
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

actorului Marcel Iureş 
 

 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 24.04.2014; 
     Având in vedere raportul nr.59647/2014 întocmit de Serviciul Imagine, 

Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune 
conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, actorului Marcel 
Iureş; 

      În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 
lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

 
 
 
 
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

domnului Marcel IUREŞ – în semn de recunoştinţă pentru întreaga 
sa activitate, pentru o viaţă dedicată scenei, pentru loialitatea faţă 
de poporul român, pentru toate proiectele sale care au promovat şi 
promovează imaginea pozitivă a României în străinătate şi 
reprezintă o punte între trecut, prezent şi viitor şi îndeosebi pentru 
personalitatea complexă şi pentru susţinerea oraşului Craiova. 

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 59647/18.04.2014 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

actorului Marcel IUREŞ 
 
 
 
 
 Născut la Băileşti în anul 1951, Marcel IUREŞ a făcut şcoala la Craiova, unde 
a şi deprins pasiunea pentru lectură. A studiat apoi la clasa lui Marin Moraru, la 
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, absolvind în anul 1978. 

Debutul în teatru şi l-a făcut în acelaşi an, la Cluj-Napoca. A urmat apoi 
Teatrele Bulandra, Odeon, Naţional, Teatrul de Comedie din Bucureşti. De două 
ori, de-a lungul carierei a primit titlul de „cel mai bun actor de teatru din România” (în 
anii 1998 şi 2001). 

Dintre rolurile de teatru remarcabile pe care le-a făcut Marcel IUREŞ amintim 
trei dintre cei mai importanţi eroi shakespearieni: Hamlet, Henric al IV-lea, Richard 
al II-lea, sau Richard al III-lea şi Caligula.  

Performanţele sale artistice sunt legate şi de importante roluri în teatrul de 
televiziune (puse în scenă înainte de 1990)  şi în teatrul radiofonic naţional. 

În lumea filmului, prestaţia sa actoricească s-a dovedit a fi remarcabilă, 
creând roluri memorabile. În anul 1978 primeşte primul său rol de cinema, acela a 
compozitorului Franz Lizt, din filmul „Vis de ianuarie”, în regia lui Nicolae 
Opriţescu. 

După Revoluţie, în anul 1994, Marcel IUREŞ a început o impresionantă 
carieră internaţională în film, după turneul din Marea Britanie cu piesa "Richard al 
III-lea", în regia lui  Mihai Măniuţiu. I-a avut, de-a lungul carierei, parteneri de 
platou pe: Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, Nicole Kidman, Colin Farrell, 
Bruce Willis, Daniel Craig, Johnny Depp, Orlando Bloom sau Keira Knightley. A 
jucat în  producţiile unor regizori celebri, precum Francis Ford Coppola, Bruce 
Hunt sau Mel Gibson. 



La nivel naţional a împărţit platourile de filmare şi cu Amza Pelea, Maia 
Morgenstern sau Răzvan Vasilescu. 

Începând cu anul 1994, Marcel Iureş devine actor liber profesionist, iar un an 
mai târziu îl găsim în calitate de preşedinte al Fundaţiei Cultural Artistice Teatrul 
ACT, punând astfel bazele primei scene independente de teatru din România şi 
unde în prezent joacă cu regularitate - cele trei piese regizate de Alexandru Dabija: 
„Creatorul de Teatru“ (de Thomas Bernhard), „Ultima bandă a lui Krapp“ (de 
Samuel Beckett) şi „Capra sau Cine e Sylvia?“ (de Edward Albee). 

Din anul 2004, este preşedintele Festivalului Internaţional de Film 
Independent "Anonimul".  

În anul 2006, a dublat în română vocea lui  Doc Hudson, în 

producția Pixar/Disney Mașini. 

În 2007 semnează lectura audio-book-ului Humanitas  "Remember-Mateiu 
Caragiale”. 

„Seva vieţii mele urcă din modelele pe care le-am avut, din faptul că trei sferturi din 
viaţă am băut apă din fântână, din pământ, iar nu din ţeavă, că am mâncat pâine şi 
mămăligă făcute de bunica şi de mama mea, că am băut lapte de la vaca din grajd şi că am 
mâncat mere abia culese din pom. Seva vine din faptul că am întâlnit oameni care au trăit 
meditând, încercând, nu spunând. Mai cădeau în genunchi, se mai rostogoleau, dar se 
ridicau. Erau oameni. Şi mai vine din imensul noroc pe care mi l-a dat Dumnezeu: am 
primit o nevastă minunată, o adevărată forţă, şi un băiat absolut normal, un om. Şi mai vine 
seva şi din faptul că eu cred în poveşti cu îngeri şi cred în Dumnezeu. Nu-s multe. Le poţi 
strânge într-o batistă.“ (Marcel Iureş) 

La  această dată, Marcel Iureş este un brand internaţional. El  a decis să se 
alăture demersului municipalităţii în ceea ce priveşte desemnarea Craiovei drept 
Capitală Culturală Europeană în anul 20121, considerând oraşul nostru drept „o 
ladă de zestre pe care n-a mai deschis-o nimeni de multă vreme.” 

„Craiova este oraşul meu, unde m-am format, unde am învăţat carte şi cred că locul 
acesta e ca o ladă de zestre pe care n-a mai deschis-o nimeni de multă vreme... Hai să facem o 
listă. Vorbim de Brâncuşi, de Ţuculescu, de Minulescu, de Sorescu… de meşteşuguri de 
care nu îşi mai aminteşte nimeni, de iarmaroace în care nu mai vine nimeni… Şi asta-i doar 
începutul listei. Există o Mitropolie acolo, cu un trecut fabulos şi, cred, cu un viitor pe 
măsură. Puse la un loc lucrurile astea, şi multe altele, cu fonduri fie europene, fie 
guvernamentale, cred că mişcarea înainte – şi, dacă vreţi, spuneţi-i competiţie – e 
obligatorie. Fireşte, îmi doresc să câştige oraşul meu, Craiova, dar oricare alt oraş ar fi 
desemnat capitală culturală europeană în 2021 - Cluj, Iaşi, Timişoara - ar avea doar de 
câştigat. Mersul ăsta de umăr la umăr între oraşele candidate pentru Capitala Eeuropeană 
din 2021 va naşte ambiţii şi proiecte, va aduce foarte multe lucruri bune, mai ales că vor fi 
investite sume importante de bani pentru cultură.” (Marcel Iureş) 



 Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local poate conferi 
persoanelor fizice romăne sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de 
onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu.” 

În semn de recunoştinţă pentru întreaga sa activitate, pentru o viaţă dedicată scenei, 
pentru loialitatea faţă de poporul român, pentru toate proiectele sale care au promovat  şi 
promovează imaginea pozitivă a României în străinătate şi reprezintă o punte între trecut, 
prezent şi viitor şi îndeosebi pentru personalitatea complexă şi pentru susţinerea oraşului 
Craiova, în conformitate cu prevederile art. 36, alin.8 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem, spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA – actorului Marcel IUREŞ. 
  

 
 
 
 

Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 

Redacţie Ziar, 
 

                              Întocmit, 
 

Ionuţ PÎRVULESCU 
 

                           Carmen LICU 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 



 

  
 



MARCEL IUREŞ 
Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 Data şi locul naşterii: 2 august 1951, Băileşti ( jud. Dolj ) 

 

 Studii: 1974 - 1978 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ( I.A.T.C.), 

Facultatea deTeatru, secţia  Actorie, clasa prof. Marin Moraru;  

 

 Activitate profesională:  
 

 1978 – 1980 actor al Teatrului Naţional Cluj 

 1980 – 1992 actor al Teatrului Bulandra, Bucureşti 

 1992 – 1993 actor al Teatrului Odeon, Bucureşti 

 din 1994  - freelancer 

 1995 – înfiinţează Fundatia Cultural-Artistică Teatrul ACT, al cărei preşedinte este; 

 1998 – se inaugurează, pe Calea Victoriei la nr.126, Teatrul ACT, primul teatru 

independent din România şi singurul în producţiile căruia  joacă cu regularitate. 

 

 Roluri în teatru ( selectiv ): 
 

 Jaques Melancolicul – Cum vă place de W. Shakespeare ( regia Alexandru Dabija, 

Teatrul Naţional, Cluj, 1979 ) 

Garcin - Cu uşile închise de J. P. Sartre ( regia Mihai Măniuţiu,Teatrul Naţional, Cluj, 

1982 ) 

 Demetrius - Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare ( regia Liviu Ciulei, Teatrul 

Bulandra, Bucureşti, 1991) 

 Beckmann – Afară în faţa uşii de W. Borchert ( regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Bulandra, 

Bucureşti, 1991) 

 Caligula – Caligula de A. Camus ( regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Bulandra, 

Bucureşti,1991 ) 



 Verşînin – Trei Surori  de A. P. Cehov ( regia Alexandru Darie, Teatrul Bulandra, 

Bucureşti, 1995 ) 

 Chiriac – O noapte furtunoasă de I. L. Caragiale ( regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Odeon, 

Bucureşti, 1997 ) 

 Thomas Becket  - Omor în catedrală de T. S. Eliot ( regia Mihai Măniuţiu, o producţie 

Teatrul Naţional Cluj – Teatrul ACT – British Council,1998 ) 

 Richard III – Richard III de W. Shakespeare ( regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Odeon, 

Bucureşti, 1993 ) 

 Richard II – Richard II de W. Shakespeare ( regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Naţional din 

Bucureşti, 1998 ) 

 Utopistul – Cetatea Soarelui după Tommasso Campanella ( regia Mihai Măniuţiu, 

Teatrul ACT, Bucureşti, 1998 ) 

 Frankenstein – El – Tovarăşe Frankenstein, conducător iubit! ( o producţie a 

Teatrului ACT pentru Festivalul Frankenstein din cadrul Weimar 99, Capitala Culturală a 

Europei, 1999 ) 

 Hamlet – Hamlet de W. Shakespeare ( regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra, Bucureşti, 

2000 ) 

 Bruscon – Creatorul de Teatru de Thomas Bernhard ( regia Alexandru Dabija, Teatrul 

ACT, 2001) 

 Krapp – Ultima bandă a lui Krapp de Samuel Beckett ( regia Alexandru Dabija, Teatrul 

ACT, 2003 ) 

 Henric IV – Henric IV de Luigi Pirandello ( regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra, 

Bucureşti, 2005 )  

 Martin – Capra sau Cine e Sylvia? de Edward Albee ( regia Alexandru Dabija, Teatrul 

ACT, 2007) 

             -  Camera de hotel  de Barry Gifford ( regia Alexandru Dabija, Teatrul Odeon, 

2008) 

 Tatal  -  Acasa la tata de Mimi Branescu, regia Alexandru Dabija, Teatrul ACT, 2009 ) 

 Nae Catavencu – O scrisoare pierduta de I.L. Caragiale ( regia Alexandru Dabija, 

Teatrul de Comedie, 2011 ) 

 Ivan Turbinca  - ABSOLUT! dupa Ivan Turbinca, de Ion Creanga ( regia Alexandru 

Dabija, Teatrul ACT, 2011 ) 

  



 

Filmografie: 
 

Pirates of Caraibbean ( part 3 ), regia Gore Verbinski (2006) 

Logodnicii din America, regia Nicolae Mărgineanu (2006) 

Youth Without Youth, regia Francis Ford Coppola (2006) 

Isolation, regia Billy O’Brien (2005) 

Goal!, regia Danny Cannon (2005) 

The Cave, regia Bruce Hunt (2004)  

Layer Cake, regia Matthew Vaughn (2004)  

The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea, regia Peter Greenaway (2005) 

Cambridge Spies, regia Tim Fywell (TV, 2003)  

3 păzşte, regia Ovidiu Georgescu (2003)  

Hart's War, regia Gregory Hoblit (2002) 

Amen, regia Costa-Gavras  (2002)  

  Faimosul paparazzo, regia Nicolae Mărgineanu (1999)  

The Peacemaker, regia Mimi Leder (1997)  

Mission: Impossible, regia Brian de Palma (1996) 

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, regia Neil Jordan (1994) 

Un été inoubliable, regia Lucian Pintilie (1994)  

Somnul insulei, regia Mircea Veroiu (1994)  

Balanţa, regia Lucian Pintilie (1992) 

Cei care platesc cu viaţa, regia Şerban Marinescu (1991)  

Un bulgare de humă, regia Nicolae Mărgineanu(1989)  

Vacanta cea mare, regia Andrei Blaier (1988)   

Domnisoara Aurica, regia Şerban Marinescu (1985)  



Sezonul pescăruşilor, regia Nicolae Opriţescu (1985)  

Să mori rănit din dragoste de viaţă, regia Mircea Veroiu (1983)  

Castle in the Carpathians, regia Stere Gulea(1981)  

Artista, dolarii şi Ardelenii, regia Mircea Veroiu (1979)  

Vis de ianuarie, regia Nicolae Opriţescu (1978) 

 

 

Nominalizări şi premii: 

1993 - Premiul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru  - Secţia română 

pentru rolul Richard III. 

1994 -  Premiul UNITER pentru - Cel mai bun actor -  pentru rolurile din "Richard 
III" si "Afara in fata usii".  

  1994     - Nominalizare - British Theatre Awards in TNA - Manchester si Manchester 

Evening Awards pentru spectacolul Richard III de W. Shakespeare, regia Mihai Măniuţiu, 

Teatrul Odeon, Bucureşti, pentru următoarele categorii: Cel mai bun actor într-un 
spectacol străin după un text de Shakespeare; Cel mai bun actor străin într-o 
producţie europeană; Cea mai bună companie străină (n.n. Odeon) care a montat un 
text Shakespeare. 

2001    -  Premiul UNITER pentru - Cel mai bun actor -  pentru rolul „ Bruscon” din 

Creatorul de Teatru, de Thomas Bernhard. 

2008      -   Nominalizare UNITER pentru – Cel mai bun actor – pentru rolul „Martin” din 

Capra sau cine-i Sylvia. de Edward Albee. 
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