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RAPORT DE ACTIVITATE 

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „COLIBRI” 

ANUL 2015 
 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului 

de către Consiliul Local Municipal Craiova, denumit în continuare autoritatea, 

pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, aflată în subordinea sa, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, cu 

modificările şi completările aduse de OUG nr. 68/2013, precum şi cu cele ale 

Regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza 

următoarelor criterii de evaluare: 

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. situaţia economico - financiară a instituţiei; 

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de 

autoritate; 

6. evoluţia economico - financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1 ianuarie 2015 până 

la 31 decembrie 2015, reprezentând evaluarea anuală. 
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PARTEA I: 

 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi 

în raport cu sistemul instituţional existent: 

 

Într-un oraş cu o îndelungată tradiţie culturală, aşa cum este Craiova, Teatrul 

pentru Copii şi Tineret „Colibri” completează Pantheonul alcătuit din celelalte 

instituţii: Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Opera Română Craiova, Filarmonica 

„Oltenia”, Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul de Artă 

Craiova, Muzeul Olteniei, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Dolj, alături de instituţii culturale private şi personalităţi reprezentative 

din toate domeniile artistice precum Fundaţia Shakespeare, Asociaţia I.S. 

Drăgulescu, TeatrulEscu.   

Multe dintre instituţiile enumerate au producţii şi programe pentru copii şi 

tineri, ceea ce nu face decât să confirme importanţa pe care societatea, prin latura sa 

culturală – instituţiile culturale, o acordă educaţiei şi formării gustului estetic noilor 

generaţii. Unicitatea şi particularitatea spectacolelor care se adresează aceloraşi 

categorii de public se află în specificul şi mijloacele de expresie artistică ale 

instituţiilor culturale. Astfel, nicio categorie de spectatori nu este privată de forma de 

spectacol sau de exprimare artistică pe care o doreşte. 
 

a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate 

împreună cu acestea. 

 

De la constituirea Asociației „Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, 

Teatrul „Colibri” a fost parte integrantă a strategiei comune pe care celelalte 

instituții de cultură din Craiova și din Oltenia au derulat-o în vederea dobândirii 

titlului de Capitală  Europeană a Culturii 2021. În acest context au funcționat 

parteneriate solide cu toate instituțiile culturale din Craiova. 

Colaborările externe s-au desfășurat prin parteneriate educaționale, 

culturale. 

Proiectul „Colibri într-Un ACT!” – realizat în parteneriat cu Teatrul 

ACT din București, demarat în 2014, a continuat și în anul 2015, primul spectacol 

fiind pe 28 ianuarie 2015,  „Dumnezeul de a doua zi”. 
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a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, 

participant, etc.) la programe/proiecte europene/internaționale 

 

În anul 2015 Teatrul „Colibri” a participat la: 

 Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete”, organizat de 

Teatrul „Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete 

 Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași, organizat 

de Teatrul pentru copii și tineret “Luceafărul” 

 Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 

 Festivalul Internațional „Elena Teodorini”, organizat de Opera Română 

Craiova 

 Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de animație ImPlus, 

organizat de Teatrul „Țăndărică” București. 

 Festivalul Național de Teatru pentru copii și tineret „Cărăbuș”, organizat de 

Teatrul de păpuși Brăila 

 Festivalul „Toamnă severineană”, organizat de Primăria Municipiului 

Drobeta-Turnu Severin şi Casa Municipală de Cultură 

 Festivalul Primăverii, Centrul Multifuncţional Craiova 

Teatrul „Colibri” a fost partener în evenimente precum: „Competiția Tinereții”, 

concurs organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, martie 2015; 

Festivalul Rroma Fest Craiova, aprilie 2015, organizat cu ocazia Zilei 

Internaționale a Rromilor; Festivalul de Film European, mai 2015.  

Un alt parteneriat al teatrului a fost realizat împreună cu Asociația „Vasiliada”, 

organizație patronată de Mitropolia Olteniei, în iunie. În luna septembrie a avut loc 

prima caravană de filme pentru copii din România, realizată în parteneriat cu 

Asociația ENKIDU București. De asemenea, Teatrul „Colibri” a colaborat și cu 

Centrul Social BestLife al Arhiepiscopiei Craiovei și cu Ansamblul Folcloric 

Maria Tanase. 

Teatrul „Colibri” a găzduit Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii 

Populare Româneşti „Dor de datini - Vatră românească”, organizat de Asociația 

Națională a Surzilor din România, Filiala teritorială Craiova și Alaiul Datinilor 

„Din bătrâni, din oameni buni”, organizat de C.J.C.P.C.T. Dolj (expoziție în foyer 

și spectacole pe scenă). Teatrul a încurajat și expozițiile CEP, ce au avut loc în Sala 

Studio. 
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A participat la Maratonul păpuşilor craiovene la Drobeta Turnu Severin, 

la  Festivalul „Toamnă Severineană”, a IX-a ediţie, cu: expoziţia itinerantă Cartea, 

păpuşa, povestea (la Castelul de apă) și spectacolele Jocuri magice, Vintage Puppets 

şi Beatles, my love!. 

Teatrul „Colibri” a fost invitat să prezinte diverse spectacole în județele 

Olteniei. 

 

a.3. acțiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituției 

 conferințe și comunicate de presă 

 reportaje, articole, interviuri cu actorii și conducerea teatrului în presa scrisă, 

audio și video 

 spoturi media 

 materiale promoționale precum afișe, flyere, obiecte personalizate, afișaj 

stradal  

 promovare pe rețelele de socializare – Facebook, Instagram, Google +  

 

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

strategii media 

 

Strategiile pe care compartimentul de PR le dezvoltă se bazează pe corelarea 

şi armonizarea elementelor care compun drumul de la crearea de produs cultural 

până la receptor, respectiv spectatorul. Sunt mai multe tipuri de produs cultural, aşa 

cum există şi servicii culturale, şi pentru fiecare trebuie strategii diferite. 

Adresabilitatea produsului sau serviciului oferit, publicul vizat, rezultatele aşteptate 

sunt componente esenţiale ale oricărei strategii pe termen scurt şi mediu.  

Pe termen lung, tot pachetul propus într-o stagiune are forma sa de promovare, 

deci de vandabilitate. Preţul diferit al biletelor, accesul la informaţii pentru 

potenţialul public, pachetul de materiale tipărite, crearea de spoturi media, prezenţa 

constantă în spaţiul virtual, acţiunile promoţionale premergătoare, concomitente şi 

ulterioare activităţii vizate, precum şi disponibilitatea, maleabilitatea, creativitatea în 

acest domeniu sunt factori-cheie de reuşită în menținerea vizibilității Teatrului 

„Colibri”. 

Teatrul „Colibri” figurează pe rețelele sociale, având pagină de Facebook, ce 

are peste 5.900 de aprecieri și un cont de Instagram, cu aproape 60 de următori. Site-

ul teatrului este actualizat zilnic, fiind des accesat de public.  
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a.5. apariții în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de 

raportare 

 

Proiectele instituției au fost promovate prin conferințe și comunicate de presă, 

prin interviuri cu actorii și conducerea teatrului în presa scrisă, audio și video, prin 

materiale promoționale precum afișe, flyere, obiecte personalizate, prin afișaj 

stradal, pe rețelele de socializare. Anexat, ataşăm dosarul de presă. 

 

a.6. profilul beneficiarului actual: 

 

Publicul spectator al Teatrului „Colibri” este eterogen. S-a urmărit mărirea şi 

diversificarea numărului de spectatori printr-o ofertă atractivă şi diversificată, 

lărgind aria de adresabilitate și paleta ofertei culturale.  

Numărul de spectatori realizat a fost de 65.669 cu 37% mai mult decât în anul 

2014.  

 

a.7. realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari – 

măsurători cantitative și calitative efectuate în perioada raportată 

 

Până acum nu există studii sau cercetări dedicate publicului, de aceea se 

impune realizarea unor focus grupuri, a unor sondaje și a altor forme de cunoaștere a 

structurii publicului pe diverse criterii. Simpla observație este insuficientă și 

superficială. 

- beneficiarul-țintă al programelor: 

*pe termen scurt: 

- copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, 4-7 ani, 7-10 ani, 10-14 ani, cu 

pachete de programe specifice; 

- tinerii cu vârste cuprinse între 15-18 ani, pachetele conţinând şi oferte de 

voluntariat; 

*pe termen lung: 

- tinerii cu vârste cuprinse între 18-25 ani, în special din mediul universitar 

- adulţii; părinţii care nu au cu cine să-şi lase copiii, pot merge cu ei la teatru, 

instituţia având programe dedicate copiilor atâta vreme cât părinţii vizionează 

spectacolele. Pot aşadar să vadă spectacole, copiii lor fiind foarte aproape de ei, în 

grija unui personal pregătit să lucreze cu micuţii. 

 

 



 
TEATRUL PENTRU COPII  ȘI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA 

Str.CaleaBucureşti 56, Craiova, România 

Tel.: +40-251-412.473; + 40-251-416.323 

E-mail: colibricolibri2012@yahoo.ro, craiovacolibri@yahoo.com 

www.facebook.com/TeatrulColibri    www.teatrulcolibri.ro  
 

6 
 

a.8. analiza utilizării spațiilor instituției 

Beneficiind de o sală de spectacole cu o capacitate de 400 de locuri, cu o 

scenă generoasă şi cu toate spaţiile adiacente scenei – culise, degajament, fosă – 

activitatea teatrului a reintrat în parametri normali. O altă sală multifuncţională cu o 

capacitate de 70 - 100 de locuri, care a găzduit spectacole de studio, spectacole 

pentru copii foarte mici, expoziţii, lansări de carte, ateliere de creaţie, se află la 

parterul clădirii. Tot la parter se află garderoba, casa de bilete şi un foaier generos 

care este folosit nu doar ca spaţiu de aşteptare, ci are şi valenţe de spaţiu 

multifuncţional (funcționând și ca galerie de artă pentru tinerii talentați ai Craiovei, 

dar și pentru artiști consacrați). La parter se află şi cele 2 cabine pentru actori (femei 

şi bărbaţi) cu grupuri sanitare dotate cu duşuri, o sală de repetiţii cu dotări specifice: 

2 spaliere şi oglinzi.  

La demisol există spaţii pentru depozitarea recuzitei, costumelor, decorurilor 

şi păpuşilor, atelier de tâmplărie, iar la etaj sunt spaţii pentru birouri, o altă sală 

multifuncţională pentru ateliere de creaţie, bibliotecă, sală de lectură pentru 

personalul artistic. Tot la etaj se află atelierul de croitorie şi butaforie. Există şi spaţii 

pentru arhivă şi pentru alte activităţi specifice. 

 

a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, 

reparații, reabilitări, după caz. 

 

În anul 2015 s-au făcut lucrări de îmbunătățire. 

 

b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

 

b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției 

 

Programul Maratonul Păpușilor 

 Proiectul Puppets Occupy Street este primul festival de arta animației din 

regiunea Oltenia, creat pentru comunitate, care aduce la un loc companii de teatru 

private și teatre de stat. Festivalul se desfășoară anual, în perioada 25 august – 1 

septembrie. Festivalul cuprinde de la reprezentații teatrale și animație stradală la 

ateliere de creație și proiecții video, expoziții și parade spectaculoase, cu păpuși 

gigantice. De la artiști consacrați pe plan internațional sau național până la artiști 

debutanți sau amatori vin împreună pentru a crea un eveniment unic. 
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 Misiunea acestui festival este de a promova Craiova, complexitatea artei 

animației, artiștii participanți, din țară și străinătate, devenind reali ambasadori 

pentru orașul nostru. 

 Pe parcursul a 8 zile, Puppets Occupy Street 2015, a cuprins aproape 150 de 

evenimente desfășurate în zece spații din Craiova, majoritatea în aer liber, din care 

66 de spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, proiecții 

video, instalații etc. Ediția din 2015 a avut ca temă Apa. 

 A reunit 6 companii de teatru/artiști străini, alături de peste 25 de companii de 

teatru/artiști români. Festivalul s-a bucurat de peste 43.000 de spectatori. 

 La sediul Teatrului „Colibri” au avut loc următoarele activități: 

- atelier de mișcare scenică pentru actori profesioniști, Up & Down Expression, 

coord. Sergiu Ionuț Anghel 

- atelierul de creație Sand Art Show, coord. Mariana Pachis 

- atelierul de creație Water Stage and Play, coord. Mariana Pachis 

- atelier de creație Digital Puppets, coord. Marin Fagu 

- art street 3D – pictură 3D pe asfalt 

Restul evenimentelor s-au desfășurat în alte spații din Craiova. 

Fenomenul Puppets Occupy Street 2015 a fost susținut de instituțiile din 

subordinea Primăriei și Consiliului Local Craiova (R.A.A.D.P.F.L., Salubritate 

Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia, Centrul Multifuncțional, S.C. 

Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Termo Craiova S.R.L., Casa de Cultură Traian 

Demetrescu, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Poliția Locală Craiova), și ale 

Consiliului Județean Dolj (Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană „Alexandru și 

Aristia Aman”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Dolj), de Inspectoratul de Jandarmi Județean și Gruparea de Jandarmi 

Mobilă „Frații Buzești” Craiova. Alături de Teatrul „Colibri” au venit în festival și 

Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Asociația Vasiliada, Centrul Social Best Life, 

precum și companii din domeniul privat. 
 

Programul Universalia 

Proiectul Colibri într-un ACT (5 spectacole între ianuarie – mai 2015) – 

parteneriat cu Teatrul ACT din Bucureşti şi actorul Marcel Iureş, prin intermediul 

căruia publicul de peste 16 ani, care constituie secţiunea de tineret a Teatrului 

„Colibri”, poate vedea aici spectacole de foarte bună calitate la un preţ accesibil, 

regăsindu-se în sfârşit în contextul actului cultural şi artistic al instituţiei noastre. 

Proiectul a fost demarat în decembrie 2014 şi a continuat în 2015, bucurându-se de 

un public din ce în ce mai numeros. 
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Primul spectacol din proiect în 2015, prezentat în 28 ianuarie a fost 

Dumnezeul de a doua zi. Au urmat:  Fidelitate - 26 februarie, American Buffalo - 26 

martie, Păi…despre ce vorbim noi aici, domnule? - 30 aprilie, cont(r)ACTe - 28 mai. 

În luna noiembrie Marcel Iureș și Teatrul ACT din București au prezentat un alt 

spectacol la Teatrul „Colibri” - Absolut! după Ivan Turbincă de Ion Creangă. 

Programul a cuprins și realizarea spectacolelor Frumoasa din pădurea 

adormită și Vrăjitorul din OZ.  

Frumoasa din pădurea adormită (scenariul și regia Cristian Pepino, 

scenografia Vlad Tănase, muzica Dan Bălan ) a avut premiera în data de 24 aprilie 

2015, iar Vrăjitorul din OZ (scenariul și regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia 

Tărășescu- Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionuț Sergiu Anghel) pe 1 

iunie 2015. 

Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 2015, a fost un alt proiect. A cuprins 

următoarele: 

 Vernisaj Expoziţia “Tinerii talentaţi ai Craiovei şi poveştile lor” cu picturi 

murale realizate de elevii Liceului de Arte “Marin Sorescu”: Bianca Stancu, Alina 

Leoveanu, Raul Mîşulescu, Andra Manafu, Gabriela Opriţa, Alexandra Gurgui şi 

studentul Andrei Toniţa, de la Specializarea Artă Sacră, din cadrul Facultăţii de 

Teologie din Craiova.  

 Spectacolul Eu sunt Shakespeare 

 Spectacolul Fata babei și fata moșneagului 

 Spectacolul Rățușca cea urâtă 

 Autobuzul cu păpuși – spectacol La bulivar, birjar! La bulivar! 

 Ateliere de creație cu marionete, respectiv de introducere în arta teatrului și a 

animației cu celebrii actori păpușari Sorin Dorobanțu și Nuți Dorobanțu (Arad), Geo 

Dinescu și Marin Fagu (București) 

 Două reprezentații ale spectacolului Cine va păzi clopoțeii?, o producție a 

Teatrului de păpuși “Prichindel” Alba. 

 Porți Deschise la Fabrica de povești electroCOLIBRI 

 Repetiție pentru Competiția Tinereții, eveniment organizat de Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Dolj 

 Vernisaj Expoziția Fotografia de teatru, realizată de fotojurnalistul Bogdan 

Dănescu 

 Competiția Tinereții, eveniment organizat de Direcția Județeană pentru Sport 

și Tineret Dolj 

 

 



 
TEATRUL PENTRU COPII  ȘI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA 

Str.CaleaBucureşti 56, Craiova, România 

Tel.: +40-251-412.473; + 40-251-416.323 

E-mail: colibricolibri2012@yahoo.ro, craiovacolibri@yahoo.com 

www.facebook.com/TeatrulColibri    www.teatrulcolibri.ro  
 

9 
 

Programul Fabrica de poveşti electroColibri 

Proiectul Ucenicii păpușari - Ateliere de creație Fabrica de povești 

electroCOLIBRI,  26 ianuarie – 5 aprilie 2015, a cuprins 3 serii de ateliere. Toate 

atelierele s-au finalizat cu câte un spectacol, astfel: 

 2 aprilie 2015 - Spectacolul ucenicilor atelierelor de creație din Fabrica 

de povești electroCOLIBRI, seria ianuarie – aprilie 2015: Dincolo de poveste 

(coord. Rodica Prisăcaru), Micii creatori (coord. Ionica Dobrescu), Puppets occupy 

screen (coord. Iulia Enculescu), Primul pas pe scenă şi Unde cu poveşti (coord. Alis 

Ianoş), Jocul de-a joaca (coord. Oana Stancu), Gazetarul de teatru şi Bebeti – 

magazinul de teatru (coord. Laura Pumnea), Fabrica de poveşti (coord. Adriana 

Teodorescu).  

 17 iunie 2015 - Spectacolul ucenicilor atelierelor de creație din seria 

aprilie – iunie 2015: Dincolo de poveste (coord. Rodica Prisăcaru), Micii creatori 

(coord. Ionica Dobrescu), Puppets occupy screen (coord. Iulia Enculescu), Primul 

pas pe scenă (coord. Alis Ianoş), Jocul de-a joaca (coord. Oana Stancu, Rodica 

Prisăcaru, Adriana Teodorescu), Gazetarul de teatru şi Bebeti – magazinul de teatru 

(coord. Laura Pumnea), Fabrica de poveşti (coord. Adriana Teodorescu).  

 13 decembrie 2015 - spectacolul atelierelor Fabricii de povești 

electroCOLIBRI, din seria octombrie - decembrie 2015: Dincolo de poveste 

(coord. Rodica Prisăcaru), Micii creatori (coord. Ionica Dobrescu), Primul pas pe 

scenă (coord. Alis Ianoş), Fabrica de poveşti (coord. Adriana Teodorescu), 

Gazetarul de teatru şi Bebeti – magazinul de teatru (coord. Laura Pumnea), Cine 

sunt eu (coord. Geo Dinescu), Puppets occupy screen (coord. Iulia Enculescu).  

 

Programul Restitutio 

Proiectul 7 zile, 7 arte  - Școala Altfel la Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” 

cu 9 reprezentaţii în 5 zile, în perioada 6 – 10 aprilie 2015, cu spectacolele: Prietenii 

Motanului Încălțat, De-a capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Sarea în bucate, 

Fata babei și fata moșneagului. 

 

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

instituției 

 

Programul Universalia – Proiectul Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 

2015 
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- Vernisaj expoziție de scenografie Cartea, păpușa, povestea la Galeria Artis a 

Muzeului Județean Olt din Slatina, la Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu” 

de la Târgu Jiu, la Castelul de Apă în Drobeta Turnu Severin. 

Programul Universalia – Proiectul cultural Vrăjitorul din OZ – spectacolul 

a fost jucat și la Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Teatrul „Țăndărică” 

București. 

Programul Maratonul Păpușilor – Proiectul Puppets Occupy Street este 

primul festival de arta animației din regiunea Oltenia, creat pentru comunitate, care 

aduce la un loc companii de teatru private și teatre de stat. Festivalul se desfășoară 

anual, în perioada 25 august – 1 septembrie. Festivalul cuprinde de la reprezentații 

teatrale și animație stradală la ateliere de creație și proiecții video, expoziții și parade 

spectaculoase, cu păpuși gigantice. De  la artiști consacrați pe plan internațional sau 

național până la artiști debutanți sau amatori vin împreună pentru a crea un 

eveniment unic. 

Misiunea acestui festival este de a promova Craiova, complexitatea artei 

animației, artiștii participanți, din țară și străinătate, devenind reali ambasadori 

pentru orașul nostru. 

Pe parcursul a 8 zile, Puppets Occupy Street 2015, a cuprins aproape 150 de 

evenimente desfășurate în zece spații din Craiova, majoritatea în aer liber, din care 

66 de spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, proiecții 

video, instalații etc. Ediția din 2015 a avut ca temă Apa. 

A reunit 6 companii de teatru/artiști străini, alături de peste 25 de companii de 

teatru/artiști români. Festivalul s-a bucurat de peste 43.000 de spectatori. 

Pe lângă evenimentele desfășurate la sediul teatrului, enumărate la punctul 

b.1., s-au desfășurat următoarele activități în diverse locații: 

 vernisaj expoziţie de scenografie și fotografie Puppet’s Meeting - 

Centrul Multifuncţional Craiova; 

 paradă Puppet’s Parade pe traseul Mc Donald’s – Piaţa Mihai Viteazu; 

 ateliere de creație: Recycle the sea, Digital Puppets, Mânuțe dibace, 

Water Muse – Flower Workshop, Flower Fashion, Puppet’s Factory, Marionette 

Story, Sand Art Show, Meeting with Pulcinella, Şezătoare cu fluiere şi poveşti, 

Iranian Traditional Puppets, în locațiile: Parcul Nicolae Romanescu, Casa Băniei, 
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Centrul Vechi, Parcul Pușkin, Casa de Cultură Traian Demetrescu,  Biblioteca 

Județeană Aman; 

 Vernisaj Cartea, păpușa, povestea in memoriam Cristina Pepino – 

Biblioteca Județeană Aman; 

 Proiecții video scurt metraje de animaţie la Biblioteca Județeană Aman, 

Casa de Cultură Traian Demetrescu, Piața Mihai Viteazu, Cartier Brazda lui Novac, 

Parcul Nicolae Romanescu; 

 spectacole, animații stradale, concerte: Centrul Vechi, Parcul Nicolae 

Romanescu, Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazu, Cartier Craiovița, zona Racheta, 

Parcul Independenței, Cartier Brazda lui Novac, Cartier Bariera Vâlcii, Cartier 

Rovine, Cartier 1 Mai. 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în 

ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte 

state); 

Teatrul Colibri a participat la:  

 Festivalul Primăverii, Centrul Multifuncţional Craiova, 4 aprilie 2015, 

cu spectacolul „Jocuri magice”; 

 Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete”, organizat 

de Teatrul “„Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete, 5 – 8 mai 2015, cu spectacolele 

„Prietenii Motanului Încălțat” și „Beatles, my love!”; 

 Festivalul Național de Teatru pentru copii și tineret „Cărăbuș”, 

organizat de Teatrul de păpuși Brăila, 12 – 13 august, cu spectacolul „Beatles, my 

love!”. 

 Festivalul „Toamnă severineană”, organizat de Primăria Municipiului 

Drobeta-Turnu Severin şi Casa Municipală de Cultură, 25 – 27 septembrie 2015; 

 Festivalul Internațional de Teatru pentru Public Tânăr de la Iași, 

organizat de Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul”, 6 octombrie 2015, cu 

spectacolul „Prinţul Broască” 

 Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de 

păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 8 octombrie 2015, cu spectacolul „Vrăjitorul din 

OZ”; 

 Festivalul Internațional „Elena Teodorini”, organizat de Opera Română 

Craiova, 24 octombrie 2015, cu spectacolul „Vrăjitorul din OZ”; 
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 Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de animație ImPlus, 

organizat de Teatrul „Țăndărică” București, 18 noiembrie 2015, cu spectacolul 

„Vrăjitorul din OZ”. Acest musical pentru copii, în regia lui Cristian Mitescu, a fost 

distins cu Premiul pentru scenografie - acordat scenografei Eugenia Tărășescu - 

Jianu și Premiul pentru muzica originală - compozitorului Alexandru Berehoi. 

 

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător. 

 

- Colibri într-un ACT (5 spectacole între ianuarie – mai 2015) – primul 

spectacol din proiect în 2015, prezentat în 28 ianuarie - Dumnezeul de a doua zi. Au 

urmat:  Fidelitate - 26 februarie, American Buffalo - 26 martie, Păi…despre ce 

vorbim noi aici, domnule? - 30 aprilie, cont(r)ACTe - 28 mai. 

- Festivalul Filmului European, 15 – 17 mai 2015. Festivalul a fost organizat 

de Institutul Cultural Român împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, cu sprijinul Teatrului 

Colibri, sub egida EUNIC. Proiecțiile s-au desfășurat pe parcursul a trei zile la 

Teatrul Colibri și în aer liber în Centrul istoric. Selecţia festivalului a propus o 

perspectivă asupra diversităţii producţiei cinematografice europene, prezentând 

filme din 9 ţări.  

c) Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei: 

 

c.1.măsuri de reglementare internă în perioada raportată 
 

În anul 2015, prin organigrama și statul de funcții s-a dispus reorganizarea 

compartimentelor și redistribuirea personalului. Prin noua organigramă s-a 

transformat postul de sculptor păpuși în artist plastic, astfel compartimentul artistic 

cuprinde 10 posturi. Prin decizii interne și ordine de serviciu s-au stabilit proceduri 

interne de desfășurare a activității. 

 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în 

perioada raportată, după caz - în anul 2015 nu s-au realizat astfel de acțiuni. 

 

c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, 

ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competențe în cadrul 

conducerii pe perioada evaluată, etc. 
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Consiliul de administrație, înființat prin decizia 47/23.12.2013, nu a suferit 

modificări pe parcursul anului 2015. Consiliul de administrație s-a întrunit de câte 

ori a fost nevoie pentru a lua decizii privind activitatea instituției. Consiliul artistic s-

a întrunit pentru stabilirea programului artistic al instituției. 

 

c.4. perfecţionarea personalului: cursuri de perfecţionare  pentru conducere şi 

restul personalului:  

- pe parcursul anului 2015 o parte din personalul administrativ și de conducere 

a participat la cursuri de perfecționare de specialitate - evaluarea personalului din 

instituţie - în  luna mai s-a realizat evaluarea personalului în conformitate cu 

Regulamentul de evaluare a personalului emis de Primăria Municipiului Craiova. 

- promovarea personalului din instituţie - în anul 2015   au fost promovări în 

grade sau trepte  profesionale, deoarece personalul  a întrunit condițiile de vechime 

în muncă necesare pentru promovare. 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată -  în anul 

2015, Teatrul Colibri a fost verificat în privința respectării normelor ce vizează 

securitatea în muncă;  paza contra incendiilor; Arhivele Naționale. Pe parcursul 

anului s-au executat măsurile impuse de organele de control. 

 

d) Situaţia economico-financiară a instituţiei; 

 

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate: 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) 

Nr.crt Sursa venit Planificat Realizat 

1. Subvenție 1.410.000 1.390.116 

2. Venituri proprii    200.000   178.349 

 Total 1.610.000 1.568.465 
 

Sursa de realizare a veniturilor proprii o  reprezintă 

- veniturile din spectacole în suma de  -  143.681lei 

- venituri din susținerea atelierelor de creație și închirieri de spații - 42.265lei 

Prețul mediu al unui bilet este de 7 lei / spectator. 

 

Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat următoarele activități: 
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Nr 

crt. 

 Spectacole Spectatori 

planificat Realizat planificat Realizat 

1 Spectacole - la sediu 130 115 26.000 18.399 

 -  în deplasare   20 6   4.000   1.300 

 -  gratuite               30 98 30.000 45.970 

 Total 180 219 60.000 65.669 
 

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte 

încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de 

întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) 
 

Nr. 

crt. 

Articol cheltuiala Planificat Realizat 

1 Cheltuieli de personal 660.000 636.843 

2 Bunuri și servicii 925.000 908.140 

3 Cheltuieli de capital 25.000 23.482 

 Total 1.610.000 1.568.465 

 

d.2. date comparative  de cheltuieli ale proiectelor culturale (estimări şi 

realizări) în perioada raportată: 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tip proiect Tip proiect 
Denumire proiect1 

 
Deviz 
Estimat 

Deviz realizat 

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

2015 

Universalia 

Premiera mediu Vrăjitorul din Oz 90.000 96.775 

Proiect cultural mic Săptămâna teatrului 12.000 7.862 

Premiera mediu Frumoasa din Pădurea Adormită 80.000 72.785 

Proiect cultural mediu Colibri într-un ACT 60.000 61.904 

Restitutio Proiect cultural mic 7 zile, 7 arte 0 0 

Fabrica de poveşti 
electroColibri 

Proiect cultural mic Ucenicii păpușari (ateliere) 8.000 
6.839 

Maratonul Păpușilor Proiect cultural mare Puppet Occupy Street 350.000 312.615 

 

d.3. gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 11,37 

% . 

- 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; 
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Veniturile proprii realizate din susținerea spectacolelor  

- în sala proprie de spectacole (la sediu) - 141.781 lei; 

- din spectacole în deplasare de 1.900 lei 

         Total 143.681lei reprezentând venituri din activitatea de bază. 

Prețul mediu al biletului de intrare la spectacol în anul 2015 a fost de 7,00 lei. 

Prețurile practicate, în funcție de categoria locului : 

Preț întreg       10,00 lei 

                         7,00 lei 

Preț redus         5,00 lei 

 

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au fost venituri din 

susținerea atelierelor de creație și din închirierea spațiilor în suma de 42.265 lei. 

 

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale - veniturile din deplasare în suma de 1.900 lei realizate 

cu Primăria din Izbiceni, Slatina și Arad. 
 

d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

(%) în anul 2015, față de anul 2014, a fost  de  17,06%; această creștere se datorează 

faptului că în anul 2015 teatrul a avut sediu și sală proprie de spectacole, activitățile 

desfășurate fiind diversificate. Astfel, în anul 2014 veniturile proprii realizate au fost 

de 152.411 lei față de 178.411 lei în anul 2015. 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor a fost de 40,61%. 

 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 1,50% 

 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 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) a fost de 21,04%, aceste contracte nu afectează cheltuielile de personal fiind 

contracte de prestări artistice încheiate în baza Legii 8/1996. 

 

d.8. cheltuieli pe beneficiar - 23,88 lei pe spectator  

 din care: 

- din subvenţie/alocaţie -21,16 lei 
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- din venituri proprii - 2,72 lei 

 

e) Strategia, programele și implementarea planului de acţiune pentru 

îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 

managementului; 

 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 

comunităţii la proiectele incluse în acestea); 

 

1. Programul Fabrica De Poveşti Electrocolibri - urmăreşte constant atragerea,  

realizarea unui complex de proiecte şi acţiuni care să ofere educaţie culturală, să 

contribuie la dezvoltarea creativităţii şi apetenţei publicului pentru această formă de 

teatru, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi utilizarea tuturor resurselor umane, 

logistice, de spaţiu şi a contextului în care Teatrul „Colibri” îşi desfăşoară 

activitatea.  

Succesul programului se vede în numărul mare de părinți care vor să își 

înscrie copiii în cadrul atelierelor de creație, precum și în entuziasmul care îl 

manifestă pe durata programului. Răspunsul comunității este unul cât se poate de 

pozitiv la proiectele incluse în Programul Fabrica de poveşti electroCOLIBRI. 

 

2. Programul Maratonul Păpușilor –promovează tinerii creatori și aduce la un loc 

companii de teatru private și artiști independenți, generând accesibilitate la actul 

artistic către toate categoriile de vârstă și toate grupurile socio-profesionale. 

Misiunea acestui festival este de a promova Craiova, complexitatea artei 

animației, artiștii participanți, din țară și străinătate, devenind reali ambasadori 

pentru orașul nostru. 

Prima ediție Puppets Occupy Street a avut loc în anul 2014, iar a doua ediție 

în anul 2015, având ca temă Apa.  

Programul este un succes, fiind foarte apreciat atât de comunitatea de 

craioveni, cât și de artiști români sau din străinătate. 

Festivalul se bucură de un real succes printre comunitatea de craioveni, acest 

fapt se vede în numărul spectatorilor care a crescut, de la peste 23.000 în 2014 la 

peste 43.000 în 2015. 

 

3. Programul Universalia – Obiectivul programului este montarea unor spectacole 

din marea creație universală. Se urmărește translația specificului instituției spre 

valorile universale, integrând astfel teatrul în circuitul marilor valori. Cuprinde: 
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Săptămâna Teatrului, Colibri într-un ACT și spectacolele Vrăjitorul din Oz, 

Frumoasa din pădurea adormită. Și în acest caz răspunsul comunității este unul 

pozitiv, teatrul fiind plin de vizitatori și spectatori.  

 

4. Programul Restitutio - Obiectivul programului a constituit, în anul 2015, 

facilitarea accesului pentru școli și grădinițe la spectacolele de teatru de animație de 

la Colibri. Programul s-a bucurat de un real succes în cadrul insituțiilor de 

învățământ din județul Dolj. Comunitatea a răspuns repede, ca dovadă locurile au 

fost ocupate de instituțiile de învățământ încă de pe 13 martie, deși programul s-a 

derulat în perioada 6 – 10 aprilie 2015.  

  

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în 

funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea); 

 

1. Programul Universalia 

- Frumoasa Din Pădurea Adormită de Cristian Pepino 

Premieră: 24 aprilie 2015 

Număr reprezentații: 6 

Nr. spectatori: 1.075 

Încasări din vânzarea biletelor: 8.039 lei 

- Vrăjitorul Din Oz de Cristian Mitescu 

Premieră: 1 iunie 2015 

Număr reprezentații: 8 

Nr. spectatori: 1.852 

Încasări din vânzarea biletelor: 12.599 lei 

Cele două spectacole se numără printre favoritele publicului craiovean, public  

încântat de „explozia” de culoare și energie ce o generează spectacolele, acest fapt 

reiese din comentariile publicului de pe rețelele sociale și nu numai. 

- Săptămâna Teatrului, desfăşurată în perioada 20 – 27 martie, când sunt 

celebrate şi promovate mesajele celor trei zile importante pentru lumea teatrului 

(Ziua Internaţională a Teatrului pentru copii şi tineret – 20 martie; Ziua 

Internaţională a Marionetiştilor şi Păpuşarilor – 21 martie şi Ziua Mondială a 

Teatrului - 27 martie).  

Ca în fiecare an, Săptămâna Teatrului s-a bucurat de un real succes, comunitatea 

fiind foarte încântată de evenimentele ce au avut loc și participând într-un număr 

mare la ele. În fiecare an acestă perioadă este una încărcată pentru „Colibri” datorită 

fluxului mare de vizitatori și spectatori. 
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- „Colibri într-un ACT” – parteneriat cu Teatrul ACT din Bucureşti şi 

actorul Marcel Iureş, prin intermediul căruia publicul de peste 16 ani, care constituie 

secţiunea de tineret a Teatrului “Colibri”, poate vedea aici spectacole de foarte bună 

calitate la un preţ accesibil, regăsindu-se în sfârşit în contextul actului cultural şi 

artistic al instituţiei noastre. Proiectul a fost demarat în decembrie 2014 şi a 

continuat în 2015. Publicul țintă - tinerii, dar și adulții au fost receptivi la această 

inițiativă, la fiecare spectacol sala a fost din ce în ce mai plină. 

 

2. Programul Fabrica  De Povești ElectroColibri 

 

- Ucenicii păpușari - Ateliere De Creație – reluarea şi dezvoltarea atelierelor 

de creaţie susţinute de artiştii Teatrului “Colibri”, un proiect care se desfăşoară pe tot 

parcursul anului  şcolar ca alternativă la oferta de petrecere a timpului liber şi nu se 

adresează doar copiilor. Atelierele au fost următoarele: “Dincolo de poveste”, 

“Fabrica de povești”, “Primul pas pe scenă”, “Unde cu povești”, “Jocul de-a joaca”, 

“Bebeti – magazinul de teatru”, “Gazetarul de teatru”, “Puppets occupy screen”, 

“Micii creatori”, “Cine sunt eu”.  

Numărul de locuri la anumite ateliere s-au epuizat în primele 10 minute. Am 

fost impresionați de numărul mare de solicitări de înscriere și de receptivitatea 

comunității.  

 

3. Programul Maratonul Păpușilor 

 

-  Puppets Occupy Street – Pe parcursul a opt zile, Puppets occupy street 2015 a 

cuprins aproape 150 de evenimente desfășurate în zece spații din Craiova, 

majoritatea în aer liber, din care 66 de spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 

expoziții, 2 parade, proiecții video, instalații etc. Ediția din 2015 a avut ca temă Apa. 

 

Total reprezentații în cadrul programului: 66 de spectacole, 5 concerte, 13 

ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, etc.. 

Nr. total de spectatori în cadrul programului: 43.700 

 

Acest festival este unul dintre proiectele de succes ale Teatrului „Colibri” și se 

bucură de recunoaștere atât pe plan local, cât și pe plan internațional. Numărul de 

spectatori este din ce în ce mai mare. Publicul fiind foarte încântat de șansa de a 

vedea spectacole în diverse locații din Craiova, astfel teatrul de animație devine 

accesibil pentru toate categoriile de public și toate categoriile sociale. 
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4. Programul Restitutio 

 

- 7 zile, 7 arte - ȘCOALA ALTFEL la Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” cu 9 

reprezentaţii în 5 zile, în perioada 6 – 10 aprilie 2015 - Prietenii Motanului Încălţat, 

De-a capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Sarea în bucate, Fata babei şi fata 

moşneagului. Acest proiect s-a adresat școlilor și grădinițelor, înscrierile pentru 

locurile la spectacolele programate în acest proiect s-au finalizat încă din 13 martie, 

ceea ce denotă eficacitatea proiectului și răspunsul pozitiv al comunității. 

  

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) 

Observaţii 
 

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

Restitutio facilitarea accesului pentru școli 
și grădinițe la spectacolele de 
teatru de animație 

4.000 Anul 2015    0                         0  

Fabrica de povesti 
Electrocolibri 

promovarea artei 
animației în  
comunitate 

300 Anul 2015   8.000                 6.839  

Universalia Promovarea 
 literaturii universale 
 prin arta animației 

7.621 Anul 2015    242.000             239.326  

Maratonul papusilor promovarea artei 
animației în  
comunitate 

43.700 Anul 2015    350.000             312.615  

 
TOTAL 

  
55.621 

  
600.000                 558.780 

 

Finanțarea acestor proiecte culturale a fost realizată din subvenție și venituri 

proprii. 
 

e.4. managementul de proiect: centralizatorul  de 

programe/proiecte/beneficiari: 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tip proiect 
Număr de 
Proiecte 

Număr2 
de*)  

Număr de 
beneficiari 

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

  proiecte mici 4  8.000 

 proiecte medii 2  3.921 
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 proiecte mari 1  43.700 

  Total: 9 Total: total: 55.621 

 

e.5. evidenţierea  numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara 

sediului - în cadrul proiectelor culturale au fost incluse și manifestări desfășurate în 

spații neconvenționale la care s-a estimat că au participat 47.270 spectatori. 

 

e.6. servicii culturale oferite  de instituţie în cadrul programelor proprii, 

rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după 

caz: 

În afara prezentării producţiilor proprii, Teatrul Colibri oferă şi o serie de alte 

tipuri de activităţi, şi anume: 

- vernisaje; 

- cicluri de conferinţe şi discuţii pe teme teatrale și nu numai, cu implicarea 

atât a specialiștilor, cât și a publicului larg; 

- discuţii cu publicul; 

- închirieri de săli pentru spectacole impresariate sau evenimente organizate 

de diferite instituţii sau firme locale, naţionale.  

 

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: -  

 

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) – 

în anul 2015 indicele de ocupare a sălii a fost de 50%. 

 

f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate: 

 

f.1. tabelul valori de referinţă din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului; 
 

Categoria de investiții în proiecte Limitele valorice ale investiției cuprinse 

în proiectul de management 

Proiecte mici De la 3000 la 50000 

Proiecte medii De la 50001 la 150000 

Proiecte mari Peste 150001 
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f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului; 
 

NNrr..ccrrtt  PPrrooggrraamm    TTiipp  

pprrooiieecctt  

DDeennuummiirree  FFiinnaannttaarree  

bbuuggeett  

22001166  

  

  

11  

  

UUNNIIVVEERRSSAALLIIAA  

mmiicc  HHaannsseell  șșii  GGrreetteell  1100..000000  

mmiicc  SSăăppttăămmâânnaa  TTeeaattrruulluuii  66..000000  

mmiicc  ZZoorrrroo  5500..000000  

mmeeddiiuu  FFuurrttuunnaa  8800..000000  

mmiicc  CCoolliibbrrii  îînnttrr--uunn  AACCTT  5500..000000  

22  FABRICA  DE 

POVESTI 

ELECTROCOLIBRI 

mmiicc  AAtteelliieerree  ddee  ccrreeaațțiiee  55..000000  

33  MMAARRAATTOONNUULL  

PPAAPPUUSSIILLOORR  

mmaarree  PPuuppppeettss  ooccccuuppyy  ssttrreeeett  330000..000000  

  TToottaall      550011..000000  

 

 

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului – în anul 2016 Teatrul și-a propus să realizeze venituri proprii în 

sumă de 200.000 lei, din care din spectacole 150.000 lei; din alte activități-ateliere, 

închirieri, etc., 50.000 lei 

În anul 2016, instituția și-a propus să susțină un numar de 150 de spectacole 

din care 130 spectacole la sediu și 20 în deplasare, la care să participe în medie 

30.000 spectatori. Prețurile biletelor de intrare la spectacole sunt cele din anul 2015, 

respectiv 10 lei, 7 lei si 5 lei. Pentru spectacole susținute de Teatrul Act, prețul 

biletului este 20 lei. 
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f.4. proiecţia  obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de 

management 

 

Managementul Teatrului Colibri își propune următoarele obiective: 

- Diversificarea activităților culturale;  

- Creșterea vizibilității instituției; 

- Intensificarea activităților de marketing și PR pentru publicul din județul 

Dolj; 

- Constituirea unui repertoriu menit să atragă un număr cât mai mare de 

spectatori. 

 

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 

 

2. (W) PUNCTE SLABE 

 Conservatorismul 

 Adaptabilitatea spectacolelor pentru diverse spaţii 

 Lipsa fondurilor extrabugetare 

 Structura de organizare instituţională 

 

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 
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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 

 

f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor 

 

Sala 2015 2016 

Sala mare 50% 66% 

 

 

 

 

MANAGER, 

Adriana Teodorescu 


