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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE  
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET COLIBRI 

01.01.2014 – 30.09.2016 

 
 
 

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, managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

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

de evaluare: 

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

sistemul instituţional existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. situaţia economico-financiară a instituţiei, 

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

specifice instituţiei, conform sarcinilor 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 01.01.2014 – 30.09.2016, reprezentând evaluarea finală. 
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PARTEA I 
 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 
Teatrul Colibri și-a desfășurat activitatea timp de șapte ani într-o situație improprie, 

neavând scenă proprie, spaţii pentru ateliere, repetiţii, cabine pentru actori, spaţii adecvate de 

depozitare a decorurilor, recuzitei, costumelor şi păpuşilor.  

Începând din stagiunea 2013/2014 Teatrul pentru Copii şi Tineret Colibri a primit în 

folosinţă o clădire pe care Primăria Craiova a închiriat-o de la Sindicatul Liber Electroputere, 

beneficiind de o sală de spectacole cu o capacitate de 370 de locuri, cu o scenă generoasă şi cu 

toate spaţiile adiacente scenei – culise, degajament, fosă. O altă sală cu o capacitate de 70-100 de 

locuri, perfectă pentru spectacole de studio, spectacole pentru copii foarte mici, expoziţii, lansări 

de carte, ateliere de creaţie, plus alte spații multifuncționale. 

Odată cu noul sediu, dobândit în 2013, Teatrul Colibri a început să își consolideze 

identitatea și specificul și să atragă un public din ce în ce mai numeros.   

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

şi Tineret Colibri completează oferta instituţiilor de spectacol locale: Teatrul Național „Marin 

Sorescu”, Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia, Ansamblul folcloric „Maria Tănase”. 

Teatrul pentru copii și Tineret Colibri este subordonat Primăriei Municipiului Craiova și 

Consiliului Local Municipal Craiova, având 29 de angajați permanenți, dintre care 10 actori 

permanenți și 3 actori colaboratori, fiind o instituție de repertoriu. 

În repertoriul Teatrului Colibri se află 29 de titluri din literatura română și universală: 

Vrăjitorul din OZ, Invitație la joacă, Rățușca cea urâtă, Pinocchio, Cântăreții din Bremen, 

Frumoasa și Bestia, Inimă de piatră, De-a capra cu trei iezi, Jocuri magice, Prietenii Motanului 

Încălțat, Poveste Japoneză, Sarea în bucate, Albă ca Zăpada, Frumoasa din pădurea adormită, 

Alis în lumea păpușilor, Prințul Broască, Cavalerii Mesei Rotunde, Fantezii pentru copii, Bună 

dimineața, noapte bună, Zorro, Ursul păcălit de vulpe, Fata babei și fata moșneagului, Poveste 

despre Hansel și Gretel, Eu sunt Shakespeare , plus spectacole realizate special pentru a fi jucate 

în spații neconvenționale: Beatles, my love, Pe urmele lui Harap Alb, La bulivar, birjar!, Cheița 

fermecată, Vintage Puppets. 

Spectacolele se desfășoară săptămânal, în week-end-uri, sâmbăta de la ora 18:00, iar 

duminica de la ora 11:00. În cursul săptămânii porțile teatrului sunt deschise instituțiilor de 

învățământ. Noile proiecte implementate de teatru, atât la sediu, cât și în spații neconvenționale, 

menite să faciliteze accesul la cultură publicului larg, dar și să îl educe în acest sens, au generat și 

ele un public numeros. 

Teatrul Colibri este unic în Oltenia prin specificul său, dar și prin proiectele anuale pe care 

le desfășoară în afara obiectului principal de activitate, producția de spectacole. 

 

1. Festivalul Internațional Puppets Occupy Street 

- primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații 

neconvenționale, creat pentru comunitate 

- aduce la un loc companii de teatru private și artiști independenți din țară și din străinătate, 

încurajând astfel parteneriatul public-privat 

- festivalul se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie 
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- este structurat tematic, fiecare ediție având o temă 

- evenimentele (spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, 

happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc.) desfășurându-se simultan în mai 

multe zone ale orașului 

- are caracter necompetitiv 

- punctul forte al festivalului este dat de cele 2 parade cu păpuși supradimensionate, care alegorice, 

realizate în regim propriu 

- evenimentele sunt gratuite și se adresează tuturor categoriilor de public 

 

2. Atelierele de creație ale Fabricii de Povești electroColibri 

- primele ateliere de creație, realizate de o instituție publică de spectacol din localitate, cu taxă de 

participare 

- anual se desfășoară 3 serii de ateliere, unde participă în medie 300 de copii, menite să contribuie 

la dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru 

 

3. Șăptămâna Teatrului  

- se desfăşoară anual în perioada 20 – 27 martie 2014, 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. 

 

4. Colibri într-un ACT! 

- microstagiune realizată în parteneriat cu Teatrul ACT din București, cu frecvență lunară, având 

ca scop atragerea tinerilor și adulților la teatru, facilitându-le accesul la spectacole și prin prețul 

biletului, 20 lei. 

 

5. Muzeu - Memoria păpușilor jucate 

- expoziție itinerantă, constituită din donația de marionete, păpuși și decoruri a Asociației GAG, 

care completează patrimoniul Teatrului Colibri.  

 

1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi: 

 

Teatrul este în relații de parteneriat și dezvoltă proiecte comune cu instituții de spectacol, 

cu asociații culturale și sociale, cu ONG-uri, instituții de învățământ care au creat: 

 

 deschidere spre comunitățile defavorizate (parteneriate cu Asociația Vasiliada, cu Centrul 

Social Best Life al Arhiepiscopiei Craiovei); 

 acces la cunoașterea culturii și civilizației altor etnii sau naționalități (Ziua Internațională a 

Rromilor, Lectoratul Francez și Centre de reussite universitaire din cadrul Universității din 

Craiova); 

 deschidere spre instituțiile de spectacol, cultură și educație, de stat sau din mediul privat 

(Teatrul ACT București, ICR, Opera Română Craiova, Festivalul Internațional Shakespeare, 
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Festivalul Filmului European, Ansamblul folcloric „Maria Tănase”, Centrul de Limbă și 

Cultură Poloneză, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația ENKIDU București); 

 oportunități de promovare a tinerilor cu aptitudini artistice (Competiția Tinereții – proiect al 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, prin proiectul 

„Tinerii talentaţi ai Craiovei şi poveştile lor” cu picturi murale realizate în sediul Teatrului 

Colibri); 

 În cadrul programului Școala Altfel suntem într-un dialog permanent cu instituțiile de 

învățământ din Craiova, Dolj și județele Olteniei, dar baza colaborării noastre este permanentă 

și în afara programului; 

 Săptămâna Teatrului. 

 

Anul 2014 

 

 Teatrul Colibri a găzduit Expoziția de scenografie din Serbia Lumi și Eroi / Worlds and 

Heroes, organizată de Festivalul Internațional al Teatrelor pentru Copii și Otvoreni Univerzitet 

din Subotica, împreună cu Muzeul Teatrului Vojevodinei din Novi Sad, cu Academia Comisiei 

Europene de Păpuși și Mini Teater Ljubljana – Slovenia. Colibri a găzduit și expozițiile 

Clubului de Artă Contemporană Electroputere. 

 

Teatrul Colibri a organizat, în 2014, expoziția itinerantă Cartea, Păpușa, Povestea în parteneriat 

cu alte instituții din țară, astfel: 

 Galeria Artis a Muzeului Județean Olt, 16 mai - 2 iunie  

 Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 24 iulie - 20 august  

 Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete” Arad, 5 - 11 mai  

 

 Proiectul Cărțile copilăriei, lansat de ASR Principele Radu la Teatrul Colibri, la 15 noiembrie 

2013, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, a continuat și în 2014,  la 1 iunie, cu 

evenimentul de promovare a lecturii „Cărțile copilăriei”, la Centrul Multifuncțional  Craiova, 

alături de Altețele Regale Principele Radu și Principele Nicolae ai României. 

 

 Proiectul Colibri într-un ACT! - realizat în parteneriat cu Teatrul ACT din București, a 

demarat în data 9 decembrie 2014.  

 

 În anul 2014, s-a alăturat în calitate de colaborator Operei Române Craiova, pentru realizarea 

spectacolului Carmina Burana. 

 

 Teatrul Colibri a semnat în anul 2014 un parteneriat educaţional cu Centrul Social „Best Life” 

al Arhiepiscopiei Craiovei, prin care a facilitat accesul copiilor la spectacole, ateliere de 

creație. 

 

În 2014 Teatrul Colibri a participat la: 

 Festivalul de vară Teatru, stradă și copil, organizat de Teatrul de animație Țăndărică 

București, cu spectacolul Sarea în bucate; 
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 Festivalul Internațional de Teatru Povești, Alba Iulia, cu spectacolul Fata babei și fata 

moșneagului; 

 Festivalul Internațional de Arta Animației Euromarionete, Arad, cu spectacolul Fata babei 

și fata moșneagului; 

 Festivalul Internațional de Animație Gulliver, Galați, cu spectacolul Prințul Broască – 

distins cu premiul special al juriului; 

 a susținut spectacolul Beatles, my love la Vidin, în Bulgaria, la invitația conducerii 

Teatrului de Stat de Păpuși Vidin. 

 

Anul 2015 

 

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.  

 A colaborat și cu Centrul Social BestLife al Arhiepiscopiei Craiovei; cu Ansamblul 

Folcloric „Maria Tănase”. 

 

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;  

 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 găzduit expozițiile CEP de artă contemporană. 

 

 A organizat 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. 

 

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

păpuși Brăila, 12 – 13 august, cu spectacolul Beatles, my love!; 

 Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul 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; 

 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. 

 

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

 

 Festivalul Filmului European, 15 - 17 mai 2015, 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.  

 

Anul 2016 *în derulare 

 

Teatrul Colibri a participat la următoarele festivaluri: 

 Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia, octombrie 2016, cu spectacolul 

Poveste despre Hansel și Gretel 

 Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Iași, octombrie 2016, cu 

spectacolul Fata babei și fata moşneagului 

 Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii Arlechino 66 - Caravana Poveştilor, Brașov, 

iunie 2016, cu spectacolul Poveste despre Hansel și Gretel 

 Festivalul Internațional de Arta Animației EuroMarionete, Arad, mai 2016, cu spectacolul 

Pe urmele lui Harap Alb 

 Săptămâna Culturii Severinene, Teatrul Teodor Costescu Drobeta Turnu - Severin, 

februarie 2016, cu spectacolul Vrăjitorul din OZ 

 

Teatrul Colibri a găzduit: 

 expoziții de artă contemporană ale Clubului Electroputere 

 proiecția filmului românesc Bacalaureat 

 a găzduit spectacole de balet și dans contemporan 

 a fost gazdă și partener al proiectului Classe decouverte – cinema francais, proiect în cadrul 

căruia, o dată pe lună, au fost prezentate filme franţuzeşti prin intermediul cărora copiii şi 

tinerii, dar şi cadrele didactice au descoperit limba, cultura şi civilizaţia franceză.  

 a fost partener al Festivalului Internațional Shakespeare,  găzduind, în perioada 18 – 25 

aprilie 2016, câteva evenimente din contextul acestui important reper cultural, precum și 

producții apreciate în cadrul ediției din acest an a Premiului Europa pentru Teatru. 
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 La invitația Institutului Cultural Român, Teatrul Colibri a prezentat în Bulgaria, spectacolul 

Prietenii Motanului Încălțat, în perioada 4 – 8 aprilie 2016, pentru comunitățile de români din 

Vidin, Pocraina, Kutova și Gâmzova, în cadrul proiectului Caravana teatrului și folclorului 

românesc în Bulgaria.Teatrul Colibri a organizat în acest context o campanie de strângere de 

cărți cu povești pentru copii, în limba română, cărți ce au fost donate copiilor din Timocul 

Bulgăresc. 

 

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

oportunităţi, ameninţări): 

 

Puncte tari - este singurul teatru pentru copii și tineret din Oltenia 

- beneficiază de un site propriu și pagini în rețelele sociale, care permit păstrarea 

unei legături permanente cu publicul țintă; 

- bună colaborare cu autorităţile locale în vederea obţinerii sprijinului logistic și 

financiar necesar; 

- profesionalismul angajaților, seriozitatea și competența cu care se răspunde la 

solicitările publicului; 

- o echipă de actori competentă și talentată; 

- organizarea primului festival din România ce se desfășoară exclusiv în spații 

neconvenționale, de arta animației -  Puppets Occupy Street - creat pentru 

comunitate; 

Puncte slabe - număr mic de persoane angajate şi, implicit, volumul mare de responsabilităţi ce 

revine fiecărui angajat, ceea ce duce la estomparea creativităţii; 

- tehnica de scenă insuficientă și învechită; 

Oportunităţi - realizarea de parteneriate strategice cu instituţii valoroase, puternice din România 

şi din străinătate pentru sporirea prestigiului şi creşterea nivelului profesional; 

- continuarea proiectelor, precum Puppets Occupy Street, proiecte ce au fost bine 

primite de public; 

- capacitatea de a diversifica repertoriul teatrului; 

- atragerea de creatori valoroşi care pot contribui la ridicarea nivelului profesional 

şi de performanţă al trupei; 

- potențialul clădirii în care teatrul își desfășoară activitatea 

Ameninţări - numărul scăzut al absolvenților școlilor de teatru pentru păpușari; 

- lipsa învățământului universitar al secțiilor de regie și scenografie de teatru de 

păpuși; 

- nivel de salarizare defavorabil actorilor păpușari și celorlalți angajați ai 

instituției; 

- prezența mult mai vizibilă a concurenței, fie prin canalele de televiziune, fie prin 

firme private; 

- lipsa unei legislații coerente și viabile pentru instituțiile de spectacole. 
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3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia: 

 

După finalizarea lucrărilor de reabilitare, inaugurarea noului sediu, în noiembrie 2013, a 

fost primul pas făcut pentru consolidarea capitalului de imagine, de care se poate vorbi astăzi. 

Cele mai frecvente modalități de publicitare a proiectelor proprii ale instituției au constat 

în: 

 conferințe și comunicate de presă 

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

 spoturi media realizate în regim propriu 

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

 promovarea în mediul online, prin rețelele de socializare – Facebook, Instagram și prin site-

ul instituției 

 

Anexat, ataşăm dosarul de presă pe toată perioada. 

 

Încă din toamna anului 2013 există o preocupare constantă și pentru dezvoltarea 

platformelor social-media. 

Site-ul teatrului www.teatrulcolibri.ro este actualizat zilnic și des accesat de public, fiind 

unul din principalele instrumente de comunicare și de promovare a activităților teatrului.  

Teatrul Colibri figurează pe rețelele sociale, având pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/TeatrulColibri/ ce are în prezent peste 6.800 de aprecieri, cu 900 de 

aprecieri mai mult față de anul trecut. Pe această pagină sunt postate spectacolele, evenimentele 

generate de Teatrul Colibri, aparițiile media on-line, proiectele, albumele foto.  

A fost lansat contul de Instagram, https://www.instagram.com/teatrulcolibri/ în 2015 - cu 

peste 140 de urmăritori, în vederea generării de material fotografic pentru promovarea 

spectacolelor și activităților derulate de Teatrul Colibri. 

Canalul de youtube https://www.youtube.com/channel/UCaxN3PFgSmSCV-MaVaN07-Q 

a fost lansat în anul 2014. Acest canal pune la dispoziția vizitatorilor trailere video și foto de 

promovare a spectacolelor și activităților importante ale instituției, interviuri.  

În anul 2016 s-a lansat pagina de facebook, ce promovează atelierele de creație 

https://www.facebook.com/AteliereleFabriciidePovestiElectroColibri/ . 

Teatrul Colibri a devenit mult mai vizibil în comunitate și datorită apropierii de public prin 

proiectele sale, precum Săptămâna Teatrului, Porți Deschise sau Festivalul Puppets Occupy 

Street, Atelierele Fabricii de povești electroColibri.  

Nu în ultimul rând, teatrul are parteneriate media cu instituțiile de presă locale, dar și 

apariții în presa națională și internațională. 

 

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari: 

 
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 

spectacole tematice, conform vârstelor; 
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- tinerii cu vârste cuprinse între 15-18 ani, cu pachete conţinând şi oferte de voluntariat 

(Festivalul Puppets Occupy Street); 

*pe termen lung:  

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

programe specifice (ateliere electroColibri); 

- tinerii cu vârste cuprinse între 16-25 ani (proiectul Colibri într-un ACT); 

- adulţii (părinți, bunici, cadre didactice), cu spectacole adresate și categoriilor lor de 

vârstă, prin multitudinea formelor de adresabilitate.  

 

5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei: 

 

Teatrul pentru copii și tineret Colibri se adresează întregii comunități, indiferent de vârstă 

și statut socio – profesional.  

Până în toamna anului 2013, preocuparea permanentă a fost doar pentru categoria de vârstă 

3 – 10 ani. 

 Interesul constant al teatrului vizează acum copiii, adolescenții și adulții. 

  

Efortul de atragere a publicului tânăr și adult s-a reflectat în: 

- abordarea modernă a repertoriului 

- limbaj modern de comunicare (social-media), neignorând mijloacele clasice de 

comunicare 

- proiectul Colibri într-un ACT 

- spectacole dedicate adulților 

- Festivalul Puppets Occupy Street 

 

6. profilul beneficiarului actual: 

 

Publicul spectator al Teatrului Colibri este eterogen. S-a urmărit mărirea numărului de 

spectatori printr-o ofertă atractivă şi diversificată, lărgind aria de adresabilitate și paleta ofertei 

culturale. 

Dacă în anul 2013  au fost aproximativ 18.000 de spectatori, în 2014 numărul lor a crescut 

la 48.000, iar în 2015 la 65.000, cu 37% mai mult decât în 2014. Anul 2016 este în derulare. 

Beneficiarul actual este reprezentat de un public de toate vârstele, atât din zona urbană, cât 

și din zona rurală.  

 

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia: 
 

1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi 

la strategia culturală a autorităţii: 

 
Prin programele sale, Teatrul Colibri a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor 

specifice, prevăzute de legislația aflată în vigoare, pe mai multe direcții: 
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a. din punct de vedere artistic:  

 Excelenţă artistică - abordarea de noi estetici și forme de expresie în spectacole (ex.: Eu 

sunt Shakespeare, Poveste despre Hansel și Gretel, Zorro) și în Festivalul Puppets Occupy 

Street. 

 Programe inovative şi multidisciplinaritate (ex.: Atelierele Fabricii de povești 

electroColibri); 

 

b. din punct de vedere al publicului: 

 Accesibilitate - Prin atitudine, preţ şi permisivitate, ofertă culturală, prin eliminarea 

barierelor sociale, economice şi etnice. 

 

c. din punct de vedere financiar: 

 Responsabilitate financiară - maximizarea veniturilor şi costurilor pentru a optimiza 

valoarea serviciilor culturale: introducerea taxelor pentru ateliere, realizarea în regim 

propriu a diverselor obiecte promoționale, închirieri de spații și reparații curente. 

 

d. din punct de vedere operațional: 

 Cultură organizaţională (internă şi externă): 

 - ascultarea tuturor ideilor şi dezvoltarea unei comunicări permanente şi eficiente în 

spiritul colaborării; 

- crearea de oportunităţi pentru stimularea și dezvoltarea spiritului creativ (ex.: spectacole 

create de actori: La bulivar, birjar!, Vintage puppets, Poveste despre Hansel și Gretel); 

 

c. orientarea activităţii profesionale către beneficiari: 

Toate activitățile culturale realizate de Teatrul Colibri se adresează comunității locale, 

populației municipiului Craiova.  

Impactul ofertei culturale a Teatrului Colibri  a fost dovedit de numărul mare al 

spectatorilor, care se ridică în anul 2015 la peste 65.000. Raportând numărul de persoane la 

populația municipiului Craiova, rezultă că, din cei 293.567 locuitori, 22,36% participă la 

programele instituției.  

În această perioadă: 

-   Am urmărit dezvoltarea relației cultură - educație prin parteneriate cu instituții de 

învățământ și ONG-uri. 

- Am realizat un program de activități menit să răspundă cerințelor comunității, programe 

ce au adus publicul mai aproape de actori, de spectacole, de teatru.  

 

d. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse: 

Din punct de vedere artistic, excelența artistică a fost demonstrată prin spectacole ce au 

implicat regizori, scenariști, scenografi, compozitori, coregrafi și actori de valoare. Repertoriul 

clasic a fost îmbinat cu producții noi, atât din literatura universală, cât și din cea română. 
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Repertoriul Teatrului Colibri s-a îmbogățit cu 10 titluri (De-a capra cu trei iezi, La bulivar, 

birjar!, Eu sunt Shakespeare, Pe urmele lui Harap Alb, Vintage Puppets, Ursul păcălit de vulpe, 

Frumoasa din pădurea adormită, Vrăjitorul din Oz, Poveste despre Hansel și Gretel, Zorro).  

Proiecte inovatoare și-au făcut loc în activitatea Teatrului Colibri: 

- Autobuzul cu păpuși  

- Colibri într-un ACT 

- Atelierele Fabricii de povești electroColibri 

- Festivalul Puppets Occupy Street 

- Expoziția itinerantă Cartea, păpușa, povestea 

Din punct de vedere al accesabilității, specificăm că prețul biletelor facilitează tuturor 

categoriilor sociale prezența la spectacole și ateliere, sălile teatrului având un mare grad de 

ocupare.  

Datorită Festivalului Puppets Occupy Street, peste 65.000 de spectatori, în anii 2014 și 

2015, s-au putut bucura de spectacole gratuite de arta animației, jucate în stradă, de către artiști 

profesioniști, atât din România, cât și din străinătate, din țări precum: Spania, Italia, Venezuela, 

Turcia, Argentina, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, etc.. 

Datorită deplasărilor pe care Teatrul Colibri le-a realizat în această perioadă, spectacolele 

din repertoriu au fost accesibile și pentru publicul din orașe ca Arad, Alba Iulia, Drobeta Turnu-

Severin, Cluj, București, Brașov, Brăila, Timișoara, Galați, Iași, Slatina, Târgu Jiu etc., dar și 

pentru orașe din Bulgaria sau Serbia.  

Un exemplu de proiect ce a facilitat accesul comunității de români din orașele bulgare: 

Vidin, Pocraina, Kutova și Gâmzova, este Caravana teatrului și folclorului românesc (4 – 8 aprilie 

2016), proiect sprijinit de Institutul Cultural Român. 

În ceea ce privește partea financiară, evoluția situaţiei economico-financiare a instituţiei 

se poate vedea la punctul D. 

Din punct de vedere operațional, Teatrul Colibri se bucură de o cultură organizațională 

puternică, un mediu în care se colaborează eficient, în care sunt încurajate ideile inovative și sunt 

sprijinite de toate compartimentele instituției. Lucrul în echipă primează în toate proiectele pe care 

le dezvoltăm, iar sistemele formale sunt simplificate.  

Performanța echipei se vede prin rezultatele pe care teatrul le are, prin popularitatea pe care 

a câștigat-o nu doar în orașul Craiova, prin proiecte noi și unice cu impact național și internațional, 

toate acestea fiind posibile datorită muncii și comunicării în echipă. 
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C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 
 

1. măsuri de organizare internă: 
 

În anul 2014, prin organigrama și statul de funcții s-a dispus reorganizarea 

compartimentelor și redistribuirea personalului. Prin noua organigramă, compartimentul Public 

Relations este transformat în compartimentul Marketing - Public Relations, în cadrul căruia este 1 

salariat, respectiv secretarul literar. 

Prin organigrama și statul de funcții sunt solicitate și aprobate trei posturi: unul în cadrul 

compartimentului tehnic scenă, muncitor calificat, în cadrul compartimentului administrativ, un 

post de economist și suplimentarea numărului de actori mânuitori păpuși cu un post.   

Transformarea postului de administrator în postul de referent din cadrul compartimentului 

Marketing - Public Relations și transformarea postului de șofer în referent de specialitate în cadrul 

compartimentului Marketing - Public Relations. 
 

Tabelul managementului resurselor umane: 

Nr. Crt. Posturi Anul 2014 

1. Total 29 

2.  Personal conducere 3 

3.  Personal marketing & PR 2 

4.  Personal artistic 9 

5.  Personal tehnic scenă 5 

6.  Personal producție 4 

7.  Personal administrativ, financiar, contabilitate 6 

 

Prin decizii interne și ordine de serviciu s-au stabilit proceduri interne de desfășurare a 

activității.  

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, în cadrul compartimentului artistic, astfel compartimentul cuprinde 

10 posturi.  

Compartimentul Marketing & Public Relations a fost reorganizat, iar postul de secretar 

literar a fost mutat din cadrul compartimentului artistic, iar un post de referent mutat din cadrul 

compartimentului administrativ, financiar, contabilitate. 
 

Tabelul managementului resurselor umane: 

Nr. Crt. Posturi Anul 2015 

1. Total 29 

1.  Personal conducere 2 

2.  Personal marketing & PR 4 

3.  Personal artistic 10 

4.  Personal tehnic scenă 5 

5.  Personal producție 4 

6.  Personal administrativ, financiar, contabilitate 4 
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Prin decizii interne și ordine de serviciu s-au stabilit proceduri interne de desfășurare a 

activității. 

În anul 2016 prin organigramă, în cadrul compartimentului artistic s-a transformat postul de 

artist plastic în sculptor păpuși, iar din cadrul compartimentului tehnic scenă s-a transferat postul 

de muncitor la compartimentul producție. 

 

Tabelul managementului resurselor umane: 

Nr. Crt. Posturi Anul 2016 *în derulare 

1. Total 29 

1.  Personal conducere 2 

2.  Personal marketing & PR 4 

3.  Personal artistic 10 

4.  Personal tehnic scenă 4 

5.  Personal producție 5 

6.  Personal administrativ, financiar, contabilitate 4 

 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 

În anul 2014 s-a continuat activitatea începută în anul 2013 în cadrul activității de Control  

Intern Managerial, au fost definitivate și implementate procedura de sistem – Etica și codul de 

conduită a salariaților, și proceduri operaționale din cadrul compartimentelor contabilitate, artistic, 

administrativ, urmărindu-se legislația în vigoare. 

În anul 2015 a fost urmărită și aplicată legislația referitoare la Controlul Intern Managerial, 

fiind aplicat cu succes O.S.G.G. 400/ 2015, procesul elaborării și implementării fiind continuu. S-a 

elaborat procedura de sistem - arhivarea documentelor, precum și procedurile operaționale din 

cadrul compartimentelor: artistic, tehnic scenă, PR, atelier producție. 

În anul 2016 toate compartimentele instituției au continuat implementarea și aplicarea 

Sistemului de Control Intern Managerial, prin elaborarea procedurilor operaționale din cadrul 

compartimentelor: secretariat literar, precum și prin aplicarea procedurilor operaționale și 

procedurilor de sistem elaborate în anii precedenți. 

 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere: 

 

Consiliul de Administrație, înființat prin decizia 47/23.12.2013, cuprindea 7 membri, din 

care 5 membri au fost și sunt neschimbați pe parcursul celor trei ani: 2014, 2015 și 2016. 

Modificările survenite în componența Consiliului de Administrație au fost:  în anul 2014 când un 

membru și-a dat demisia de la locul de muncă, astfel fiind înlocuit și din Consiliul de 

Administrație al instituției Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri Craiova, urmând a fi înlocuit cu 

alt membru prin decizie dată de Ordonatorul Principal de Credite, respectiv de către Primăria 

Craiova, iar în anul 2016 un membru a fost înlocuit ca urmare a pierderii calității de consilier local. 

Consiliul de Administrație 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.  
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4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare): 

 

În perioada 2014  – 2016  s-a asigurat perfecționarea salariaților prin cursuri de pregătire 

profesională, astfel:  

- protecția muncii,  

- securitatea și sănătatea în muncă,  

- coordonator de trafic,  

- control intern managerial,  

- achiziții publice  

- managementul în instituțiile publice de cultură. 

În anul 2015 salariații, care îndeplineau condițiile de promovare în grade / trepte 

profesionale, au susținut examenele pentru a trece pe grade / trepte superioare: actori, muncitor 

calificat și consilierul juridic. 

În anul 2016, de asemenea, salariații, care îndeplineau condițiile de promovare în grade / 

trepte profesionale,  au susținut examenele pentru a trece pe grade / trepte superioare, fiind cazul: 

inginerului de sunet și inginerului de lumini. 

În perioada 2014 – 2016 Comisia de Disciplină, constituită în cadrul instituției, s-a întrunit 

pentru analizarea abaterilor disciplinare ale salariaților, propunând managerului instituției sancțiuni 

disciplinare care s-au concretizat prin emiterea deciziilor de sancționare. 

 

5.  măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri / 

refuncţionalizări ale spaţiilor: 

 

În perioada 2014 – 2016 sala de spectacole, sala studio și alte spații ale Teatrului pentru 

Copii si Tineret Colibri au fost închiriate în mod constant, obținându-se astfel venituri 

semnificative. 

 

6.  măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor organisme de control în perioada raportată: 

 

În anul 2014 Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri a fost verificat în privința respectării 

normelor privind securitatea în muncă, paza contra incendiilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

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

În anul 2015, Teatrul pentru Copii si Tineret 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. 

În anul 2016 Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri a fost verificat pe linia de siguranță 

împotriva incendiilor și de la ARR - verificarea respectării reglementărilor în ceea ce privește 

transportul de persoane în cont propriu. 
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D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate: 

 

- execuția bugetară a anului 2014: 

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

Nr.crt Sursă venit Planificat Realizat 

1. Subvenție 1.216.000 1.213.142 

2. Venituri proprii    200.000   152.411 

 Total 1.416.000 1.365.553 

 

– execuţia bugetară a anului 2015: 

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

Nr.crt Sursă 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 

 

- execuția bugetară 01.01.2016 – 30.09.2016: 

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

Nr.crt Sursă venit Planificat Realizat 

1. Subvenție 1.245.000 1.245.000 

2. Venituri proprii 120.000 154.919 

 Total 1.365.000 1.399.919 

* anul 2016 este în derulare 

 

Sursa de realizare a veniturilor proprii o reprezintă: 

 2014 2015 01.01 – 30.09 

2016 

Veniturile din spectacole: 123.911 136.084 97.129 

Venituri din susținerea atelierelor de creație și 

închiriere de spații:  

28.500 42.265 57.790 

Total venituri proprii: 152.411 178.349 154.919 

* anul 2016 este în derulare 

 

Pe parcursul anului 2014 s-au desfășurat următoarele activități: 

Nr crt.  Spectacole Spectatori 

planificat Realizat planificat Realizat 

1 Spectacole - la sediu 130 120 15.000 18.156 

 - în deplasare   20 3   5.000   5.850 

 -  gratuite               20 96 - 23.700 

 Total 170 219 20.000 47.706 
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Pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat următoarele activități: 

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 
 

În perioada 01.01 – 30.09.2016 s-au desfășurat următoarele activități: 

Nr crt.  Spectacole Spectatori 

planificat Realizat planificat Realizat 

1 Spectacole - la sediu 110 85 14.000 12.661 

 - în deplasare 5 4 2.000 2.200 

 -  gratuite 120 220 30.000 46.200 

 - spații închiriate     

 - școli, grădinițe     

 Total 235 309 46.000 61.061 

* anul 2016 este în derulare 

Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenții / contracte încheiate în baza 

legilor speciale, bunuri și servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere, cheltuieli pentru 

reparații capitale) 

ANUL 2014 

Nr. 

crt. 

Articol cheltuială Planificat Realizat 

1 Cheltuieli de personal 596.000 593.373 

2 Bunuri și servicii 795.000 747.411 

3 Cheltuieli de capital 25.000 24.769 

 Total 1.416.000 1.365.553 
 

ANUL 2015 

Nr. 

crt. 

Articol cheltuială 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 
 

01.01.2016 – 30.09.2016 

Nr. 

crt. 

Articol cheltuială Planificat Realizat 

1 Cheltuieli de personal 650.000 595.262 

2 Bunuri și servicii 694.000 599.592 

3 Cheltuieli de capital 21.000 13.240 

 Total 1.365.000 1.208.094 

* anul 2016 este în derulare 
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Date comparative  de cheltuieli ale proiectelor culturale (estimări şi realizări) în perioada 

raportată: 

 
Programul 

Tip proiect Tip proiect 
Denumire proiect 

 
Deviz 
Estimat 

Deviz realizat 

ANUL 2014 

Restitutio 

Premieră  Mic Ursul pacălit de vulpe 30.000 27.008 

Premieră Mediu Capra cu trei iezi 10.000   5.500 

Proiect cultural Mic La bulivar, birjar!   8.000      1.870 

        Fabrica de Povești  
        electroColibri 

Proiect cultural Mediu Ucenicii păpușari 10.000 
  5.476 

Universalia 

Premieră Mediu 
Spectacol Eu sunt 
Shakespeare 

90.000 
   76.895 

Proiect cultural Mediu Săptămâna Teatrului 10.000   8.013 

Proiect cultural Mediu 
Povești de-a lungul și de-a  
latul 

10.000 
  7.053 

Proiect cultural  Mare 
Tinerii talentați ai Craiovei  
și poveștile lor 

32.000 
28.052 

Maratonul Păpușilor Proiect cultural Mare Puppets Occupy Street 117.000 113.453 

ANUL 2015  

Universalia 

Premieră Mare Vrăjitorul din Oz 90.000 96.775 

Proiect cultural Mic Săptămâna Teatrului 12.000 7.862 

Premieră 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 

01.01.2016 – 30.09.2016 (anul 2016 este în derulare) 

Maratonul Păpușilor Proiect cultural Mare Puppet Occupy Street 329.000 309.840 

Universalia 

Premieră Mic Hansel și Gretel 10.000 9.540 

Premieră Mediu Zorro 70.000 54.755 

Proiect cultural Mediu Colibri intr-un ACT 45.000 41.600 

Proiect cultural Mic Săptămâna Teatrului 6.000 0 

Restitutio Proiect cultural Mic 7 zile, 7 arte 0 0 

Fabrica de poveşti 
electroColibri 

Proiect cultural Mic Ucenicii păpușari (ateliere) 15.000 
14.027 
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Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei a fost: 

 

 2014 2015 01.01 – 30.09 

2016 

Veniturile din spectacole la sediu: 119.455 133.584 93.929 

Venituri din spectacole în deplasare: 4.456 2.500 3.200 

Venituri din susținerea atelierelor de creație și 

închiriere de spații:  

28.500 42.265 57.790 

Total venituri proprii: 152.411 178.349 154.919 

Gradul de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor instituției:  

11,16% 11,37% 12,82% 

* anul 2016 este în derulare 
 

Prețurile practicate, în funcție de categoria locului: 

 

 2014 2015 01.01 – 30.09 

2016 

Preț întreg 

 

7,00 7,00 7,00 

10,00 10,00 10,00 

Preț redus pentru grupuri organizate 5,00 5,00 5,00 

Preț întreg spectacole invitate 20  20  20  

* anul 2016 este în derulare 
 

INDICATORI: 2014 2015 01.01 – 30.09 

2016 

Gradul de creștere a veniturilor față de anul 

precedent: 

2014/2013 2015/2014 2015/2016 

91,46% 17,06%  

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul 

cheltuielilor: 

43,45% 40,61% 49,27% 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 1,81% 1,50% 1,10% 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție:  100% 100% 100% 

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul 

raporturilor contractuale (altele decât CIM) 

27,85% 21,04% 49,26% 

Cheltuielile pe beneficiar:  28,62 23,88 22,93 

- Subvenție / alocație: 25,42 21,16 20,39 

- Venituri proprii: 3,20 2,72 2,54 

Indicele de ocupare a sălii la sediu: 42% 50% 42% 

* anul 2016 este în derulare 

 

 

 

 

 



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 
 

20 
 

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 
Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 2014 Anul 2015 01.01 – 30.09  

2016 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. benef. 

28,62 23,88 22,93 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 

3. Număr de activități educaționale 300 400 400 

4. Număr de apariții media (fără comunicate de 

presă) 

422 437 342 

5. Număr de beneficiari neplătitori 23.700 45.970 46.200 

6. Număr de beneficiari plătitori 24.006 19.699 14.861 

7. Frecvență medie zilnică 3 4 4 

8. Număr de proiecte / acțiuni culturale 167 227 294 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 123.911 136.084 97.129 

10. Venituri proprii din alte activități 28.500 42.265 57.790 

 * anul 2016 este în derulare 
 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management: 
 

Se realizează prin raportare la: 

 

1. viziune 

 

Viziunea este adaptarea ofertei culturale la necesitățile publicurilor, prin crearea de punți 

comunicaționale și empatice, datorită artei spectacolului.  

Viziunea asupra teatrului pentru copii și tineret s-a schimbat în ultimii ani datorită 

interacțiunii continue cu publicul și cu școlile de specialitate, prin inițierea atelierelor de creație și 

parteneriatul cu Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Concret, copii și adolescenți care nu 

cunoșteau mecanismele care fac să funcționeze o instituție de spectacol au devenit conștienți de 

complexitatea și diversitatea acesteia. Astfel, Teatrul Colibri a devenit accesibil și relevant pentru 

toate categoriile de public, reușind să confere un mediu prietenos și în același timp educativ prin 

intermediul activităților multiculturale, pe care le oferă comunității, ajutând la dezvoltarea 

cognitivă, practică, interrelațională, emoțională, creativă, cu impact pe termen lung. 

 

 

2.  misiune: 

 

Misiunea Teatrului Colibri, ca instituţie publică de cultură, prin activităţile pe care le 

desfăşoară, se adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând asigurarea accesului 

tuturor cetăţenilor la actul artistic, contribuind la dezvoltarea intelectuală şi spirituală a 
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personalităţii umane, la formarea sistemului estetic şi al judecăţilor de valoare în domeniul artei 

spectacolului. 

 

3. obiective (generale şi specifice): 

 

De-a lungul celor trei ani de management am urmărit atent obiectivele inițiale: creșterea și 

diversificarea ofertei, a consumului cultural prin atragerea de tineri creatori, colaborarea cu teatre 

independente și valorificarea resurselor existente, punând accent sporit pe diversitatea culturală și 

interculturalitate.  

Am reușit să construim un nou grup țintă, să creștem reputația instituției în comunitate, să 

fidelizăm publicul prin parteneriate creative, să sporim veniturile chiar în contextul susținerii 

activității cu ajutorul unei bugetări robuste dar riguroase. 

 

       4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management: 

 

Contextul socio-cultural şi economic actual în care Teatrul Colibri îşi desfăşoară activitatea 

este unul propice dezvoltării programelor şi proiectelor de anvergură.  

Deschiderea către public, media şi către valorile culturale europene este o condiţie esenţială 

pentru revitalizarea, vizibilitatea şi plusul de valoare pe care Teatrul Colibri le-a dobândit.  

Strategia artistică pentru întreaga perioadă a managementului s-a concretizat astfel: 

 intensificarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor culturale pe care Teatrul Colibri le 

desfăşoară: pe lângă spectacolele săptămânale din week-end, Teatrul Colibri desfășoară 

ateliere de creație de luni până sâmbătă, 3 serii de ateliere pe an. Găzduiește expoziții, lansări 

de carte și alte diverse evenimente culturale. 

 diversificarea şi extinderea formelor de expresie artistică: abordarea de noi estetici și forme de 

expresie în spectacole (ex.: Eu sunt Shakespeare, Poveste despre Hansel și Gretel, Zorro, 

Puppets Occupy Street) 

 conectarea permanentă la realităţile şi evoluţia artei teatrului de animaţie în context european s-

a realizat prin colaborarea cu artiști internaționali în Festivalul Puppets Occupy Street, dar și 

prin colaborări cu teatre și artiști din țară.  

 acoperirea din punct de vedere artistic a tuturor cerinţelor şi exigenţelor pieţei de profil, prin 

responsabilitatea majoră a acestei instituţii, prin unicitatea ei pe plan local şi zonal, prin 

spectacole clasice, moderne și prin parteneriate instituționale. 

 atragerea de creatori valoroşi care pot contribui la ridicarea nivelului profesional şi de 

performanţă al trupei prin colaborarea cu artiști importanți.  

 preocuparea permanentă pentru dezvoltarea şi perfecţionarea personalului artistic, tehnic, 

administrativ, prin cursuri de perfecționare și prin participări la ateliere de creație artistică. 

 realizarea de parteneriate strategice cu instituţii valoroase, puternice din România şi din 

străinătate pentru sporirea prestigiului şi creşterea nivelului profesional s-a realizat prin 

colaborări cu Teatrul ACT București, Institutul Cultural Român, Casa Regală a României, 

Festivalul Internațional Shakespeare, etc.. 

 stimularea creației și promovarea valorilor autentice s-au realizat prin încurajarea și 

determinarea actorilor păpușari de a concepe și pune în scenă spectacole de creație colectivă, 

precum și prin susținerea de ateliere de creație.  
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 realizarea unui program complex de activități conexe, care să stimuleze participarea publicului,  

dezvoltarea profesională a personalului și creșterea valorii instituției s-a concretizat prin 

proiecte ca: Festivalul Puppets Occupy Street, Săptămâna Teatrului, Colibri într-un ACT, 

Atelierele Fabricii de povești electroColibri, dar și prin diversitatea evenimentelor găzduite de 

Teatrul Colibri în calitate de partener sau co-organizator.   

Programele şi proiectele propuse în cadrul proiectului de management au urmărit în mod 

deosebit poziţionarea instituţiei ca reper/model cultural atât în domeniul artelor spectacolului, cât 

şi în cel al educaţiei şi implicării active în viaţa socială. Spectacolul de orice gen reprezintă o 

formă de comunicare, iar scopul oricărei comunicări este de a fi receptată şi, eventual, asimilată. 

 

5. strategie şi plan de marketing: 

 

Promovarea unui produs cultural sau a unui brand al unei instituţii de cultură este o artă în 

sine, dublată de ştiinţă, informare, conectare la concretul pieţei.  

Strategiile pe care compartimentul PR - marketing 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. Spre exemplu, Atelierele Fabricii de povești electroColibri reprezintă o componentă 

esențială a strategiei de marketing. Astfel, numărul spectatorilor a crescut, educația culturală s-a 

îmbunătățit și feed-back-ul este mai rapid și direct, fiindcă fiecare atelier în parte este un focus - 

grup. 

Un alt exemplu îl constituie Festivalul Puppets Occupy Street, fiind un agent de marketing 

prin diversitatea spectacolelor și a spațiilor în care Teatrul Colibri își atrage potențialii spectatori. 

De asemenea, conexiunea creată între culorile biletelor și scaunelor din sală, precum și 

Zilele Porților Deschise reprezintă alte strategii de marketing. 

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 readucerea în prim-plan a Teatrului Colibri așa 

cum este el acum.  

Imaginea instituţiei a fost reconfigurată în raport cu “oglinda” sa, respectiv publicul, 

autoritatea tutelară, media şi partenerii strategici.  

 

 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management: 

 

Programele propuse pentru perioada de management: 

 

1. Programul Restitutio: Montarea, interpretarea și adaptarea unor titluri din repertoriul 

românesc în vederea promovării valorii creaţiei naţionale specifice prin organizarea de 

spectacole atât la sediu cât şi în turnee şi deplasări în ţară şi străinătate, participări la 

festivaluri de profil. 
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2. Programul Universalia: Montarea unor spectacole din marea creație universală. Se 

urmărește translația specificului instituției spre valorile universale, integrând astfel teatrul 

în circuitul marilor valori. 

 

3. Programul Fabrica de povești ElectroColibri: Se va urmări atragerea, realizarea unui 

complex de proiecte și acțiuni menite să ofere educație culturală, să contribuie la 

dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru, dezvoltarea 

spiritului antreprenorial și utilizarea tuturor resurselor umane, logistice, de spațiu și a 

contextului în care Teatrul Colibri își desfășoară activitatea. 

 

4. Programul Maratonul păpușilor: Iniţierea unui festival de amploare, primul și unicul în 

Oltenia, dar cu impact major la nivel național și internațional. Publicul craiovean este 

pregătit și dornic sa participe la astfel de manifestări, Teatrul Colibri răspunzând astfel unei 

cereri de multă vreme formulată de către spectatori. 

 
7. proiecte din cadrul programelor: 
 

Anul 2014 
 

Programul Restitutio  
 

 Premiera spectacolului La bulivar, birjar!, după I.L. Caragiale 

 Premiera spectacolului Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă 

 Premiera spectacolului De-a capra cu trei iezi, după Ion Creangă 

 Premiera spectacolului Pe urmele lui Harap Alb, după Ion Creangă, spectacol stradal 
 

Programul Universalia 
 

 Premiera spectacolului Eu sunt Shakespeare, de Alina Nelega  

 Proiectul Săptămâna Teatrului - desfăşurat anual în perioada 20 – 27 martie, în 2014 a 

cuprins: premiera spectacolului Ursul păcălit de vulpe, expoziţia de scenografie din Serbia 

Lumi şi Eroi / Worlds and Heroes, spectacolul Atelierele Fabricii de Poveşti 

electroCOLIBRI, activităţi precum Porţi Deschise şi repetiţii cu public la spectacolul Eu 

sunt Shakespeare. 

 Proiectul Tinerii talentaţi ai Craiovei şi poveştile lor - proiectul a avut ca scop 

transformarea zidurilor clădirii instituţiei în simeze asemenea celor din galeriile de artă. 

3.200 mp din zidurile teatrului au fost transformați în pictură murală de către un grup de 9 

elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”. 

Programul Fabrica de poveşti electroColibri 
 

 Proiectul Ucenicii păpuşari  
S-au desfășurat 3 serii a câte 6 – 8 ateliere pe serie, la care au participat aproximativ 200 de 

copii. 
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Programul Maratonul Păpușilor  

 Festivalul Puppets Occupy Street, 25 august – 1 septembrie, ediție pilot, care a anunțat 

temele următoarelor ediții. 

- caracter național 

- 15 trupe, aproape 100 de artişti,  

- 85 de evenimente, din care: 2 parade cu 4 păpuși gigant construite în regim propriu, 

reprezentând temele edițiilor următoare, spectacole, 5 ateliere de creaţie, expoziţii, proiecții 

video  

- desfăşurat în 10 spaţii  

Nr. total de spectatori: 23.000  

 

Anul 2015 

 
Programul Restitutio  

 

 Proiectul 7 zile, 7 arte   
- Școala Altfel - cu 9 reprezentaţii în 5 zile, în perioada 6 – 10 aprilie 2015 și întâlniri 

tematice cu elevi și cadre didactice, inspirate de povești românești și scurte dramatizări ale 

acestora, în baza parteneriatelor educaționale existente.  

Obiectivul proiectului a constituit facilitarea accesului pentru unitățile de învățământ la 

actul artistic.  

 

Programul Universalia 

 

 Premiera spectacolului  Frumoasa din Pădurea Adormită, după Charles  Perrault 

 Premiera spectacolului Vrăjitorul din Oz, după L. F. Baum 

 Proiectul Săptămâna Teatrului, desfăşurat în perioada 20 – 27 martie 2015, a cuprins: 

expoziţii Tinerii talentaţi ai Craiovei şi poveştile lor și Fotografia de teatru, realizată de 

fotojurnalistul Bogdan Dănescu, spectacolele Eu sunt Shakespeare, Fata babei și fata 

moșneagului, Rățușca cea urâtă și Cine va păzi clopoțeii?- o producție a Teatrului de 

Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, Autobuzul cu păpuși – spectacol La bulivar, birjar! La 

bulivar!, ateliere de creație cu marionete, respectiv de introducere în arta teatrului și a 

animației, Porți Deschise la Fabrica de povești electroColibri. 

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

Dumnezeul de a doua zi, Fidelitate, American Buffalo, Păi…despre ce vorbim noi aici, 

domnule?, cont(r)ACTe  

 

Programul Fabrica de poveşti electroColibri 

 

 Proiectul Ucenicii păpușari  
S-au desfășurat 3 serii a câte 8 – 10 ateliere pe serie, la care au participat aproximativ 300 

de copii. 
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Programul Maratonul Păpușilor  

 

 Festivalul Puppets Occupy Street – Water Edition, 25 august – 1 septembrie,  

- caracter internațional 

- 7 țări  

- 19 trupe  

- 150 de evenimente, din care: 2 parade cu 6 păpuși gigant construite în regim propriu, 66 

spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, proiecții video, instalații etc. 

- primul video mapping realizat în Craiova 

- desfăşurat în 10 spaţii  

 Nr. total de spectatori: 40.000  

 

Anul 2016 – în derulare (01.01.2016 – 30.09.2016) 

 
Programul Restitutio  

 

 Proiectul 7 zile, 7 arte   
- Școala Altfel - cu 9 reprezentaţii, expoziția Fotografia de teatru, semnată de 

fotojurnalistul Bogdan Dănescu și Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri și întâlniri 

tematice cu elevi și cadre didactice, inspirate de povești românești și scurte dramatizări ale 

acestora, în baza parteneriatelor educaționale existente.  

Obiectivul proiectului a constituit facilitarea accesului pentru unitățile de învățământ la 

actul artistic.  

 
Programul Universalia 

 

 Premiera spectacolului Poveste despre Hansel și Gretel, după Frații Grimm 

 Premiera spectacolului Zorro 

 Proiectul Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 2016 a cuprins: premiera spectacolului 

steampunk  Poveste despre Hansel și Gretel, reprezentația  Ursul păcălit de vulpe, Porți 

Deschise în Fabrica de povești electroColibri, expoziții de pasteluri și scenografie, semnate 

de Eustațiu Gregorian, proiecție de film în cadrul proiectului “Classe découverte – cinéma 

français”, proba de teatru a Competiției Tinereții, concurs organizat de Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Dolj 

Proiectul Colibri într-un ACT  a continuat și în anul 2016, în parteneriat cu  Teatrul ACT 

din București, cu spectacolele: Păi… despre ce vorbim noi aici, Domnule?, Dumnezeul de 

a doua zi, Omul Pernă, Apă de Mină, Cont(r)ACTe.  

 

Programul Fabrica de poveşti electroColibri 

 

 Proiectul Ucenicii păpușari 
S-au desfășurat 2 serii a câte 10 ateliere pe serie, la care au participat 240 de copii. 

* anul 2016 este în derulare 
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. 

Programul Maratonul Păpușilor 

 

 Proiectul Puppets Occupy Street – Fire Edition (25 august – 1 septembrie)  

- caracter internațional 

- 11 țări  

- 24 de trupe  

- 221 de evenimente, din care: 2 parade cu 7 păpuși gigant construite în regim propriu, 90 

spectacole, 3 concerte, 13 ateliere de creație, 3 expoziții, proiecții video, video mapping, 

arte vizuale, arte plastice, animație stradală 

- desfăşurat în 13 spaţii  

 Nr. total de spectatori: 43.000  

Deși a fost doar a treia ediție de festival, Puppets Occupy Street a reușit să aibă ecou atât la 

noi în țară cât și peste hotare, existând deja liste cu trupe / artiști de renume, din străinătate, care 

doresc să participe la ediția din anul 2017. 

  

 

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management: 

 

Pe lângă activitățile planificate și specifice instituției au fost și oportunități care au generat 

alte colaborări și proiecte. Activitatea principală a teatrului a fost montarea de spectacole, 

organizarea de evenimente, deschiderea  orizontului către producțiile pentru adolescenți și tineri. 

 

Teatrul Colibri a participat la evenimentele organizate de autoritățile locale, de exemplu Zilele 

Craiovei, Zilele Mihai Viteazu, Festivalul Internațional Shakespeare etc; precum și la evenimente 

culturale organizate în regiune. 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă 2017 – 2021 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Venituri totale din care: 1.782.000 1.809.000 1.845.000 1.845.000 1.845.000 

2.  - venituri proprii 220.000 250.000 270.000 300.000 330.000 

3.  - subvenție 1.532.000 1.514.000 1.515.000 1.475.000 1.445.000 

4.  - sponsorizări 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 

5.  - alte surse 10.000 20.000 30.000 40.000 40.000 

6.  Cheltuieli totale din care: 1.782.000 1.809.000 1.845.000 1.845.000 1.845.000 

7.  - cheltuieli de personal 880.000 900.000 950.000 950.000 950.000 

8.  - bucuri și servicii 902.000 909.000 895.000 895.000 895.000 
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2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă 2017 – 2021 

Nr. Crt. Nr. spectatori 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  - la sediu 30.000 35.000 38.000 38.000 38.000 

2.  - în deplasare 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 

3.  - gratuite 29.000 29.000 35.000 35.000 35.000 

4.  Total 65.000 70.000 80.000 80.000 80.000 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

 

Anul 2014 

Program Denumirea proiectului Deviz estimat 
cf. programului minimal 

Deviz realizat 

Restitutio Ursul păcălit de vulpe 30.000 27.008 

Capra cu trei iezi  5.500 

La bulivar, birjar! 8.000 1.870 

Fabrica de Povești  

electroColibri 

Ucenicii păpușari  5.476 

7 zile, 7 arte 40.000  

Copii, povești, păpuși 20.000  

Universalia Spectacol Eu sunt Shakespeare 90.000 76.895 

Săptămâna Teatrului  8.013 

Povești de-a lungul și de-a latul   7.053 

Tinerii talentați ai Craiovei  

și poveștile lor 

  28.052 

Gulliver 65.000  

Maratonul Păpușilor Puppets Occupy Street 117.000 113.453 

TOTAL 370.000 273.320 

 

Anul 2015 

Program Denumirea proiectului Deviz estimat 
cf. programului 

minimal 

Deviz realizat 

Restitutio 7 zile, 7 arte 0 0 

Chirițele 45.000  

Fabrica de Povești  

electroColibri 

Ucenicii păpușari (ateliere) 8.000 6.839 

Copii, povești, păpuși 20.000  

Universalia Vrăjitorul din Oz 90.000 96.775 

Săptămâna Teatrului 12.000  7.862 

Zorro 70.000  

Frumoasa din Pădurea Adormită  72.785 

Colibri într-un ACT  61.904 

Ferma animalelor 55.000  

Maratonul Păpușilor Puppets Occupy Street 350.000 312.615 

TOTAL 650.000 558.780 
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01.01.2016 – 30.09.2016 (anul 2016 este în derulare) 

Program Denumirea proiectului Deviz estimat 
cf. programului 

minimal 

Deviz realizat 

Restitutio 7 zile, 7 arte 0 0 

Făt frumos cel urât 40.000  

Prâslea cel voinic și merele de aur 35.000  

Fabrica de Povești  

electroColibri 

Ucenicii păpușari (ateliere) 15.000 14.027 

Universalia Hansel și Gretel 10.000 9.540 

Săptămâna Teatrului 6.000  0 

Zorro  54.755 

Colibri într-un ACT  41.600 

Maratonul Păpușilor Puppets Occupy Street 329.000 309.840 

TOTAL  435.000 429.782 

 

Programele minimale anuale au fost asumate cu toate componentele și variabilele lor, 

considerând că oportunitățile sau amenințările unor conjuncturi pot fi favorabile sau nu proiectelor 

propuse.  Astfel, programele au fost maleabile și au suferit modificări tocmai din dorința de a nu 

rămâne “încremeniți în proiect” dacă o idee sau o propunere mai bună ar fi fost în beneficiul 

teatrului. 

 

 

 

EPILOG 

 

“Din bube, mucegaiuri și noroi / Iscat-am frumuseți și prețuri noi” - aceasta ar fi cea mai 

potrivită caracterizare pentru ultimii trei ani de activitate ai Teatrului Colibri: dintr-o instituție 

pierdută în anonimat și care se hrănea din amintirea vremurilor bune, dar fără scenă și deposedată 

de personalitate, azi Teatrul Colibri din Craiova înseamnă forță, îndrăzneală, identitate, reper 

cultural, ambasador și apologet al artei animației. Cu inventivitate, perseverență și devotament 

echipa noastră a redefinit imaginea celui mai frumos loc de pe pământ Teatrul Colibri Craiova. 


