstin Jacobsen 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Kerstin Jacobsen, Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția: 

Ducele de Mantua – Florin Ormenișan, Rigoletto – Ștefan Ignat (București), Gilda – 

Veronica Anușca (București), Sparafucile – Sorin Drăniceanu, Maddalena – Ljubica 
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Vranes (Serbia), Giovanna – Mihaela Popa, Monterone – Mircea Tudora, Marullo – 

Ioan Cherata, Borsa – Bogdan Olaru, Contele di Ceprano – Adrian Grădinaru, Contesa 

di Ceprano – Noemi Modra, Pajul – Mihaela Leonte, Ușierul – Victor Dimieru 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

20 iunie 2015, ORA 19.00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 

Realizarea spectacolului: Francisc Valkay (Timișoara) 

Asistent regie artistică: Nicolae Popa 

Coregrafie: Laurențiu Nicu, Eva Ștefănescu, Nicolae Popa, Andreea Gheorghe 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Yishai Steckler (Israel) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Regia tehnică: Mihaela Grama, Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:   

Cristina Oltean (Cluj), Cezar Ouatu (București), Ștefan Ignat (București), Orchestra, 

Corul și Baletul Operei Române Craiova, Clasa de Balet „Attitude” a Operei Române 

Craiova, în parteneriat cu Asociația I.S. Drăgulescu – Prof. coordonatori: Eva 

Ștefănescu și Olguța Ilie, Corurile de copii ale Liceului de Artă „Marin Sorescu” 

(dirijor – Florian George Zamfir) și al Școlii Generale Nr. 39 „Nicolae Bălcescu” 

(dirijor – Agata Popa), Clubul Sportiv „Star Dance” Craiova – Antrenor: Pavel Uncu, 

Clubul Sportiv „Akademos” – alpinism acrobatic – Președinte: Cristian Gună 

 

27 iunie 2015, ORA 19.00 – CARMEN – G. BIZET 

Regie artistică: Tamas Ferkay 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Coregrafie: Nina Dratchenko (Belarus) 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Decoruri: Jürg Bredebühl (Germania) 

Costume: Katia Textoris (Germania) 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Conducere muzicală: Gheorghe Stanciu 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria Cristina Stan 

Sufleur: Viorica Tomuș 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 
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Distribuția:  

Carmen – Ramona Zaharia (Germania), Don Jose – Bogdan Roman (Timișoara), 

Michaela – Renata Vari, Escamillo – Ștefan Ignat (București), Zuniga – Sorin 

Drăniceanu, Morales – Ioan Cherata, Frasquita – Aura Dudu, Mercedes – Mihaela 

Popa, Dancairo – Mircea Tudora, Remendado – Bogdan Olaru 

Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova 

 

28 noiembrie 2015, ora 19.00 – EL AMOR 

Regia artistică și coregrafie: Francisc Valkay 

Asistent coregrafie: Eva Ștefănescu 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Soliști balet – Eva Ștefănescu, Cristian Florea, Nicolae Popa, Olguța Ilie, Actorii – 

Laurențiu Nicu, Anca Țecu, Ansamblul de balet – Erna Marin, Alina Onofrei, 

Andreea Gheorghe, Loredana Nicola, Amina Almahadin, Gabriel Radu-Mic, Nicuț 

Tiberiu, Costin Nanu, Mihai Bălăceanu, Raul Bălșeanu, Elena Costinela Ungureanu, 

Dragoș Teodorescu, Alexandru Chera, Adina Anghel 

 

5 decembrie 2015, ora 19.00 – TOSCA – G. PUCCINI 

Regia artistică: Tamas Ferkay 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Marcello Mottadelli (Italia) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Floria Tosca – Cellia Costea (Grecia), Mario Cavaradossi – Rafael Alvarez (Cehia), 

Baronul Scarpia – Ștefan Ignat (București), Cesare Angelotti – Sorin Drăniceanu, 

Sagrestano – Ioan Cherata, Sciaronne – Dragoș Drăniceanu, Spoletta – Florin 

Ormenișan, Temnicerul – Victor Dimieru, Păstorul – Noemi Modra 

Corul de copii al Liceului de Artă „Marin Sorescu” Craiova 

Pregătire muzicală: Florian George Zamfir 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 
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12 decembrie 2015, ORA 19:00 – CAVALLERIA RUSTICANA /PAGLIACCI–  

Regia artistică: Tamas Ferkay (Austria) 

Asistent regie artistică: Arabela Tănase 

Scenografia: Răsvan Drăgănescu 

Conducerea muzicală: Nicolas Jounis (Franța) 

Concert-maestru: Dan Bozgan 

Maestru de cor: Bogdan Botezatu 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan 

Sufleur: Viorica Tomuş 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia Cavalleria Rusticana:  

Santuzza – Madeleine Pascu (București), Lola – Raluca Ciocă (București), Turiddu – 

Rafael Alvarez (Cehia), Alfio – Ioan Cherata, Mamma Lucia – Adriana Alexandru 

(București) 

Distribuţia Pagliacci:  

Canio – Rafael Alvarez (Cehia), Nedda – Lăcrămioara Cristescu (Timișoara), Tonio – 

Ștefan Ignat (București), Beppe – Florin Ormenișan, Silvio – Sándor Balla (Cluj-

Napoca), Un țăran – Marian Dăbuleanu 

Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

 

 

 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției: 

 

 

 

PROGRAM: TEATRUL LIRIC ÎN PATRIMONIUL CULTURAL EUROPEAN 

(15 PROIECTE) 
 

În conformitate cu cele expuse la capitolul A, subcapitolul a.2. (participarea în calitate 

de partener la programe / proiecte europene / internaționale), paginile 9 și 10 din 

prezentul Raport de activitate, Opera Română Craiova a susținut în anul 2015 un 

număr de 15 spectacole din repertoriul curent al instituției în Franța și Germania. 

 

 

PROGRAM: TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI. 

(14 PROIECTE) 

 

BISTRIȚA – Casa de cultură ,,George Coșbuc” 

21 mai 2015, ora 19.00, LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi 
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BAIA MARE – Primăria Municipiului Baia Mare 

31 mai 2015, ora 19.00, BĂRBIERUL DIN SEVILLA de Gioachino Rossini 

 

BAIA MARE – Primăria Municipiului Baia Mare 

1 iunie 2015, ora 19.00, GALA OPEREI 

 

RÂMNICU VÂLCEA – Filarmonica ,,Ion Dumitrescu” 

1 iunie 2015, ora 19:00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

 

STAGIUNEA ESTIVALĂ – „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino (26 -30 

august 2015) 

S-a desfășurat în luna august și a fost reprezentată prin 5 spectacole susținute în aer 

liber, în cele mai importante cartiere ale Craiovei. Obiectivul evenimentelor 

desfăşurate în afara sălii de spectacol şi în afara zonei centrale este de a ajunge cât 

mai aproape de cetățenii comunității în care trăim, de a-i sensibiliza şi de a-i face 

conștienți asupra actului cultural. 

 

Craiova, cartierul Craioviţa Nouă 

26 august 2015, ora 20.00, „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

CONCERTINO Accordion Band, Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv 

Star Dance din Craiova 

 

Craiova, cartierul Valea Roşie 

27 august 2015, ora 20.00, „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

CONCERTINO Accordion Band, Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv 

Star Dance din Craiova 

 

Craiova, cartierul Brazda lui Novac 

28 august 2015, ora 20.00, „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 
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Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

CONCERTINO Accordion Band, Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv 

Star Dance din Craiova 

 

Craiova, cartierul Rovine 

29 august 2015, ora 20.00, „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

CONCERTINO Accordion Band, Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv 

Star Dance din Craiova 

 

Craiova, cartierul 1 Mai 

30 august 2015, ora 20.00, „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

CONCERTINO Accordion Band, Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv 

Star Dance din Craiova 

 

Craiova, Universitatea din Craiova – deschiderea anului universitar 

1 octombrie 2015, ora 11.00 – OPERISSIMA 2015 – Let’s dance 

Coregrafie: Olguța Ilie, Pavel Uncu, Galina Uncu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuția:  

Baletul Operei Române Craiova, Clubul sportiv Star Dance din Craiova 

 

CRAIOVA – Sala Mare a Primăriei 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

11 octombrie 2015, ora 11.00 - SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

 Irina Boga (lector universitar doctor, muzicolog, clavecinistă – Bucureşti), 

 Gheorghe Fabian (muzicolog – Craiova), 

 Anca Florea (muzicolog, cronicar muzical – Bucureşti), 
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 Florin Popenţiu (profesor universitar doctor inginer, preşedintele şi fondatorul 

Academiei de Artă Elena Teodorini din Anglia şi al Fundaţiei Culturale Elena 

Teodorini din România), 

 Rareş Zaharia (regizor – Franţa). 

 

CRAIOVA – Sala Mare a Primăriei 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

11 octombrie 2015, ora 14.00 – LANSARE DE CARTE „Poezia biblică şi muzica 

sacră”, semnată de Marian Niţă şi Antoniu Zamfir. 

 

CRAIOVA – Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

19 octombrie 2015, ora 18.00 – ZÂNA PĂPUȘILOR – J. BAYER 

 

RÂMNICU VÂLCEA – Filarmonica ,,Ion Dumitrescu” 

30 noiembrie 2015, ora 19.00, SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss 

 

 

 

 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc; de 

valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc; 

 

 

PROGRAM: TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI. 

(2 PROIECTE) 

 

CRAIOVA – FESTIVALUL PRIMĂVERII – CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL 

5 aprilie 2015, ora 11.00, DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ de Florin 

Comișel 

Regia artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

Asistent regie artistică: Carmen Roibu 

Asistent coregrafie: Olguța Ilie 

Scenografia: Sorin Novac 

Asistent scenografie: Răsvan Drăgănescu 

Sufleur: Mihaela Gomoiu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia: 

Ilenuța – Eva Ștefănescu, Marghiolița – Carmen Roibu, Miorlăilă – Nicolae Popa, 

Rică vulpoiul – Dan Cornescu, Baba Vâjbaba – Lelia Vais, Moș Motoloș – Teodor 

Ispas, Zâna – Anca Țecu, Cuptorul – Alexandru Petre, Părul – Teodor Ispas, Ursul – 
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Alexandru Petre, Lupul – Gabriel Marciu, Capra – Elena Costinela Ungureanu, 

Ghidușul și Flăcăul – Violeta Țicu, Fântâna – Teodor Ispas 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

 

BUCUREȘTI – FESTIVALUL ,,HANSEL ȘI GRETEL” – OPERA COMICĂ PENTRU COPII 

9 aprilie 2015, ora 18.00, ZÂNA PĂPUȘILOR, de Joseph Bayer 

Regia artistică şi coregrafia: Francisc Valkay 

Costume și decoruri: Răsvan Drăgănescu 

Asistent coregrafie: Eva Ştefănescu 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Distribuţia:  

Zâna păpuşilor – Eva Ştefănescu, Ucenicul – Anca Ţecu, Proprietar – Nicolae Popa, 

Arlechin şi Columbina – Olguța Ilie, Dragoş Teodorescu, Aristocrata – Violeta Ţicu, 

Aristocratul – Gabriel Radu-Mic, Ţăranca – Loredana Nicola, Ţăran / General – 

Laurenţiu Nicu, Păpuşa stricată – Raul Bălășeanu, Păpuşa chinezească – Alina 

Onofrei, Păpuşa japoneză - Erna Marin, Dans spaniol – Andreea Gheorghe / Mihai 

Bălăceanu, Guvernanta – Elena Costinela Ungureanu 

Ansamblul de balet al Operei Române Craiova 

În rolurile de copii: Păpuşa Mama-Papa – Riana Valentina Ceauşu, O fetiţă cu păpuşă 

– Francesca Negrea, Lebăda – Daria Maria Caia, Soldăţelul – Teodor Matei Zamfir 

Copiii clasei de balet „Attitude“ a Operei Române Craiova, în parteneriat cu 

Asociaţia ,,IS Drăgulescu“ 

 

 

b.4. proiecte realizate ca partener / coproducător: 

 

În conformitate cu cele expuse la Capitolul A, subcapitolele a.1. și a.2. precum și 

la Capitolul B, subcapitolele b.2. și b.3., instituția Operei Române Craiova a realizat 

proiecte în parteneriat cu instituții importante din Craiova, din România și din Europa. 

 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL CRAIOVA 

 ASOCIAȚIA ,,CRAIOVA CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021” 

 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 FILARMONICA ,,OLTENIA” CRAIOVA 

 LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA 

 ȘCOALA NR. 39 ,,NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 

 TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET ,,COLIBRI” CRAIOVA 

 ANSAMBLUL FOLCLORIC ,,MARIA TĂNASE” CRAIOVA 

 CLUBUL SPORTIV ,,STAR DANCE” CRAIOVA 

 CLUBUL SPORTIV ,,AKADEMOS” CRAIOVA 

 ASOCIAŢIA „IS DRĂGULESCU” CRAIOVA 

 OPERA COMICĂ PENTRU COPII – BUCUREȘTI 
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 FILARMONICA ,,ION DUMITRESCU” – RÂMNICU VÂLCEA 

 CASA DE CULTURĂ ,,GEORGE COȘBUC” – BISTRIȚA 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 

 ASOCIAȚIA ,,BASTIA LIRICA” – FRANȚA 

 COMPANIA ,,ARTSTAGE” – GERMANIA 

 

În data de 26 noiembrie a avut loc Gala „Rotary Club Craiova susţine excelenţa în 

comunitate”, ediţia a III-a, 

 

La acest capitol, un punct important îl constituie Festivalul Internaţional „Elena 

Teodorini”, ediţia a XIV-a, organizat de Opera Română Craiova. Acesta s-a 

desfăşurat în perioada 10 octombrie – 15 noiembrie 2015, fiind urmat de Concursul 

Internaţional de Canto „Elena Teodorini” – ediţia a II-a (16-20 noiembrie 2015).  

Ediţia din 2015 a avut o anvergură fără precedent, cuprinzând 22 de 

manifestări.  

Dintre acestea, 10 au aparţinut Operei Române Craiova, prezentate anterior: 7 

la sediul instituţiei (spectacolele „L’Elisir D’Amore”, „Sânge Vienez”, „Silvia”, 

„Otello”, „Don Giovanni”, etapele Concursului Internaţional de Canto „Elena 

Teodorini” – ediţia a II-a şi Gala Laureaţilor Concursului) şi 3 în alte spaţii din 

Craiova: Sesiune de comunicări ştiinţifice (Sala mare a Primăriei), lansare de carte 

(Sala mare a Primăriei) şi spectacolul „Zâna Păpuşilor” (prezentat la Teatrul pentru 

Copii şi Tineret „Colibri”). 

 

Celelalte 12 evenimente incluse în festival au fost: 

 

4 spectacole ale unor importante instituţii de spectacol din Oltenia prezentate la 

sediile lor: 

 

Spectacol al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, susţinut pe 

scena Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea 

12 octombrie 2015, ora 19.00 - ŞCOALA NEVESTELOR 

 

Spectacol al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, susţinut pe scena Filarmonicii 

„Oltenia” din Craiova  

16 octombrie 2015, ora 19.00 - GALA OPEREI 

 

Spectacol susţinut de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova pe scena 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 

20 octombrie 2015, ora 11.00 – ISTEAŢA 

 

Spectacol susţinut de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova pe 

scena Teatrului Colibri din Craiova 

24 octombrie 2015, ora 18.00 - VRĂJITORUL DIN OZ 
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3 spectacole ale unor companii din ţară: 

 

Spectacol susținut de Corul Național de Cameră Madrigal pe scena Operei 

Române Craiova 

25 octombrie 2015, ora 19.00 – CONCERT CAMERAL 

Conducerea muzicală: Anna Ungureanu 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Corul Național de Cameră Madrigal 

 

Concert educativ al Fundaţiei George Enescu din Bucureşti susţinut de 

baritonul Ştefan Ignat la Muzeul de Artă din Craiova 

27 octombrie 2015, ora 17.00 - OEDIPE PE ÎNŢELESUL TUTUROR 

 

 

Spectacol susținut de All’s Choir and Ballet pe scena Operei Române Craiova 

09 noiembrie 2015, ora 19.00 – HARTA LUMII PE PORTATIV 

Conducerea muzicală: Alin Mânzat (București) 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Cu participarea tenorului Liviu Indricău 

Formația All’s Choir and Ballet 

 

5 spectacole extraordinare ale unor prestigioase companii de operă europene: 

 

22 octombrie 2015, ora 19.00 – EVGHENI ONEGHIN – P.I. CEAIKOVSKI 

SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET 

DIN CHIȘINĂU PE SCENA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA 

Regia artistică: Eleonora Constantinov 

Coregrafie: Anatol Carpuhin 

Scenografia: Veaceslav Ocunev 

Costume: Irina Press 

Conducerea muzicală: Dumitru Cârciumaru 

Prim Maestru de cor: Ion Brătescu 

Regia tehnică: Mihaela Grama 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Distribuţia:  

Oneghin – Petru Racoviță, Tatiana – Angela Pihut, Lenski – Ion Timofti, Olga – 

Nadia Stoianova, Cneazul Gremin – Iurie Maimescu, Triquet – Victor Novițchi, 

Larina – Anastasia Apreutesii, Filippievna – Liliana Lavric, Zarețki – Boris 

Materinco, Rotnîi – Alexei Digore 
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Orchestra și Corul Operei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din 

Chișinău 

 

31 octombrie 2015, ora 19.00 – THE TRIAL – P. GLASS 

SPECTACOL SUSȚINUT DE MAGDEBURG THEATER PE SCENA OPEREI 

ROMÂNE CRAIOVA 

Regia artistică: Michael McCarthy 

Asistent regie artistică: Sebastian Gruner 

Scenografia: Simon Banham 

Asistent scenografie: Henrike K. Fischer 

Conducerea muzicală: Hermann Dukek 

Pregătirea muzicală: Hermann Dukek, Annette Mauer, Jovan Mitic 

Regia tehnică: R. Paul Knäpper, Costinel Stancu 

Sonorizare: Roberto Bujor 

Maestru de lumini: Ace McCarron, Roberto Bujor 

Distribuţia:  

Josef K. – Johnny Herford, Fräulein Bürstner/Leni – Julie Martin du Theil, Frau 

Grubach/Washerwoman – Sylvia Rena Ziegler, Student/Flogger/Titorelli – Michael 

J. Scott, Franz/Block – Markus Liske, Magistrate/Assistant/Lawyer – Huld Roland 

Fenes, Willem/Usher/Priest – Thomas Florio, Inspector/Uncle Albert – Paul Sketris 

Orchestra Magdeburgische Philarmonie 

 

4 noiembrie 2015, ora 19.00 – LA CENERENTOLA – G. ROSSINI 

SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET 

DIN SOFIA PE SCENA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA 

Regia artistică: Vera Petrova 

Asistent regie artistică: Rositsa Kostova 

Coregrafie: Maria Loukanova 

Decoruri: Boryana Angelova 

Costume: Hristiyana Mihaleva-Zorbalieva 

Conducerea muzicală: Grigor Palikarov 

Maestru de cor: Violeta Dimitrova 

Pregătirea muzicală: Ivaylo Ivanov, Milen Stanev, Pelagia Cherneva, Svetlana 

Ananievska 

Regia tehnică: Costinel Stancu, Vera Beleva, Rositsa Kostova, Maria Pavlova 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor, Andrej Hajdinjak 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Prințul Ramiro – Hrisimir Damyanov, Dandini – Atanas Mladenov, Don Magnifico – 

Nikolay Petrov, Clorinda – Milena Gyurova, Tisbe – Blagovesta Mekki-Tsvetkova, 

Angelina (Cenerentola) – Oana Andra, Alidoro – Martin Tsonev 

Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet din Sofia 
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12 noiembrie 2015, ora 19.00 – GISELLE – BALET ÎN DOUĂ ACTE – A. 

ADAM 

SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET 

DIN CHIȘINĂU PE SCENA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA 

Coregrafie: Jean Coralli, Jules Perrot și Marius Petipa 

Decoruri: Veaceslav Ocunev 

Costume: Irina Press 

Conducerea muzicală: Lev Gavrilov 

Regia tehnică: Costinel Stancu 

Sonorizare: Sorin Tican 

Maestru de lumini: Roberto Bujor 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea 

Distribuţia:  

Giselle – Cristina Terentiev (Artist al Poporului), Albert – Alexei Terentiev (Artist al 

Poporului), Myrta – Natalia Bălan, Hans – Tudor Tudose, Bertha – Tamara Tiurina, 

Ducele – Dumitru Lisitcenco, Bathilde – Svetlana Ivanenco, Wilfried – Eugeniu 

Tcaci (Artist Emerit), Pas-de-deux – Mariana Anghilinici, Alexandru Bălan 

Orchestra și Baletul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău 

 

15 noiembrie 2015, ORA 19:00 – LE NOZZE DI FIGARO – W.A. MOZART 

SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET 

DIN BELGRAD PE SCENA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA 

Regia artistică: Jagoš Marković 

Asistent regie artistică: Biserka Savić 

Coregrafie: Ferid Karajica 

Decoruri: Boris Maksimović 

Costume: Bojana Nikitović 

Asistent scenografie: Miraš Vuksanović 

Asistent costume: Stefan Savković 

Conducerea muzicală: Stefan Zekić 

Concert-maestru: Vesna Janssens 

Maestru de cor: Đorđe Stanković 

Pregătirea muzicală: Nevena Živković, Nada Matijević, Srđan Jaraković,  Gleb 

Gorbunov 

Regia tehnică: Mihaela Grama, Branislava Pljaskić 

Sonorizare: Sorin Tican, Tihomir Savić 

Maestru de lumini: Roberto Bujor, Miodrag Milivojević 

Machiaj/coafură: Ioana Boicea, Dragoljub Jeremić 

Distribuţia:  

Contele Almaviva – Vuk Zekić, Susanna – Sofija Pižurica, Contesa – Gordana 

Tomić, Figaro – Nebojša Babić, Cherubino – Željka Zdjelar, Marcellina – Ivanka 

Raković, Don Bartolo – Dragoljub Bajić, Basilio – Darko Đorđević, Don Curzio – 

Igor Matvejev, Barbarina – Jovana Belić, Antonio – Pavle Žarkov 

Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet din Belgrad 
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La un calcul simplu, Opera Română Craiova a realizat un număr de 77 

manifestări artistice proprii astfel: 

Spectacole în premieră – 3 (2 premiere şi o lucrare în concert); 

Spectacole în cadrul unor evenimente-festivaluri la sediu – 14; 

Spectacole în reluare / curente – 32; 

Spectacole în stagiunea estivală – 5; 

Spectacole în alte spaţii din Craiova – 2; 

Spectacole în turnee artistice naționale –  6 ; 

Spectacole în turnee artistice internaționale – 15. 

 

 

C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI 

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată: 

Opera se compune din trei mari sectoare: artistic, tehnic-scenă (inclusiv 

atelierele de producţie) şi administrativ. Sectorul artistic (cel mai numeros) cuprinde: 

grupul de solişti vocali, solişti balet şi actori, orchestra, corul, maeştrii (dirijor, 

regizor artistic şi scenograf), precum şi secţia „Programare artistică“. Cel de-al doilea 

sector priveşte pe tehnicienii de scenă (maşinişti, recuziteri, electricieni, costumiere 

etc.). Sectorul administrativ cuprinde birourile de resurse umane, contabilitate, 

achiziţii publice, organizare spectacole şi promovare-imagine-relaţii publice. 

Organigrama este instrumentul prin care se observă generic substructurile 

organizatorice ale instituţiei, permiţând studierea structurii interne intime a teatrului. 

Rolul acestor instrumente (organigrama şi statul de funcţii) este acela de a 

face legătura şi a constitui puntea dintre misiunea (scopul) managementul şi modul de 

îndeplinire a acestuia prin mijloacele specifice. 

La o privire iniţială, organigrama actuală a Operei Române Craiova, ca număr de 

posturi pe colective şi ca împărţire a departamentelor pare echilibrată.  

Consiliul artistic trebuie să fie rezultatul întâlnirii factorilor de răspundere sau 

reprezentativi din punct de vedere artistic din instituţie sau din afara ei. În acelaşi fel, 

consiliul de administraţie trebuie format din reprezentanţii compartimentelor cheie ale 

instituţiei care să fie uşor determinabili din structura organigramei. Legatura şi 

interferenţa dintre aceste servicii aduce o congruenţă a procesului: Documentare-

repetiţie-producţie-vânzare-efecte. 
Consiliul artistic, având rol consultativ, a fost întrunit, de fiecare dată când a 

fost necesară o consultare aprofundată asupra strategiei de spectacole, asupra stabilirii 
distribuțiilor sau atunci când s-au impus analize asupra calității spectacolelor, atât din 
punct de vedere regizoral-scenografic, cât și din punct de vedere interpretativ. 

Consiliul administrativ, cu rol decizional a fost întrunit în ședințe ordinare în 
prima vinere din fiecare lună, precum și în ședințe extraordinare, atunci când s-au 
impus luări de decizii în termen scurt. Deciziile consiliului administrativ au vizat, 
aprobarea planului repertorial, modificările de organigramă și stat de funcții, bugetele 
de venituri și cheltuieli în anii mandatului etc. 

Precizez că membrii celor două consilii ale Operei Române Craiova nu sunt remuneraţi. 
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RAPORT  PRIVIND  STATUL DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMA   

INSTITUȚIEI în 2015 
ANUL 2015 – total 172 posturi  
Structuri în subordinea managerului: 
Compartimentul resurse umane-salarizare-colaboratori redevine birou (4), consilier 
juridic (1),  achiziții publice (2),  birou imagine-promovare-rel. publice (4), 

serviciul administrativ (7), formația PSI (5)  și compartimentul organizare spectacole-

marketing  care redevine birou(6) ,  trec sub directa coordonare a managerului 

Director artistic – structuri subordonate, total 136  posturi: 

Secția programare artistică (66) din care: compartiment soliști vocali-actori (12), 

compartiment cor (33), compartiment balet (10),  compartiment studii muzicale (11),  

secția orchestră (37); se înființează serviciul tehnic-scenă-producție (28), iar secția 

tehnic-scenă, atelierele producție și formația iluminat scenă,  se desființează 

Director administrativ – se desființează postul  

Contabil șef – structura subordonată – compartiment financiar-contabilitate (5). 

 

Ţinând cont de lipsa acută de personal artistic cu care se confruntă majoritatea 

instituţiilor de cultură din ţară, în instituția noastră a existat intensă preocupare de a 

depista noi talente muzicale în Craiova şi nu numai, de a le atrage pentru a face parte 

din colectivul artistic al instituţiei noastre. 

Tinerii artişti reprezintă barometrul generaţiei care va veni, aceştia trebuie 

promovaţi şi motivaţi. Unul dintre obiectivele Operei Române Craiova (privind resursa 

umană) a fost și va fi în continuare acela de formare şi sprijinire a tinerilor artişti talentaţi. 

 

În anul 2013 a fost întocmit poate cel mai important document INTERN al 

instituției IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 

MANAGERIAL  LA OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA conform O.M.F.P. NR. 

946/2005 REPUBLICAT, pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entitățile publice  
 Controlul intern cuprinde 5 componente strâns interdependente care decurg din 

maniera în care sunt administrate activitățile, punerea lor în practică fiind realizată în 

conformitate cu particularitățile proprii fiecărei entități în parte: 

1. Mediul de control – un element foarte important al culturii unei entități, 

fundamentul pe care se clădesc toate celelalte 4 elemente ale controlului 

intern, impunând disciplină și organizare. Factorii cei mai importanți care 

determină calitatea mediului de control sunt: integritatea, etica și 

competența personalului, stilul de management al conducătorilor, politica 

delegării de responsabilități, organizarea entității, formarea personalului și 

capacitatea conducerii de a defini obiectivele entității. 

2. Performanțe și managementul riscurilor – evaluarea riscurilor cu care 

se confruntă entitatea după stabilirea obiectivelor și analiza factorilor 

susceptibili de a afecta realizarea acestor obiective precum; măsurile de 

gestionare a riscurilor asociate obiectivelor. 
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3. Informarea și comunicarea – informațiile trebuie identificate, transmise 

și recepționate sub o formă și într-un termen care să permită fiecăruia 

îndeplinirea sarcinilor atribuite. Realizarea responsabilităților în materie de 

control intern, reclamă o comunicare internă eficace în sens ascendent-

descendent, precum și în plan orizontal, dar și o comunicare bună cu terții. 

4. Activitățile de control – observarea, supravegherea, analiza, avizarea și 

aprobarea, realizate la toate nivelele ierarhice și funcționale ale structurii 

organizatorice. 

5. Evaluarea – sistemele de control intern trebuie să fie controlate în 

vederea funcționării în mod eficace, prin evaluări permanente efectuate de 

persoanele cu funcții de conducere. 

Managerul (ordonatorul de credite), precum și celelalte persoane care 

ocupă o funcție de conducere în entitate, sunt responsabile pentru crearea și 

funcționarea acelui sistem de control intern care să dea o asigurare rezonabilă că 

obiectivele entității vor fi atinse.  

În vederea implementării sistemului de control intern managerial conform cu 

cele menționate mai sus, au fost întreprinse următoarele:   

 A fost constituită, prin decizia  internă nr. 119/2013, modificată prin 

decizia nr. 69/2014, o structură investită cu atribuții și responsabilități în acest 

sens, un grup de lucru compus din persoane cu funcții de conducere din 

instituție;       

 A fost emis Regulamentul de organizare și de lucru al comisiei de 

monitorizare, coordonare și  îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial al instituției; 

 S-au stabilit obiectivele  generale ale entității cât și cele specifice la 

nivelul fiecărui compartiment funcțional în parte; 

  A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial care conține obiective, acțiuni, responsabilități, atât pentru 

persoanele cu funcții de conducere cât și pentru cele cu funcții de execuție, 

termene de punere în aplicare;  

 A fost elaborat Codul Etic și regulile de conduită a personalului 

contractul din cadrul Operei Române Craiova, care, prin grija unui  

consilier de etică și a conducătorilor structurilor interne, a fost adus la 

cunoștința tuturor salariaților; 

  A fost definitivat și trimis spre aprobarea Consiliului Local,  

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al entității, adaptat noii 

organigrame aprobate; 

 S-au luat măsuri de asigurare a concordanței între misiunile instituției și 

cele ale salariaților, prin elaborarea și actualizarea permanentă a fișelor de 

post conținând atribuțiile și sarcinile fiecărui angajat; 

 A fost, de asemenea, elaborat un Registru al riscurilor cu stabilirea unui 

responsabil, în vederea asigurării unui sistem de management pentru  

prevenirea  nerealizării obiectivelor specifice propuse; 
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 A fost înființată o Comisie de Disciplină, pentru asigurarea unui sistem 

de gestiune a abaterilor; 

 Au fost identificate activitățile procedurabile la nivelul fiecărui 

compartiment funcțional și au fost elaborate procedurile operaționale aferente;  

 Au fost elaborate, de asemenea, procedurile de sistem aplicabile la nivel 

de instituție, cu stabilirea modului de lucru, a modalităților de control intern 

precum și a resurselor necesare realizării lor;  

 A fost elaborat și aprobat Circuitul documentelor la fiecare nivel de 

responsabilitate din cadrul instituției; 

Conform reglementărilor în vigoare (OG nr. 119/1999, OMFP nr. 

1792/2002 si nr. 522/2003) s-a aprobat circuitul documentelor înregistrat cu 

nr. 462/14.03.2011, cât și lista specimenelor de semnături ale șefilor de 

compartimente care au atribuții ce fac obiectul controlului financiar preventiv 

propriu.  

Aceste documente au fost modificate și aprobate prin referatul nr. 

712/09.04.2013. 

Circuitul documentelor suportă modificări odată cu stabilirea unei noi 

organigrame. Lista cu specimenele de semnături se modifică, în eventualitatea 

schimbării persoanei care are atribuțiuni de control financiar preventiv 

propriu. 

 A fost asigurată participarea la cursuri de pregătire profesională a 

salariaților cu atribuții în structura de implementare a controlului intern 

managerial; 

 Urmează a fi definitivat noul Regulament  intern al instituției aflat în lucru; 
Toate aceste măsuri, cuprinse într-o documentație adecvată și completă,  

supusă mereu actualizării, corespund politicilor entității noastre de respectare a 
cerințelor legate de implementarea  standardelor sistemului de control intern 
managerial și crează toate  premizele dezvoltării acestuia. 

 

Pentru eficientizarea activităţii s-a căutat stimularea şi creativitea personalului 

în adoptarea de soluţii (brainstorming). În perioada raportată s-a pus accentul pe 

lucrul în echipă, în vederea îndeplinirii scopului comun, realizarea misiunii. 

Simultan, s-a urmărit reorganizarea instituţiei pe criterii de responsabilitate şi 

delimitare de sarcini, precum şi pe criteriul eficientizării activităţii prin transferul de 

informaţii de la un compartiment la altul. Angajații au înţeles că această instituţie 

funcţionează pentru îndeplinirea unei misiuni şi toţi factorii care participă la urmărirea 

acesteia trebuie să fie unul în sprijinul celuilalt, fără criterii de concurenţă distructivă. 

Luând în considerare regulile importante care stau la baza formării unei 

structuri organizatorice eficiente s-au avut în vedere următoarele: 

 urmărirea raportului şi a interdependenţei unitare de comandă/decizie şi 

acţiune (evitarea dublei subordonări); 

 urmărirea apropierii managementului de execuţie; 

 interdependenţa între compartimente şi între angajaţi;  
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 definirea armonizată a obiectivelor, responsabilităţilor, competenţelor şi 

atribuţiilor aferente posturilor şi funcţiilor (fişele posturilor); 

 evitarea suprapunerilor de sarcini; 

 alegerea variantei optime dintre mai multe variante posibile. 

Astfel, instituţia a devenit mult mai flexibilă, funcţionând la parametri optimi 

pentru realizarea obiectivelor determinate, prin utilizarea pe criterii de eficacitate 

sigură şi economie a fondurilor alocate, în scopul implementării proiectului de 

management, artistic şi cultural. 

 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității 

în perioada raportată, după caz: 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) este instrumentul care 

aplică principiile de conducere şi dezvoltare în cadrul instituţiei. Aflat în directă 

corelare cu Contractul Colectiv de muncă şi cu Regulametul de Ordine Internă (ROI 

– regulamentul după care se aplică ROF-ul), Regulamentul de Organizare şi 

funcţionare trebuie gândit ca un instrument de lucru util, nu realizat doar pentru a 

marca o evidenţă. ROF-ul este un document elaborat de întreaga echipă de conducere 

cu consultarea sindicatelor şi pus în aplicare după aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova. 

ROF-ul constituie ansamblul de date şi informaţii privind structura ierarhic–

funcţională a institutiei, toate compartimentele şi relaţiile de comunicare şi conlucrare 

dintre acestea. 

În urma schimbărilor din organigrama anului 2015, instituția a supus aprobării 

Consiliului Local noul ROF, care a intrat în vigoare după votul Consiliului. 

În ceea ce priveşte Regulamentul de ordine internă, trebuie specificat că 

acesta se aprobă de către Consiliul administrativ, iar în acest moment se va purcede la 

reactualizarea lui. 

S-au avut în vedere următoarele priorităţi care îşi impuneau necesitatea: 

 descoperirea şi comunicarea unor noi criterii de evaluare profesională; 

 promovarea şi incitarea personalului către dezvoltare şi autodepăşire profesională; 

 promovarea noţiunii de lucru în echipă; 

 evaluarea frecventă a îndeplinirii sarcinilor cuprinse în fişele de post, nu 

doar anual ci lunar de către şeful ierarhic direct, trimestrial de către directorii adjuncţi 

şi anual de către manager.   

 

c.3. delegarea responsabilităților 

Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor nu era explicit 

specificată în ROF-ul actual, de aceea delegarea de responsabilităţi a fost o altă 

premiză urmărită de echipa managerială. Astfel au fost  reîmpărţite activitatea pe 

direcţii, servicii şi birouri, conform legislaţiei în vigoare. Responsabilitatea este 

ierarhică, iar constituirea consiliului artistic şi consiliului administrativ a devenit 

consecinţa firească a managementului instituţiei. În cele două structuri este prezent 

directorul artistic, şefii de birouri, precum şi coordonatorii artistici ai 

compartimentelor esenţiale ale teatrului (cor, orchestră, solişti, balet). Astfel Consiliul 
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Artistic este reprezentat în mod echitabil de reprezentanţii compartimentelor artistice, 

oferind o garanţie a echilibrului de interese asupra alegerii repertoriale şi a 

desfăşurării proiectelor artistice şi culturale prioritare pentru cetăţenii beneficiari. 

Odată cu stabilirea modului în care au fost delegate responsabilități, în 

primul rând dinspre manager către directorul artistic, și dinspre directorul artistic 

către structurile subordinate, activitatea instituției a devenit mult mai flexibilă, în 

acest sens fiind creat un cadru în care să fie evitate eventualele blocaje în 

desfășurarea activității artistice și administrative.  

 

c.4. perfecționarea personalului – cursuri de perfecționare pentru 

conducere și restul personalului; evaluarea personalului în instituție: 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor prezintă o 

particularitate şi anume că ea excede instituţiei. Actualmente, nivelul de perfecţionare 

al personalului angajat se realizează prin accesul personalului la completarea studiilor 

universitare şi postuniversitare (masterat, doctorat), participarea la cursuri de 

management şi de operare pe calculator, de contabilitate, de marketing etc. O 

modalitate specifică instituţiilor muzicale de spectacole o reprezintă prezenţele 

artistice ale soliştilor sau dirijorilor în reprezentaţii ale altor teatre din ţară, unde 

evoluează în compania unor importanţi interpreţi, ceea ce îi obligă să se adapteze, din 

mers, adică în timp foarte scurt, la alte viziuni regizorale. Acest lucru conferă 

artistului ocazia de a-şi perfecţiona şi îmbunătăţi paleta interpretativă. 

Participarea la cursurilor de perfecţionare în anul 2015 

 

Curs “Managementul proiectelor europene” (27 iulie – 1 august) 

Participanţi:  

Antoniu Zamfir – manager 

Cosmin Vasilescu – director artistic 

Bogdan Botezatu – sef secţie Programare Artistică 

 

Curs “Managementul schimbării orrganizaţionale” (2-8 august 2015) 

Participanţi: 

Genoveva Mustăţea – şef birou Resurse Umane  - Salarizare Colaboratori 

Camelia Bonoiu – economist 

 

Curs “Contabilitatea instituţiilor publice - controlor financiar”  

(17-20 septembrie 2015) 

Participant: 

Adriana Marcus – contabil şef 

 

Curs “Expert achiziţii publice” (12-15 noiembrie 2015) 

Claudia Novac – economist – responsabil achiziţii publice 

 

Curs “Controlor financiar” (26-29 noiembrie 2015) 

Participanţi: 
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Adriana Marcus – contabil şef 

Bruno Truşcă - economist 

 

În ceea ce privește evaluarea personalului din instituție, în 2015 a fost 

utilizat ,,Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, 

promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din 

fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, 

precum și din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului 

Craiova” în conformitate cu FIȘA DE EVALUARE a performanțelor profesionale 

individuale, aprobată prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 14213 / 

2011. 

Având în vedere specificul instituției noastre, precum și pentru o mai corectă 

și justă evaluare a personalului artistic, Opera Română Craiova prin adresa nr. 

1008/19.03.2015 a înaintat spre aprobare Primăriei Municipiului Craiova un 

Regulament privind criteriile generale și specifice după care să fie evaluat personalul 

din structurile artistice.  

La momentul aprobării respectivului regulament, acesta devine un instrument 

care va putea permite instituției realizarea unei evaluări și mai corecte în ceea ce 

privește structurile artistice din instituția Operei Române Craiova. 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificări / auditări din partea 

autorității sau alte organisme de control: 

În perioada raportată nu au existat controale sau verificări / auditări din 

partea autorităţii şi nici din partea altor organisme de control, drept pentru care nu 

au existat măsuri luate în acest sens. 

 

D. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI  

 

d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate: 

 

                                          PLAN REALIZAT 

TOTAL VENITURI 7.933.000 7.825.517 

- subvenţii 7.693.000 7.666.010 

- venituri proprii 240.000 159.507 

-sponsorizări - - 

CHELTUIELI TOTALE 7.933.000 7.825.517 

- cheltuieli personal, contracte muncă 4.360.000 4.259.088 

- bunuri şi servicii – cheltuieli întreţinere 3.544.000 3.537.654 

- cheltuieli de capital 29.000 28.775 
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

                                             

TIP PROIECT 

DENUMIRE 

PROIECT 

DEVIZ 

ESTIMATIV 

DEVIZ 

REALIZAT 

Proiecte mari  

(semestrul I) 

 

> 150.000 lei 

L’ELISIR D’AMORE 

(premieră) 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

73.787 

177.000 

 

 

61.815 

176.578 

SÂNGE VIENEZ 

(premieră) 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

48.975 

224.000 

 

 

35.532 

223.315 

Proiecte medii 

(semestrul II) 

 

> 50.000 lei 

OPERISSIMA 

(stagiunea estivală) 

Montare 

Drepturi de autor 

 

 

 

70.000 

 

 

 

67.001 
 

Proiecte mari 

(semestrul II)   

> 150.000 lei 

FESTIVALUL 

INTERNAŢIONAL 

„ELENA 

TEODORINI” ediţia 

a XIV-a 

CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL 

DE CANTO „ELENA 

TEODORINI” ediţia 

a II-a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899.465,75  

 

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 

d.3.1. veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei 

pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet 

onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: 

 din bilete (10.255 bilete) – 122.988,32 lei;  

 preţ mediu bilet – 13 lei; 

 programe sală – 3.855 lei. 

d.3.2. veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei – 16.464,10 

lei; 
d.3.3. venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale – 16.200 lei.  
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d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

a fost în anul 2015 de 2,04%; 

 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost în anul 

2015 de 54,42%; 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total al anului 2015 a fost de 

0,37%; 

 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie în perioada raportată a fost 

de 100%; 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile) raportate la bugetul anului 2015 a fost de 29,68 %; 

 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie/alocaţie – 747,54 lei/beneficiar; 

- din venituri proprii – 15,55 lei / beneficiar. 

 

 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE 

ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, 

CONFORM SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI 

 

Înnoirea unei instituţii de spectacole în toate compartimentele sale – acţiune 

temerară, ţinând seama de dimensiunea schimbărilor pe care aceasta le presupune – 

este cred, pariul cu sine al oricărui manager de teatru muzical. 

Vremea europeană pe care o trăim impune schimbarea prin reformă a 

instituţiilor publice de spectacol, iar Opera Română Craiova nu poate face, în niciun 

fel excepţie. Atingerea standardelor europene, a cotelor de exigenţă este posibilă doar 

prin regândirea, prin remodelarea conceptului de program estetic promovat, până 

acum, în formele sale clasice. 

Strategia repertorială a Operei Române Craiova a ţinut şi va ţine cont 

permanent de public şi de resursele umane avute la dispoziţie (chemate la o benefică 

provocare!), dar şi de evoluţia economico-financiară. 

Ordonarea activităţii artistice, în totalitatea ei, pe bază de programe şi proiecte 

care să includă toate tipurile de manifestări artistice pe care genul liric in extenso le 

presupune, multitudinea acestor programe, diversitatea şi eterogenitatea lor au rolul 

de a scoate din amorţeală o instituţie care are atribuţii de ambasador unic al Craiovei 

şi al Olteniei în peisajul naţional şi internaţional pe acest domeniu, delicat şi de mare 

valoare. Promovarea creaţiei contemporane, a pluridisciplinarităţii şi a 

multiculturalismului, circulaţia valorilor şi promovarea noilor generaţii, a valorilor 

umane peren valabile, constituie totodată şi scopul strategiei noastre artistice. 

Congruenţa între factorul artistic şi cel social-educativ şi moral este finalitatea 

absolută a demersului nostru. 
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Strategia artistică: 
 dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Operei Române, prin 

manifestări de natură să îi sporească prestigiul; 

 consolidarea şi extinderea gamei de servicii oferite şi diversificarea 

acestora; 

 dezvoltarea dezideratelor culturale de aleasă ţinută estetică şi formativ-

educative, printr-o relaţie adecvată, modernă, între actul artistic-cultural şi 

consumatorul de artă, în toată complexitatea lui; 

 acoperirea din punct de vedere artistic a tuturor cerinţelor şi exigenţelor 

pieţei de profil, deoarece responsabilitatea majoră a acestei instituţii este 

unicitatea ei pe plan local şi zonal. Lipsa de concurenţă aparentă şi 

monopolul riscă să fie principale dezavantaje, deoarece acest fapt duce la 

lipsa motivării artistice a personalului de specialitate; 

 atragerea de creatori valoroşi către arta lirică, cointeresându-i să 

colaboreze cu o instituţie care este capabilă de performanţă; 

 realizarea unor proiecte de mică anvergură – spectacole mici montate în 

mare parte cu decoruri sugestive (opere fără cor, comedii muzicale, 

musicaluri şi operete pentru copii sau opere în versiuni scurte). Pentru 

acestea din urmă se pot proiecta versiuni cu reduceri de ansamblu şi de 

scene, pe baza explicităţii subiectului în esenţa sa. Toate aceste proiecte se 

vor realiza cu forţe proprii şi cheltuieli minime, deplasabile cu uşurinţă şi 

capabile să răspundă nevoii de a juca în diverse spaţii neconvenţionale; 

 programarea lunară a spectacolelor se face după următorul grafic:  

 Spectacole de seară: 

o o operă;  

o două operete sau o operetă şi o comedie muzicală; 

o un balet sau un musical pentru copii; 

  Spectacole dimineaţa:  

o două musicaluri pentru copii şi/sau două spectacole/concerte 

educative (după caz); 

Ceea ce rămâne cel mai important ca reper metodologic în intenţia de a elabora 

eficient o stagiune de spectacole, rezidă în maniera în care programul manifestărilor 

artistice propuse spre desfăşurare concretizează opţiunile, preferinţele şi interesele 

grupului ţintă căruia i se adresează Opera Română Craiova, prin specificul activităţii 

sale, asigurarea fluenţei comunicaţionale şi a feed-back-ului cultural dintre instituţia 

ofertantă şi beneficiarul direct al demersurilor sale, respectiv comunitatea spectatorilor. 

 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora) 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora) 
 

Cele 5 programe cadru propuse în proiectul de management inițial au fost 

abordate în decursul perioadei raportate astfel: 
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1. TEATRUL LIRIC  ÎN PATRIMONIUL CULTURAL EUROPEAN: 

Prin numeroasele invitații din partea partenerilor străini, instituția Operei Române 

Craiova  a dat curs în 2015 unor proiecte propuse de către instituții europene (Asociația 

Bastia Lirica și Compania ArtStage) reușind să promoveze la nivel european valorile 

cultural-artistice ale Craiovei, prin prezentarea unui număr de 15 spectacole în Franţa şi 

Germania. 

 

2. OPERA ȘI OPERETA NOILOR GENERAȚII: 

Prin acest program s-a urmărit atât împrospătarea formulei spectaculare prin 

invitarea unor regizori conectați la realitățile contemporane cât și provocarea unui curent 

care să propage interesul noilor creatori către aceste genuri de spectacole.  

 

Spectacole realizate în cadrul Programului: 

 

 

4 iunie 2015, ora 19.00, SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss (PREMIERĂ) 

Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

 

14 iunie 2015, ora 19.00, JEANNE D’ARC de Nicolas Jounis  

(PREMIERĂ MONDIALĂ-în concert) 

 

 

3. REGIZORALA: 
Programul a urmărit atragerea unor regizori de mare prestigiu pentru a monta 

spectacole pe scena Operei Române Craiova. Deasemenea s-a urmărit creșterea nivelului 

personalului artistic din cadrul instituției, promovarea excelenței și o adresabilitate 

sporită către toate genurile de public. 

 

Proiecte realizate în cadrul Programului: 

 

 

26 februarie 2015, ora 19.00, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 

(PREMIERĂ) 

Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 

 

András Kürthy (Ungaria) - https://en.wikipedia.org/wiki/András_Kürthy 

Absolvent al Universității Eötvös Loránd din Budapesta, András Kürthy 

continuă să studieze muzică, muzicologie și artă teatrală în Budapesta, Roma și 

Milano, obținându-și doctoratul cu teza „Istoria Casei Ricordi și rolul ei în istoria 

muzicii italiene din secolul al XIX-lea”. 

În anul 1984 obține o bursă de studiu în Italia cu tema „Casa Ricordi și 

importanța ei în istoria relațiilor muzicale dintre Italia și Ungaria în secolul al  XIX-

lea”, iar între anii 1987-1988 obține o bursă de studiu ca regizor la Teatro Alla Scala 

din Milano (profesori Michael Bogdanov, Michael Hampe, Roberto De Simone, Luca 

Ronconi, Karl Heinz Stockhausen). 

https://en.wikipedia.org/wiki/András_Kürthy
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András Kürthy a fost membru în juriile concursurilor internaționale 

„Francisco Vinas” (Barcelona), „Bel Canto” (Antwerpen), „Katia Ricciardelli” 

(Mantova), „Lucia Popp” (Bratislava), „Emmy Destinn” (Ceské Budejovice), jurii 

din care au mai făcut parte Joan Sutherland, Giuseppe Taddei, Juan Oncina, Irina 

Arkhipova, Jules Bastin, Magda Oliveo, Katia Ricciardelli, Ioan Holender, Berger 

Rudolf, Denes Gulyas, Kerstin Meyer. 

A fost regizor asistent, apoi secretar general dar și director de programe la Opera 

de Stat din Budapesta, devenind în timp, colaborator permanent al Operei Maghiare din 

Cluj-Napoca, al Rudas Theatrical Organization (California, Statele Unite ale Americii). 

EXPERIENȚĂ  PROFESIONALĂ 

1985-1992: Membru al Operei de Stat din Budapesta 

1985-1987: Asistent regie-scenă 

1988-1990: Secretar general 

1991-1992: Director de program 

1990 – prezent: colaborări permanente cu Opera de Stat din Budapesta 

1991: colaborări cu Organizația Teatrală Rudas, SUA 

1991-2000: a reînființat Asociația „Prietenii Operei”, Budapesta 

1992:  „Simon Boccanegra”, G. Verdi, Opera Maghiară din Cluj-Napoca 

„Trubadurul”, G. Verdi, Opera de Stat din Budapesta 

Membru al Academia Scientarumet Artium Europaea, Salzburg – Viena 

1993: „Directorul de teatru”, W. A. Mozart 

„La serva padrona”, G. B. Pergolesi 

1994: „Macbeth”, G. Verdi, Opera Maghiară din Cluj-Napoca 

„Văduva veselă”, Fr. Lehár 

Participă la organizarea concertului „Encore! 3 Tenors” în Los Angeles, SUA 

1995: organizează Concursul Internațional de canto „Luciano Pavarotti”, ediția a V-a, 

fiind director și membru al juriului în cadrul audițiilor din Europa Centrală 

1996: organizează concertul „The 3 Tenors” (Luciano Pavarotti, Placido Domingo, 

Jose Carerras) 

1996-1998: Opera Viva Festival, Budapesta 

1998: organizează turneul European al concertului „The 3 Sopranos” 

1999: organizează concertul „The 3 Tenors in Tokyo” 

„Nabucco”, G. Verdi 

2000: obține premiul „Ruzitska József”, Cluj-Napoca 

2001: Viva Verdi! 

participă la festivalul “Bartók-Verdi” cu opera „Simon Boccanegra” de G. Verdi 

2002: „Turandot”, G. Puccini, Beijing 

2003: „Directorul de teatru”, W. A. Mozart, Fót, Castelul Károlyi 

„Venezia mia!” – expoziție de fotografie, Casa Kájoni, Budapesta 

„Umbria, Terra di San Francesco” – expoziție de fotografie, Casa Kájoni,  Budapesta 

„Ciao, Moscova!” – concert Luciano Pavarotti în Moscova 

2004: „Venezia, Paesaggio dell’Anima” – expoziție, Institutul Italian, Budapesta 

„Venice and Umbria” – expoziție de fotografie, Veszprém 

„The faces of Venice” – expoziție de fotografie, Solymár 
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Colaborează cu Opera din Beijing 

2005: proiect „Opera viva” pentru viitorul operei 

„Don Giovanni”, W. A. Mozart, Institutul Italian, Budapesta 

2006: Master Class în Beijing: „Aida” – G. Verdi, „La Traviata” – G. Verdi, 

„Puritanii” – V. Bellini, “Boema” – G. Puccini, Opera Viva Studio, Budapesta 

2007: „Don Giovanni”, W. A. Mozart, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

2008: „Nunta lui Figaro”, W. A. Mozart, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

2009: „Così fan tutte”, W. A. Mozart, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

2010: „Cenușareasa”, G. Rossini, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

2011: „Il caffé di campagna”, B. Galuppi, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

„Il mondo della luna”, J. Haydn, Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö 

„Vissi D’Arte”, Cluj-Napoca, România 

2012: Master class pentru tineri interpreți, Cluj-Napoca, România 

„Elixirul dragostei”, G. Donizetti, Opera Maghiară Cluj-Napoca 

  

REPERTORIU 

G. Donizetti – Elixirul dragostei (Budapesta,1996, 1997; Cluj-Napoca, 2012) 

F. Lehár – Văduva veselă (Esztergom, Castle Theatre, 1994) 

W. A. Mozart – Directorul de teatru (Kuwait, 1993; Budapesta, 1995; Fót, Károlyi 

Castle, 2003), Don Giovanni (Instituto Italiano, 2005; Baroque Theatre of The 

Royale Castle, Gödöllö, 2007), Nunta lui Figaro (Baroque Theatre of The Royale 

Castle, Gödöllö, 2008), Così fan tutte (Baroque Theatre of The Royale Castle, 

Gödöllö, 2009) 

G. B. Pergolesi – La serva padrona (Kuwait, 1993; Televiziunea ungară, 1995) 

G. Puccini – Turandot (Tibor Rudas Production, cu artiști chinezi) 

G. Rossini – Cenușăreasa (Baroque Theatre of The Royale Castle, Gödöllö) 

G. Verdi – Aida (Budapest Congress Center, 1993), Nabucco (Cluj-Napoca, 1999; 

Gyula Summer Festival, 2000), Simon Boccanegra (Cluj-Napoca, 1992; Sopron 

Festival Ungaria, 1993; Miskolc, 2001), Trubadurul (Budapesta, Margitsziget Open 

Air Theatre, 1992), Macbeth (Cluj-Napoca, 1994; Budapesta, 1998), Viva Verdi! 

(Cluj-Napoca, 2001) 
 

 
4. OPERETA ȘI MUSICALUL PENTRU COPII: 
Programul este dedicat publicului tânăr și foarte tânăr prin formarea unor 

cercuri artistice și parteneriate cu Inspectoratul Școlar județean Dolj și cu liceele și 
școlile din Craiova, urmărindu-se capacitatea de a trezi și dezvolta abilități de 
comunicare și descoperirea talentelor. 

 

5. TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI 

Cel mai abordat program al Operei Române Craiova, atât la sediu cât și în 

afara lui, a vizat atragerea publicului craiovean, prin organizarea de evenimente care 

să pună în valoare patrimoniul cultural local, dar și promovarea instituției la nivel 

național și internațional prin parteneriatele realizate cu partenerii străini. 
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Alături de evenimentele dedicate unor sărbători importante (Crăciunul), 

instituția noastră a continuat tradiția Festivalului internațional ,,Elena Teodorini” 

ajuns în anul 2015 la cea de-a XIV-a ediție. Concursul Internațional de Canto ,,Elena 

Teodorini”, proiect demarat în 2013, a avut în 2015 cea de-a doua ediţie. Marea 

interpretă de renume mondial, Elena Teodorini, născută la Craiova, a rămas și va 

rămâne fără îndoială patroana spirituală a instituției, chiar și după schimbarea 

denumirii acesteia din Teatrul Liric ,,Elena Teodorini” în Opera Română Craiova, ce 

a avut loc la data de 28 noiembrie 2013. 

Fără îndoială, cel mai important eveniment din perioada evaluată din cadrul 

programului TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI a fost 

Festivalul Internaţional „Elena Teodorini” - ediţia a XIV-a şi Concursul 

Internaţional de Canto „Elena Teodorini” – ediţia a II-a. 
Nu trebuie omisă nici stagiunea estivală Operissima, proiect care a avut darul 

de a face cunoscută activitatea instituției și în cartierele oraşului. 

 

 

SPECTACOLE CURENTE 

În ceea ce privește spectacolele curente, strategia instituției noastre a fost 

aceea de a prezenta publicului spectacole de operă și operetă existente în repertoriul 

actual (una, maxim două reprezentații pe stagiune), raportându-ne STRICT la 

solicitarea publicului rezultată din evidențele vânzărilor de bilete. 

Un caz special l-a constituit prezentarea spectacolelor pentru copii, după o atentă 

consultare cu directorii și cu profesorii de muzică din liceele și școlile craiovene. 
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Din punct de vedere numeric, proiectele din cadrul programelor cadru 

ale instituției în perioada evaluată se prezintă astfel: 

 

 

 

PROGRAM 

CADRU 

Proiecte 

proprii 

realizate 

la sediu 

Proiecte 

proprii 

realizate 

în afara 

sediului 

Participări 

la 

festivaluri, 

gale, 

concursuri, 

saloane etc 

Proiecte 

realizate ca 

parteneri/ 

coproducători 

TOTAL 

Teatrul Liric în 

patrimoniul 

cultural 

european 

 15   15 

Opera și 

Opereta noilor 

generații 

2    2 

Regizorala 

 
1    1 

Opereta și 

musicalul 

pentru copii 

     

Teatrul de lângă 

tine. 

Evenimente, 

Festivaluri 

14 14 2 13 43 

Spectacole 

curente 
32    32 

TOTAL 

GENERAL 
49 29 2 13 93 

 

Cele 93 de evenimente se împart în două mari categorii: 

- 80 de evenimente proprii la sediu sau în afara sediului 

- 13 evenimente realizate ca parteneri (12 spectacole invitate la Festivalul 

Internaţional „Elena Teodorini” şi Gala de excelenţă în comunitate 

Rotary) 

 

Cele mai reprezentative proiecte derulate de instituție în perioada raportată au 

fost descrise amănunţit la începutul prezentului raport. 

Pe scurt, premiera la Craiova a  operei Elixirul Dragostei de Donizetti, 

premiera operetei Sânge Vienez de J. Strauss, Festivalul Internaţional „Elena 

Teodorini” la care au participat prestigioase teatre de operă din Europa, cea de-a doua 
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ediție a Concursului Internațional de Canto „Elena Teodorini“ etc, au fost proiecte 

realizate cu succes, derulate în cadrul programelor enumerate mai sus ce şi-au atins 

scopul iniţial propus, dovadă fiind beneficiarii indirecţi – reprezentaţi de publicul 

larg participant, sau de către beneficiarii direcţi, reprezentaţi de artişii invitaţi, 

dirijori, solişti ş. a. m. d. Toate aceste proiecte sunt reflectate în dosarul de presă 

anexat. 
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e. 3. Analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia / alocaţia primită: 

Program / 

Proiect 

Scop Beneficiari Perioada de realizare 

Finanţare (subvenţie/ 

alocaţie şi surse atrase /  

venituri proprii 
Obs. 

declarat atins estimat realizat estimat Realizat estimat Realizat 

Regizorala / 

Premira L’elisir 

d’Amore - 

Donizetti 

atragerea unor 

regizori de mare 

prestigiu pentru a 

monta spectacole 

pe scena Operei 

Române Craiova 

atins 1000 640 
Februarie 

2015 

Februarie 

2015 
250.787 

61.815 – 

montare;176.578 

– drepturi de 

autor 

 

Opera şi 

opereta noilor 

generaţii / 

Premieră  

 Sânge Vienez – 

J.Strauss 

Montarea unor 

operete clasice 

din repertoriul 

românesc sau 

internaţional de 

către un regizor 

aparţinând noilor 

generaţii. 

atins 700 660 Iunie 2015 Iunie 2015 272.975 

35.532 lei – 

montare; 

223.315 lei – 

drepturi de autor 

 

Opera şi 

opereta noilor 

generaţii / 

Premieră  

Jeanne D’arc – 

N.Jounis 

Operă în concert 

– premieră 

mondială  

Montarea unor 

operete clasice 

din repertoriul 

românesc sau 

internaţional de 

către un regizor 

aparţinând noilor 

generaţii. 

atins 360 350 Iunie 2015 Iunie 2015 - - - 
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Teatrul de 

lângă tine. 

Evenimente. 

Festivaluri /  

Operissima – 

Summer 

Concertino 2015 

Organizarea de 

spectacole cu 

ocazia unor 

sărbători şi 

evenimente 

specifice.  

atins 7500 7500 
august 

2015 

august 

2015 
- 67.001 - 

Teatrul de 

lângă tine. 

Evenimente. 

Festivaluri /  

Festivalul 

Internaţional 

„Elena 

Teodorini” ediţia 

a XIV-a,  

Concursul 

Internaţional de 

Canto „Elena 

Teodorini” –

ediţia a II-a 

Organizarea de 

spectacole cu 

ocazia unor 

sărbători şi 

evenimente 

specifice.  

atins 4550 3700 

Octombrie-

noiembrie 

2015 

Octombrie-

noiembrie 

2015 

921.000 899.465,75 - 
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e. 4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari: 

 

Nr.  

Crt.  
Programul  

Tip 

proiect 

Număr de 

proiecte 

Număr de 

beneficiari 

1. 

Regizorala / 

Premieră 

L’Elisir D’Amore – 

Donizetti 

Mare 1 640 

2. 

Opera şi opereta 

noilor generaţii / 

Premieră  

Sânge Vienez – J. 

Strauss 

Mare 1 660 

3.  

Opera şi opereta 

noilor generaţii / 

Premieră - operă în 

concert 

Jeanne D’Arc – N-

Jounis 

Mic 1 350 

4. 

Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri / 

Operissima Summer 

Concertino 

Mediu 

 

1  

(5 

spectacole) 

 

7500 

5. 

Teatrul de lângă 

tine. Evenimente. 

Festivaluri / 

Festivalul 

Internaţional „Elena 

Teodorini” – ediţia a 

XIV-a, 

Concursul 

Internaţional de 

Canto „Elena 

Teodorini” – ediţia a 

II-a 

Mare 

1 

(13 

spectacole) 

3700 

TOTAL 5 30 12.850 

 

e. 5. Evidențierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în 

afara sediului: 

Opera Română Craiova a dat o mare importanță manifestărilor în aer liber, 

pentru a aduce spectacolele de operă și operetă cât mai aproape de cetățenii orașului, 
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în sensul implicării lor cât mai active. Pe parcursul desfăşurării Stagiunii estivale 

2015 Operissima Summer Concertino, cele 5 spectacole susţinute în cartierele 

Craiovei s-au bucurat de o largă audienţă publică (aproximativ 1500 de persoane 

la fiecare spectacol, însumând 7.500 de persoane în cele 5 cartiere) . 

Deasemenea turneele naționale și internaționale desfășurate de instituția 

noastră s-au adresat unui număr extrem de mare de beneficiari. 

Prin aceste demersuri, instituția noastră a dorit să aibă o adresabilitate cât mai 

mare către iubitorii artei lirice din Craiova, din țară și de peste hotare. Deși există o 

scădere a numărului de beneficiari la sediu în anul 2015, totuși misiunea instituției 

prin aceste proiecte a fost îndeplinită. 

 

Toate proiectele desfășurate în afara sediului instituției au fost desfășurate în 

cadrul Programelor Teatrul Liric în patrimoniul cultural european și Teatrul de 

lângă tine. Evenimente. Festivaluri, iar beneficiarii acestora, în lipsa cuantificării 

biletelor de spectacole de către instituția noastră au fost stabiliți prin informațiile 

furnizate de către gazdele evenimentelor sau de către autoritățile locale, acolo unde 

evenimentele s-au desfășurat în aer liber.  

 

ANUL Titlu proiect / Spectacol 
Număr de 

proiecte 

Număr de 

beneficiari 

2015 

TURNEU ARTISTIC 

FRANŢA (BASTIA) 
3 3.000 

TURNEU ARTISTIC – 

GERMANIA 
11 8.000 

BUCUREŞTI – OPERA 

COMICĂ PENTRU COPII 

ZÂNA PĂPUŞILOR de J. 

Bayer 

1 400 

BISTRIȚA – Casa de cultură 

,,George Coșbuc” 

LA TRAVIATA de Giuseppe 

Verdi 

1 600 

BAIA MARE – Primăria 

Municipiului Baia Mare 

BĂRBIERUL DIN 

SEVILLA de Gioachino 

Rossini 

1 1.500 

BAIA MARE – Primăria 

Municipiului Baia Mare 

 GALA OPEREI 

1 1.200 

RÂMNICU VÂLCEA – 

Filarmonica ,,Ion 

Dumitrescu” 

L’ELISIR D’AMORE de 

1 300 
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Gaetano Donizetti 

 

Râmnicu Vâlcea – 

Filarmonica “Ion 

Dumitrescu” 

SÂNGE VIENEZ de Johann 

Strauss 

1 300 

TURNEU ARTISTIC 

FRANŢA (PARŢIAL) 
1 300 

TOTAL 20 15.600 

 

 

 

e. 6. Servicii culturale oferite în cadrul programelor proprii – altele decât 

cele din programul minimal, după caz: 

În anul 2014, după cum a mai fost menţionat pe parcursul acestui raport, 

Opera Română Craiova a susţinut un număr de 20 spectacole în afara orașului, 

după cum a fost menționat mai sus, îndeplinindu-şi astfel misiunea de instituţie 

unică prin specific pentru zona Olteniei. 

 

e. 7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia: 
Opera Română Craiova nu este doar un producător de spectacole, dar și gazdă 

a spectacolelor altor instituții din țară sau din străinătate. Considerăm importantă 

această componentă a misiunii  noastre, nu doar pentru faptul că este o importantă 

sursă de venituri proprii prin închirierea sălii de spectacole, ci și pentru diversificarea 

ofertei culturale craiovene. De fiecare dată se face o selecție atentă a spectacolelor 

oferite, fiind preocupați de calitatea producțiilor selectate.  

Opera Română Craiova oferă și o serie de servicii precum: 

 schimburi de săli spectacole între instituții de profil, pentru promovarea 

producțiilor fiecărei instituții (Ansamblul folcloric ,,Maria Tănase”); 

 închirierea sălii de spectacole pentru diferite evenimente (conferințe, 

gale, simpozioane etc.), pentru care s-a stabilit un tarif prin hotărârea 

Consiliului de administrație la 400 lei / oră; 

Deşi aceste acţiuni nu fac parte din activitatea curentă a instituţiei, totuşi 

apreciem că ele facilitează realizarea sarcinilor şi obiectivelor propuse în cadrul 

proiectului de management pentru Opera Română Craiova 

 

e. 8. Indicele de ocupare a sălii / spaţiilor destinate beneficiarilor (sediu): 

În anul 2015 Opera Română Craiova a susţinut un număr de 48 spectacole 

la sediu şi a avut 7 spectacole ale altor companii de operă  din ţară şi din Europa, 

numărul total de beneficiari fiind de 10.255. Prin raportarea la numărul total de 

locuri existent în sala Teatrului Liric (278), rezultă o medie de 186 spectatori / 

spectacol, indicele de ocupare a sălii fiind astfel de 67 % . 

Precizăm că pentru buna promovare a activităţii instituţiei, la spectacole 

au fost invitaţi jurnalişti, bloggeri, voluntari şi membri ai unor organizaţii 
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nonguvernamentale, categorii care au ocupat sala în proporţie de 20%, astfel 

încât gradul de ocupare al sălii a fost de 87% 

Trebuie specificat că în anul 2015, ORC s-a axat mai mult pe spectacole 

în afara sediului (turnee artistice în țară și străinătate), spectacole în aer liber, 

unde impactul a fost mult mai mare. În acest fel activitatea instituției a fost mult 

mai bine promovată. 

 

 

F. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  A INSTITUȚIEI, 

PENTRU URMĂTOAREA PERIODĂ DE MANAGEMENT, CU 

MENȚIONAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT 

DE CĂTRE AUTORITATE 

 
Datorită specificului activităţii şi marii responsabilităţi culturale a Operei 

Române Craiova, personalul este înalt calificat, dar are nevoie de pregătire continuă 
pentru a face faţă noilor provocări. Pentru a se maximiza rezultatele muncii acestora 
în contextul îndeplinirii misiunii Operei, dar şi a creşterii satisfacţiei salariaţilor, se 
vor adopta următoarele strategii dominante:  

Activitatea de resurse umane are la baza Codul muncii, Ordonanţa nr. 21 din 
31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, 
are ca obiect gestiunea posturilor, angajarea, salarizarea şi motivarea salariaţilor precum 
si urmărirea evoluţiei profesionale a salariaţilor. Atributul managerului este atât 
pregatirea profesională cât și aspectul și comportamentul personalului de specialitate. 
Activitățile specifice Operei pentru a putea fi îndeplinite au nevoie de personal calificat 
prin cursuri, programe de master, doctorat. Managerul Operei trebuie să asigure un 
climat de muncă armonios, să încurajeze competiția.  

O formă de recrutare a personalului de specialitate poate fi și angajarea de studenți 
în regim de colaborare, identificând pe parcursul derulârii contractului calitățile acestora.  

Angajarea se realizează prin concurs, pe baza examenului și a unui interviu 
care trebuie să se axeze atât pe capacitatea candidaţilor de a îndeplini 
responsabilităţile postului, cât şi pe capacitatea lor de a se adapta şi a susţine evoluţia 
institutiei. În cazuri excepționale, pentru posturile artistice se poate opta pentru o 
angajare prin negociere direct pe o perioadă determinată de o stagiune. 

Integrarea este procesul prin care noul angajat trece de la statutul de persoană 
din afara organizaţiei la cel de salariat al acesteia, devenind performant, asumându-şi 
rolul în cadrul organizaţiei şi însuşindu-şi sistemul de valori propriul acesteia.  
 

Motivarea personalului:  
 materială, regăsită în sistemul de salarizare a personalului;  
 morală, asigurată prin:  

 aprecierea şi încurajarea performanţelor salariaţilor; 

 propunerea unor planuri de dezvoltare a carierei;  

 propunerea unor acţiuni de pregătire profesională adecvate.  
 

Gestiunea individuală se referă la urmărirea evoluţiei profesionale a salariaţilor 
prin intermediul metodelor specifice (evaluarea performanţelor). Evaluarea performaţelor 
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are ca obiectiv aprecierea performaţelor şi potenţialului individual al salariaţilor în raport cu 
postul cu care îl ocupă. Totodată permite angajatului să cunoască posibilitățile actuale și de 
perspectivă. Evaluarea resurselor umane constă în: 

 evaluarea potențialului și a capacității de evoluție sau de dezvoltare a personalului; 
 evaluarea comportamentului în cadrul grupului; 
 evaluarea performanțelor; 

Rezultatele evaluării performanțelor stau la baza aplicării principiilor privind 
salarizarea și motivarea personalului. 

Criteriul determinant în vederea promovării îl constituie meritul personal și capacitatea 
de a îndeplini cu success sarcinile unui post superior, fidelitatea și loialitatea față de instituție. 

Având în vedere evoluţia instabilă a economiei şi a politicilor salariale 
incerte, este dificilă o previzionare corectă a cerinţelor pct. F. Trebuie să remarcăm că 
se impune atragerea de venituri proprii, atât din activitatea de bază, cât şi accesând 
programe şi proiecte de anvergură naţională şi internaţională. 

Principala caracteristică pe care o are o instituţie bugetară este aceea că 
veniturile sale provin din bani publici. Cheltuirea banului public trebuie reglementată 
atât de legislaţie cât şi de responsabilitatea managerială.  

Deosebirea dintre o societate comercială şi o instituţie bugetară de artele spectacolului 
precum Opera Română Craiova este că cea din urmă nu trebuie să realizeze profit. 

În acelaşi timp, criteriile de performanţă se contorizează în beneficii de mai 
multe feluri căutându-se rezultate spirituale, educaţionale şi sociale şi în acelaşi timp 
optimizarea raportului între venituri şi cheltuieli. 

Având în vedere aceşti factori de tip premiză se caută criteriul oportunităţii 
cheltuirii banilor publici. Oportunitatea se poate stabili în funcţie de mai mulţi 
factori: studiul de piaţă, factori legislativi etc. 

După stabilirea oportunităţii trebuie urmărită legalitatea cheltuirii după criterii 
stabilite prin legislaţie. Apoi trebuie urmărită eficacitatea cheltuirii, adică rezultate 
maxime cu costuri minime (nu minimaliste). Eficienţa cheltuirii banilor se calculează 
în timp, echilibrarea indicatorilor economici care relevă veniturile şi cheltuielile fiind 
oglinda sa. Economia se realizează prin responsabilitate şi capacitatea atragerii de 
fonduri, în sensul în care un proiect valabil este tentant pentru un investitor deoarece 
previzionează beneficii (de imagine, materiale, deductive). 

Suportul esenţial pentru succesul demersului artistic este dat de dimensionarea corectă, 
atragerea, constituirea şi alocarea fondurilor în concordanţă cu evoluţia activităţilor preconizate. 

Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au 
obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, 
regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi 
în administrarea patrimoniului public. 

Toate acestea se pot efectua ţinând cont de următoarele repere: 
 minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor 

estimate ale activităţii desfăşurate de către instituţie, cu menţinerea calităţii 
corespunzătoare a acestor rezultate; 

 gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre 
activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 

 maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate; 
 descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne; 
 întărirea autonomiei economico-financiare şi creşterea eficienţei economice; 
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 identificarea rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii instituţiei, 
din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare. 

 

 

f.1. tabelul valorilor de referință din proiectul de management 
 

Categorii de 

investiţii în 

proiecte 

Limite valorice ale investiţiei 

în proiecte din perioada 

precedentă  

(de la 1 mai 2012 la  

10 august 2015) 

Limite valorice ale investiţiei 

în proiecte propuse pentru 

perioada de management  

(de la 10 august 2015 la 10 

august 2020) 

Mici (de la 0 la 24.000 lei) (de la 0 la 49.999 lei) 

Medii (de la 24.001 lei la 60.000 lei) (de la 50.000 lei la 150.000 lei) 

Mari (peste 60.000 lei) (peste 150.000 lei) 

 

 

f.2. tabelul investițiilor în programe din proiectul de management 

În funcţie de programele şi proiectele culturale propuse şi de proiectele derulate, 

subvenţia de la bugetul de stat trebuie să păstreze un echilibru între oportunitatea derulării 

acelor proiecte, raza lor de adresabilitate, impactul social, cultural-educativ şi finanţarea.  

În funcţie de parteneriatele şi sursele de finanţare atrase, precum şi de 

indicatorul venituri realizate din vânzarea de bilete şi alte surse atrase, se poate face o 

previziune asupra bugetului de venituri. 



85 

 

ANUL Programul-cadru Proiect 
Tip 

proiect 

Titlu proiect / 

Spectacol 

Data / 

Perioada 

Investiție 

realizată 

2015 

Regizorala Premieră Mare 
L’Elisir D’Amore – G. 

Donizetti 
Februarie 2015 238.393 

Opera şi opereta noilor 

generaţii 

Premieră Mare 
Sânge Vienez –J. 

Strauss 
Iunie 2015 

258.847 
Premieră Mic 

Jeanne D’Arc– N. 

Jounis 
Iunie 2015 

Teatrul de lângă tine. 

Evenimente. Festivaluri 

Stagiune 

estivală 
Mediu 

Operissima –  

Summer Concertino 

2015 

August 2015 

899.465,75 
Proiect 

cultural 
Mare 

Festivalul Internaţional 

“Elena Teodorini” – 

ediţia a XIV-a, 

Concursul Internaţional 

“Elena teodorini” – 

ediţia a II-a 

Octombrie-

noiembrie 

2015 

 

 

 

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției; 

 

ANUL Număr de proiecte Număr de bilete Venituri proprii  

2015 

55 spectacole 

desfăşurate la sediu (48 

proprii şi 7 invitate)  

10.255 122.988,32 
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f.4. proiecția obiectivelor, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în 

contractual de management; 

 Începerea demersurilor de consolidare, reabilitare și restaurare a clădirilor 

Operei Române Craiova, atât a spațiului destinat scenei și sălii de 

spectacole, cât și a clădirii administrative; 

 Creșterea profesională permanent a performanțelor artistice ale Operei 

Române Craiova și creșterea nivelului tehnico-interpretativ prin proiecte 

de perfecționare profesională exigentă, devotament, seriozitate și 

disciplină; 

 Îmbogățirea repertoriului cu titluri de opera și operetă noi, precum și 

repunerea în scenă a unor spectacole ce în acest moment se află într-o 

stare degradantă din punct de vedere scenografic; 

 Orientarea consecventă a repertoriului spre valoare în vederea educării 

gustului esthetic superior al publicului; 

 Atragerea tinerilor prin programarea unui repertoriu divers, cu valoare 

educativă dovedit ca deosebit de atractiv în special pentru acest segmental 

publicului; 

 Urmărirea în cadrul spectacolelor educative pentru tineri a principiului 

inițierii și dezvoltării cunoștințelor muzicale prin cicluri de programe 

judicious gradate, rezultând astfel deschiderea gustului acestui public 

către muzică. 

 

 

f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a 

managementului, după caz; 

1. (S) PUNCTE TARI 

 Eleganța genurilor abordate 

 Diversitatea artiştilor 

 Unicitatea instituţiei 

 Permisivitatea genurilor 

 Pregătirea artiştilor 

 Colaborarea longevivă și constantă a Operei cu toate instituțiile de 

cultură din Craiova și din țară 

 

2. (W) PUNCTE SLABE 

 Conservatorismul  

 Lipsa unor salarii stimulative poate conduce la pierderea unor 

artiști importanți 

 Lipsa unei săli de spectacole dotată în conformitate cu standardele 

actuale ce pot permite abordarea unor montări complexe din punct de 

vedere regizoral și scenografic 

 Lipsa fondurilor extrabugetare 

 Structura de organizare instituţională 
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3. (O) OPORTUNITĂŢI 

 Capacitatea de dezvoltare 

 Creşterea aşteptărilor publicului în materie de calitate a 

spectacolelor 

 Creşterea constantă a numărului de spectatori 

 Diversificarea publicului ţintă 

 Atragerea unor colaboratori de valoare 

 Parteneriate şi asocieri de calitate 

 Obţinerea calităţii de reper cultural 

 Atragerea tinerilor 

 

4. (T) AMENINŢĂRI 

 Prezenţa mult mai vizibilă a concurenţei (televiziune, alte surse de 

cultură, DVD-uri) 

 Exodul artiştilor interpreţi de mare valoare către străinătate  

 Campanii agresive 

 Costurile mari ale montărilor 

 Deprofesionalizarea prin lipsa concurenţei 

 

Concluzii strategice SWOT 

Exista climatul necesar pentru continuarea unei campanii culturale de 

buna calitate din partea Operei Române Craiova. 

 

f.6. propuneri privind indicele de ocupare a spațiilor destinate beneficiarilor; 

 Intensificarea activităților de PR; 

 Intensificarea promovării în spațiul online; 

 și mai mare creștere a parteneriatelor media pentru o mai bună 

vizibilitate de brand; 

 Realizarea unor programe și proiecte care să se adreseze mai multor 

categorii de vârstă și interes; 

 Continuarea strategiei de promovare a instituției prin evenimente 

realizate în aer liber la cei mai înalți parametric artistici. 

 

  


