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                                                                    MODEL conform HG nr. 1301 / 2009 
                             
 
RAPORT DE ACTIVITATE 
 
     Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către  
Consiliul Local al municipiului Botoşani, denumit în continuare autoritatea, pentru  Teatrul  
pentru Copii şi Tineret “Vasilache”, aflat  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, 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  01.01.2011 la 31.12.2011, reprezentând  prima 
evaluare. 
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  Structura raportului de activitate 
    PARTEA I 
   a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 
sistemul instituţional existent: 
    a.1. colaborarea*1 cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi - tipul/forma 
de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea; 

 
parteneriate de promovare reciprocã a activităţilor 

 
- Inspectoratul Şcolar Botoşani 
- SC MEDIAPRESS SRL- Botoşani 
- Ştiri.Botoşani.Ro,   
- SC Capisco SRL Botoşani,  
- Postul de radio Itsy Bitsy,  
- Postul de Televiziune Tele´M Botoşani  

Protocol de colaborare cu:   Şcoala nr. 6; Gradiniţa nr. 21, Grădiniţa nr. 6, Grădiniţa 
nr. 23, Şcoala nr. 11, Şcoala nr. 14, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Grădiniţa nr. 22, 
Şcoala nr. 2  

parteneriate pentru derularea unor proiecte 
 

- Ianuarie 2011- a III-a ediţie a Festivalului – concurs „Artele Copilăriei”. Organizator 
Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani . 

-  martie - a III-a ediţie a Festivalului judeţean ,,Micii păpuşari”. Organizator 
Grădiniţa nr. 21 Botoşani, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Botoşani şi Societatea Cultural Artistică ,,Arlechin” -  festival desfăşurat pe două 
secţiuni: de interpretare si creaţie şi care urmăreşte dezvoltarea creativităţii copiilor 
preşcolari. 

- 23 aprilie 2011 – invitat „Zilelor Oraşului Botoşani prezintă, gratuit spectacolul  
,,Povestiri de buzunar”, în regia lui Valentin Dobrescu, spectacolul fiind gratuit, oferit 
copiilor instituţionalizaţi în cadrul DGASPC Botoşani. 

- 1 iunie 2011 – partener - Ziua Internaţională a Copilului, Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Vasilache” a prezentat  spectacolul ,,Punguţa cu doi bani”, în Parcul Mihai 
Eminescu, manifestare organizată în colaborare cu Asociaţia „Pentru Botoşani” 
prezentat în parcul „Mihai Eminescu”. 

- Iunie - octombrie  2011 – Caravana „Vasilache” ediţia I, partener. Spectacolul 
„Punguţa cu doi bani” a fost prezentat, gratuit, publicului din localităţile Tudora, 
Călăraşi, Pomârla, Ripiceni, Dobârceni în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 
2011. Astfel s-a dorit promovarea teatrului la sate şi facilitarea accesului la cultură a 
preşcolarilor şi şcolarilor din mediul rural. 

- 20 decembrie 2011- partener- „Scrisoare către Moş Crăciun” eveniment realizat în 
parteneriat cu Monitorul de Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani. Teatrul a 
susţinut două reprezentaţii cu spectacolul ,,Trăistuţa cu poveşti” – cadou spectatorilor 
oferit cu ocazia sărbătorilor de iarna.  

 
    a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la 
programe/proiecte europene/internaţionale*2; 
 
- solicitant - dec. 2011- depus cerere de finanţare AFCN, proiect – Gala Internaţională a 
Recitalurilor Păpuşăreşti, ed. a IX-a, 2012- valoare proiect 73.655 lei.   
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-  Invitat - Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, ediţia a V-a, Suceava, 
Teatrul „Vasilache” a fost prezent cu spectacolele „Răţuşca cea urâtă” şi „Păcală în satul 
lui”.  
- Invitat - Teatrului „Veniamin Apostol” Soroca în perioada 8 – 9  noiembrie 2011 s-a 
efectuat deplasarea la  Soroca - Republica Moldova, cu  spectacolul  „La circ”.  

 
    a.3. acţiuni de publicitare*3 a proiectelor proprii ale instituţiei; 

- Publicarea de materiale informative sau realizarea de conferinţe de presă ce au fost 
mediatizate prin intermediul partenerilor media: 

-  locale:  Banul botosanean, Botosaneanul, Botosani Necenzurat, Botosani Online, 
Darabaneni.ro, Dorohoi News, Dorohoianul, Evenimentul de Botosani, InfoBt,  
Informatia Botosaniului, Jurnalul de Botosani, Monitorul de Botosani, Pro Botosani, 
Realitatea Dorohoiana,   Stiri Botosani,  Tele M Botosani,  Timpul Botosanean,  Ziare 
Botosani,   

-regionale: Informatorul Moldovei, Radio Iaşi, TVR Iaşi,  

-naţionale :  Radio România Actualităţi. 

- internaţionale – „Cortina” – Soroca, Rep. Moldova 

- tipărire de afişe 

- realizarea site-ului teatrului :  www.teatrulvasilache.ro  

- relizare „Tur virtual” Teatrul „Vasilache” Botoşani 

- postarea de informaţii publice, reţinerea de locuri  direct pe site-ul teatrului (în curând 
vom vinde şi bilete on-line – fiind primul teatru din ţară care îşi vinde biletele on line),  
postarea diferitelor informaţii pe site- ul teatrului: afişe, informaţii financiare, etc.  

- realizarea de pagini pe site-uri de socializare: Facebook (peste 2500 de persoane), 
Too, MySpace, You Tube şi postarea de informaţii pe aceste medii. 

-realizarea de videoclipuri cu durata de 30 secunde, rulate pe televiziunile locale şi 
cele două panouri publicitare de pe Pietonalul Unirii şi de la Casa Cărţii. 

Promovarea imaginii, precum şi a acţiunilor culturale cu:  

- afişe, flyere, mape de prezentare, bannere, roll-upuri şi alte materiale promoţionale. 
   
  a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media; 
 

- redactarea  şi transmiterea constantă de comunicate de presă a activităţilor teatrului; 

- realizarea de conferinţe de presă cu informarea corectă a instituţiilor mass media a 
activităţilor teatrului; 

- prezenţa activă, continuă şi agresivă în spaţiul virtual; 

- organizarea de concursuri cu premii la spectacolele duminicale; 

- reprezentatii gratuite pentru membrii defavorizaţi ai comunităţii; 

- spectacole susţinute ( la sediu şi îin spaţii neconvenţionale) cu ocazia unor 
manifestări importante din viaţa copiilor şi a comunităţii locale 

 
    a.5. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare*4; 

Presa de specialitate - „Teatrul azi”, Numărul 12/2011, pag. 54  -   Festival Cluj-
Napoca: “PUCK 2011” de Raluca Tulbure 

http://www.teatrulvasilache.ro/
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Nr. apariţii în presa locală şi naţională – 418  

    a.6. profilul beneficiarului actual: 
    - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 
    - estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari*5; 
 

Spectatorul teatrului nu are, practic, limite de vârstă, un target al fidelităţii referindu-se 
la copii cu vârsta îintre 4-15 ani şi provine preponderent din mediul urban. 

Deşi unitatea are în repertooriul curent spectacole ce se adresează adolescenţilor ( 
15-19 ani,) acestea nu au putut fi prezentate din lipsa de personal artistic şi tehnic de 
scenă. 

 
   Spectacole , din care: Aprobat H.C.L. 54/2010/ 

contract management 

Realizat2011 

-la sediu 150 162 

-in deplasare 22 30 

- altele  5 5 

Total spectacole 177 197 

Pentru anul 2011 s-a estimat a se realiza un număr de 177 spectacole. Pe 
parcursul anului s-au susţinut 197 spectacole ( vândute, gratuite, prezentări festivaluri) de 
unde reiese un procentaj de 111,30%. 

 
Nr. spectatori Aprobat în H.C.L.354/2010 Realizat efectiv 2011 
- la sediu  16.810 17.687 
- în deplasare 2.850 4.386 
- altele 2.940 1.400 
TOTAL 22.600 23.473 
         
             Conform datelor prezentate mai sus rezultă un grad de realizare a numărului de 
beneficiari în anul 2011 de 103,86% 
     
    a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative şi 
calitative efectuate în perioada raportată; 
    - beneficiarul-ţintă al programelor: 
        - pe termen scurt; 
        - pe termen lung; 

      Aprobat  - 2011: 0 

      Realizat  - 2011 : 1 

 În anul 2011 s-a realizat un studiu de marketing direct de tip cantitatv  pentru 
determinarea spectacolelor solicitate,  pe categorii de vârstă, pentru punerea în scenă 
în anul 2012. 

Concretizarea studiului va însemna, pentru anul 2012, îmbunătăţirea repertoriului 
teatrului cu patru piese („Cei trei purceluşi”, „Peştişorul de aur”, „Ursul păcălit de 
vulpe”, „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”) 
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Beneficiarii acestor spectacole vor fi scolarii si prescolarii din mun. Botosani, din 
localitati ale judetului nostru cât si din judeţele limitrofe. 

Studiul permite o desfăşurare a programului pe termen lung dar poate fi efectuat 
anual, obţinându-se o relaţie cât mai corectă între cerere şi ofertă. 

    a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei*6; 

 

Spaţiile instituţiei sunt bine organizate, dar insuficiente şi la niste standarde care nu 
respectă prevederile legale în vigoare astăzi. 

Astfel, prin Nota de control nr. 1/07.03.2011 efectuată de către SVSU Botoşani, 
privind apărarea împotriva incendiilor, constată faptul că magazia de recuzită, este 
insuficientă, magazia reprezentând un risc crescut de incendiu. 

Nota de control din 14.04.2011 constată următoarele: „ca urmare a solicitării făcute de 
către conducerea instituţiei (n.n. Teatrul Vasilache) nr. 52/02.02.2011, către Secretariatul 
Tehnic al Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut unor 
Culte Religioase din România, cu nr. 146/c/11.02.2011, evindenţiază că se aplică 
prevederile art. 7, al.1 din OUG nr. 24/2000, în concluzie, până la soluţionarea legală a 
situaţiei imobilului în care funcţionează instituţia, nu se pot face modificări, adaptări, 
schimbări de destinaţie la nici o încăpere, acest lucru presupune ca situaţia magaziei 
unde este depozitată recuzita rămâne nerezolvată”. 

În ceea ce priveşte, conflictul privind retrocedarea clădirii, în luna iunie am depus la 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor  dosar nr. 246/10 iun.2011 (19 file), 
din care reiese că, doar 8% din actuala suprafaţă construită este vechea clădire restul de 
92 % aparţinând Consiliului Local Botoşani.  Acest lucru ne îndreptăţeşte să considerăm 
că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va decide că Fundaţia Caritatea 
va fi despăgubită iar clădirea va reveni proprietarului de drept Consiliul Local Botoşani. 

Cu adresa 379/20 sept. 2011, am revenit solicitând informaţii cu privire la stadiul 
cauzei. Ni s-a răspuns că dosarul a fost înmânat Fundaţiei Caritatea pentru formularea 
unui punct de vedere. 
 
    a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz. 
 

Nu s-au făcut nici un fel de modificări sau reparaţii în conformitate cu prevederile 
art. 7, al.1 din OUG nr. 24/2000. 
------------ 
    *1 Prezentare succintă. 
    *2 Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor. 
    *3 Lista acestor acţiuni. 
    *4 Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, 
anchete etc.). 
    *5 Comparativ cu proiectul de management. 
    *6 Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite 
de instituţie. 
 
    b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 
    b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 
 

În anul 2011 s-au pus în scenă 5 premiere, adresate atât copiilor cât şi adolescenţilor, 
şi anume: 

- „Îmblânzirea scorpiei”, regia Marius Rogojinschi, spectacolul fiind un proiect 
realizat în cadrul Studioului de Teatru pentru Tineret;  
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-  „La circ”- regia Florin Itode şi Claudiu Gălăţeanu 

-  „Mica Vrăjitoare” - , regia Valentin Dobrescu, 

-  „Muc cel mic”, - regia Marius Rogojinschi   

-  „Dănilă Prepeleac”, - regia Valentin Dobrescu. 

-  Dezvoltarea competenţelor profesionale: curs de arta vorbirii - „Puterea cuvântului”, 
susţinut de doamna prof.  Florica Daniela Moisuc, actriţă a Teatrului de Nord Satu Mare, 
suma plătită 4.444 lei, numărul de persoane beneficiare – 8 actori şi un mânuitor decor 
timp de 10 zile. 

-  Curs de canto susţinut de domnul prof.  Dragoş Boicu, suma plătită 666 lei, numărul 
de persoane beneficiare - 8 actori, permanent 2 ore/săptămână. 

     - martie  – 30 septembrie 2011 s-a organizat Concursul de dramaturgie pentru 
teatru pentru copii şi tineret, "Vasilache"- ediţia I, piesele desemnate câştigătoare vor fi 
montate pe scena Teatrului „Vasilache” în anul 2013. Au fost desemnate câştigătoare ale 
ediţiei I „Călătorie în ţara basmelor” de Gheorghe Truţă cat. 4-10 ani şi  „Caş-comoara 
şoriceilor şi pisicile electrice sau Împăratul gunoaielor”  de Victor Cilinca cat. 10-18 ani. 

- aprile 2011 – concurs „Site-ul teatrului „Vasilache”. Concursul este realizat în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi s-a adresasat elevilor de la 
clasele de informatică din judeţ. 

Concursul  l-a desemnat pe Razvan Enacache, câştigător al concursului pentru care a 
primit drepturi de autor în suma de 1.248 lei. Pentru prezentarea site-ului în spaţiul virtual 
a fost necesarăa achiziţia găzduirii domeniului teatrulvasilache.ro pentru care a fost 
achitată suma de 330,76 lei, pentru perioada iunie-decembrie 2011. 

- martie 2011 – organizator  concurs „8 Martie – Gânduri pentru mama” cu tema 
„Cele mai sincere şi curate gânduri pentru cea mai iubită fiinţă – mama”, festivitatea de 
premiere a avut loc în data de 20 martie 2012. 

-  martie 2011 - „Galeriei foştilor directori”, eveniment ce a fost marcat prin 
prezenţa unor personalităţi botoşănene, a adus în atenţia publicului oamenii care, pentru 
perioade mai lungi sau mai scurte de timp, au condus destinele Teatrului „Vasilache”. 

-  organizator - „Expoziţia de fotografie” – in parteneriat „Clubul fotografilor”  din 
Botoşani.  Spectacolele teatrului sunt fotografiate de către tineri fotografi şi expuse în holul 
de intrare al teatrului.  Au fost expuse fotografii din spectacolele: 

- “Muc cel Mic” în regia lui Marius Rogojinschi  

- “Mica vrăjitoare” în regia lui Valentin Dobrescu.  

- „Dănilă Prepeleac” în regia Valentin Dobrescu 

- concurs „Desenează personajul spectacolului”  care a urmărit receptivitatea 
copiilor, modul de a transpune pe foaia de desen a spectacolelor vizionate, precum şi 
bogăţia imaginaţiei copiilor prezentate cromatic şi tematic. 

- În anul 2011, au fost reluate şi prezentate spectacolele: „Trăistuţa cu poveşti”, 
„Răţuşca cea urâtă”, „Clovnul” „Punguţa cu doi bani”, „Păcală în satul lui”, „Povestiri de 
buzunar”, „Fata babei şi fata moşneagului”, „O poveste posibilă”, „Albă ca Zăpada şi cei 
şapte pitici”, „Mica vrăjitoare”, „Muc cel mic”, „Dănilă Prepeleac”. 
 
    b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, 
judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.); 
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- august 2011- invitat -  Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, ediţia a V-a, 
Suceava, prezintă spectacolele „Răţuşca cea urâtă” şi „Păcală în satul lui”.  

- Iunie - octombrie  2011 – Caravana „Vasilache” ediţia I, partener. Spectacolul 
„Punguţa cu doi bani” a fost prezentat publicului din localităţile Tudora, Călăraşi, Pomârla, 
Ripiceni, Dobârceni în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2011. Astfel s-a dorit 
promovarea teatrului la sate şi facilitarea accesului la cultură a preşcolarilor şi şcolarilor 
din mediul rural. Finanţare obţinută pe proiect la Consiliul Local al Municipiului Botoşani.  
Contribuţia proprie a Teatrului pentru Copii şi Tineret ,,Vasilache” la realizarea proiectului 
Caravana Vasilache s-a situat la nivelul sumei de 2.392 lei.  

- pe parcursul anului  2011 - „Bucurie în sufletele copiilor „ – prezentare de 
spectacole  în incinta Galleriei Mall din Suceava.  
 
    b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, 
în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 
 

- 17 - 21  octombrie 2011 - a   X-a ediţie a Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi 
Marionete „Puck”, organizat de Teatrul  ,,Puck” Cluj-Napoca, cu spectacolul „Mica 
Vrăjitoare” 

 - 28 – 30 noiembrie, cu spectacolul Festivalul Internaţional al Teatrului de 
Animaţie, Bucurii pentru Copii, Spectacole de Colecţie Bucureşti,  cu spectacolul „La 
circ”. 

- 8 – 9  noiembrie 2011 s-a efectuat deplasarea la  Soroca - Republica Moldova, la 
invitaţia Teatrului „Veniamin Apostol” cu  spectacolul  „La circ”.  

 
    b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător. 

 

-  ianuarie 2011- partener - Festivalul – concurs „Artele Copilăriei” ed. A III-a, 
organizat de către Casa de Cultură a Sindicatelor Botoşani.  

- 27 martie – partener  UNITER - Zilele Internaţionale a Teatrului. În cadrul 
programului iniţiat de către UNITER ,,Artişti pentru artişti”, instituţia a susţinut spectacolul 
,,Alba ca Zăpada şi cei şapte pitici” în semn de solidaritate cu colegii mai vârstnici de 
breaslă.  

-  martie 2011 - partener  - a Festivalului judeţean ,,Micii păpuşari”,  organizat de 
Grădiniţa nr. 21 Botoşani, ed. a III-a. Festivalul, desfăşurat pe două secţiuni: de 
interpretare si creaţie şi care urmăreşte dezvoltarea creativităţii copiilor preşcolari. 

- 23 aprilie 2011 – invitat „Zilele Oraşului Botoşani prezintă, gratuit spectacolul  
,,Povestiri de buzunar”, în regia lui Valentin Dobrescu, spectacolul fiind gratuit, oferit 
copiilor instituţionalizaţi în cadrul DGASPC Botoşani. 

- 1 iunie 2011 – partener - Ziua Internaţională a Copilului, Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Vasilache” a prezentat  spectacolul ,,Punguţa cu doi bani”, în Parcul Mihai 
Eminescu, manifestare organizată în colaborare cu Asociaţia „Pentru Botoşani” prezentat 
în parcul „Mihai Eminescu”. 

- 20 decembrie 2011- partener-  instituţia a susţinut la cererea Primăriei Municipiului 
Botoşani un număr de două reprezentaţii cu spectacolul ,,Trăistuţa cu poveşti” – cadou 
spectatorilor oferit cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Scrisoare către Moş Crăciun” 
eveniment realizat în parteneriat cu Monitorul de Botoşani şi Primăria Municipiului 
Botoşani   
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- Septembrie 2011-  Colectivul artistic al instituţiei a participat la preselecţia pentru 
emisiunea concurs ,,Românii au talent”. 

Cereri de finanţare:  

 - Dec. 2011 –„Gala recitalurilor păpuşăreşti ed. a IX-a”  solicitant- proiect depus 
spre finanţare în cadrul Programului de finanţare al Administraţiei Fondului Cultural 
Naţional. 

- Dec. 2011- ,,Invitatie la teatru, invitaţie la cultură” partener - proiect depus spre 
finanţare în cadrul Programului de finanţare al Administraţiei Fondului Cultural Naţional de 
către  Asociaţia 2010 Iniţiative -  Şansa viitorului 

Proiectele, în cazul primirii finanţării, se vor derula în anul 2012.  
  

c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei; 

    c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare – aprobat prin prin HCL.  nr. 8/27 ian. 2011 

- Regulamentul intern  - avizat  prin HCA 3/26 oct. 2011 şi  aprobat prin Decizia 62/27 oct. 
2011.  

 
    c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz; 
 
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Organigrama Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „Vasilache” aprobat prin HCL nr. 8/ 27.01.2011 
- Statul de funcţii pentru anul 2011 aprobat prin HCL nr. 53/24.02.2011      
- Regulament privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 515 / 
01.0.2.2012 
- În vederea promovării în grade profesionale a  personalului instituţiei care îndeplinea 
criteriile de promovare s-au înaintat două propuneri de modificare a statului de funcţii 
aprobate prin HCL nr. 125 / 29.04.2011 şi HCL nr. 187 / 30.06.2011 
- Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade şi 
trepte profesionale aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 2680 / 02.05.2011 

 

    c.3. delegarea responsabilităţilor*7: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale 
celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada 
evaluată etc.; 

În anul 2011, Consiliul de Administraţie al teatrului s-a întrunit într-un număr de  4 
şedinţe, astfel: 

 - 17 ianuarie 2011 

 - 07 februarie 2011 

 - 03 iunie 2011 

 - 21 octombrie 2011      
 
c.4. perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare*8 pentru conducere şi restul personalului: 
    - evaluarea*9 personalului din instituţie; 
    - promovarea personalului din instituţie; 
 

În anul 2011, s-au organizat două cursuri de perfecţionare pentru personalul artistic al 
instituţiei, astfel:  
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- 1. septembrie 2011: curs “Atelier de vorbire şi limbaj în artele spectacolului << 
Puterea cuvântului rostit – vorbirea de performanţă a actorului profesionist>>  

- persoane beneficiare : - personal artistic – Bucătaru Daniela, Chelaru Anamaria, 
Dobrescu   Aurica, Iftode Florin, Gălăţeanu Claudiu, Leonte Ibica, Rusu Marius, Ştempel 
Mihaela 

                                        - personal tehnic de scenă – Şalariu Gheorghe, 
mânuitor decor. 
      - 2.octombrie – decembrie:  curs de iniţiere vocală (ore canto) susţinut de domnul prof  
Dragoş Boicu,  

- persoane beneficiare : - personal artistic – Bucătaru Daniela, Chelaru Anamaria, 
Dobrescu   Aurica, Iftode Florin, Gălăţeanu Claudiu, Leonte Ibica, Rusu Marius, Ştempel 
Mihaela   
 
    c.5. măsuri luate*10 în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme 
de control, în perioada raportată. 
 

1. Control privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă 
Măsuri: - deblocarea căilor de acces de la magazie în vederea prevenirii incendiilor 
               - s-a decongestionat, parţial, magazia de materiale, prin casarea spectacolelor 

degradate 

2. Auditul situaţiilor financiare la 31.12.2010 

       Situaţiile financiare au fost întocmite într-o manieră adecvată în aspectele 
semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1917 / 2005 şi modificările ulterioare. 
------------ 
    *7 Numărul întrunirilor, data acestora. 
    *8 Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională. 
    *9 Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancţiuni dispuse), altele. Nu se solicită 
descrierea evaluării anuale a personalului, rezultatele acesteia. 
    *10  Extras din măsurile dispuse prin procesele-verbale, modul în care s-au realizat. 
 
    d) Situaţia economico-financiară a instituţiei; 
    d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate: 
    - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
    - 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.  

Aprobat 
prin H.C.L. 
354/2010 

 

Aprobat 
buget final 

2011 

 

Venituri/ 

cheltuieli 
realizate 

2011 

Realizat 

( Incasari/ 

plati 
efective) 

2011 

1. Venituri  
Venituri proprii ( 
totalitatea surselor 
atrase  

1.181.200 

90.200 

 

696.000 

108.000 

 

682.581 

106.981 

 

679.881 

104.281 

2. Subvenţii /alocaţii 1.091.100 588.000 575.600 575.600 

3. cheltuieli de 
întreţinere . din care : 

- chelt. de capital:  
investiţii 

 

234.000 

 

12.000 

 

135.000 

 

8.000 

 

130.372 

 

7.936 

 

130.372 

 

7.936 
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4. cheltuieli de 
personal,din care: 

 

-colaboratori drepturi de 
proprietate intelectuala/ 
contracte civile 

947.200 

 

 

 

 

 

561.000 

 

 

 

 

 

549.509 

 

 

 40.651 

 

 

549.509 

 

 

 40.651 

 
    d.2. date comparative*11 de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 
 
Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

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

1.  

 

 

 

 

 

Program A 

 

Magia teatrului de 
păpuşi 

Povestea românească 

- ,,Danilă Prepeleac” 

 

2.500 lei 

 

7.972 lei 

 

 

2. 

Povestea clasică universală 

- ,,Muc cel mic” 

 

 

 

3.000 lei 

 

 

6.340 lei 

 Total proiecte 
medii 

2 (doua) 5.500 lei 14.312 lei 

3. Magia teatrului de 
păpuşi 

Povestea clasică universală 

-,,Mica vrăjitoare” 

  

8.239lei 

 

4. 

 

Studioul de teatru 
pentru tineret 

Teatrul tineretului 

-,,Îmblânzirea scorpiei” 

 

3.500 lei 

 

10.712 lei 

 

5. 

Spectacolul trupei 

- ,,La circ” 

 

4.500 lei 

 

8.720 lei 

 Total proiecte mari 3 (trei) 8.000 lei 27.671 lei 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program B 

 

 

 

 

 

 

Teatrul in festival 

-Prezentarea teatrului la 
manifestări competitive de 
gen la nivel naţional şi 
internaţional: 

a)Festivalul Teatrelor de 
Pãpuşi şi Marionete „Puck”- 
Cluj-Napoca 

b)Festivalul Internaţional al 
Teatrului de Animaţie, 
Bucurii pentru Copii, 
Spectacole de Colecţie 
Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 lei 

 

1.420 lei 

 

 

 

1.787 lei 
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7. 

 

 

 

8. 

c) invitaţia Teatrului 
Veniamin Apostol –Soroca-
Republica 

1.442 lei 

 

  Total proiecte mici 3 (trei) 10.000 lei 4.649 lei 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Program C 

 

 

 

ÎImbunăţirea şi 
diversificarea 
activităţilor şi 
surselor de 
finanţare 

Prezenta teatrului in spaţiul 
virtual 

 

4.500 lei 

 

 

1.780 lei 

10. Spectatorul-motorul 
activităţilor din teatru/ 

- studiu privind cunoaşterea 
activităţilor din teatru 

 

 

0 

 

 

0 

11. Înscrierea în Registrul Artei  
Spectacolului 

 

0 

 

300 lei 

12. Dezvoltarea competenţelor 
profesionale 

-curs canto 

 

 

 

 

 

666 lei 

 Total proiecte mici 4 (patru)) 4.500 lei 2.746 lei 

 

13. 

Îmbunăţirea şi 
diversificarea 
activităţilor şi 
surselor de 
finanţare 

Dezvoltarea competenţelor 
profesionale 

- curs dicţie 

 

 

4.500 lei 

 

 

4.444 lei 

  Total proiecte 

medii 

1 (unu) 4.500 lei 4.444lei 

14.  ÎImbunăţirea şi 
diversificarea 
activitatilor si 
suselor de 
finantare 

Redactarea de proiecte  cu 
finantare nationala 
nerambursabila- ,,Gala 
Internationala a Recitalurilor 
papusaresti editia a IX-a” 

 

 

73.655 lei 

 

 

0 lei 

  Total proiecte mari 1 (unu) 73.655 lei 0 lei 

 Total investitii 
in proiecte 

  

14 (paisprezece) 

 

106.155 lei 

 

53.822 lei 

 ____________________________________________________ 
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    *11 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai 
multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiţiei 
planificate şi realizate pe fiecare proiect. 
    *12 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4), "Denumirea proiectelor" va conţine, după caz, 
titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii) 
 
    d.3. gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 
    - 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; 
    - veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
    - venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice 
locale; 
 
  ( formula de calcul: venituri proprii/venituri totale x100) (%): 

Media procentuala 2007-
2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Aprobat 
buget 2011 

Realizat 2011 

10,55 % 7,64 % 15,52 % 15,34 % 

 
 
    d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%); 
  ( formula de calcul: venituri proprii/venituri totale x100) (%): 

gradul de acoperire a veniturilor 
proprii din totalul veniturilor in 
2010 

gradul de acoperire a 
veniturilor proprii din totalul 
veniturilor in 2011 

gradul de crestere a surselor 
atrase/veniturilor proprii in totalul 
veniturilor 

14,58 % 15,34 % 0,76% 

 
Faţă de anul precedent veniturile proprii încasate au crescut  procentual din total buget.  
 
    d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
  ( formula de calcul: cheltuieli de personal/total cheltuieli x 100):  % 

Aprobat H.C.L.354/2010 Aprobat buget 2011 Realizat 2001 

80,19% 80,60% 80,82% 

Ponderea cheltuielilor cu colaboratorii (drepturi de autor, contracte civile) din totalul 
cheltuielilor de personal (formula de calcul: cheltuieli cu colaboratori/total cheltuieli de 
personal x 100): 7,40%.   Cheltuielile cu colaboratorii au crescut, faţă de cele programate, 
din cauza lipsei acute de personal cu care se confruntă teatrul.  

 
    d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total; 
 ( formula de calcul: cheltuieli cu investitiile/ total cheltuieli x100 ) % 

Media procentuala 
2007-2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Aprobat buget 
2011 

Realizat 
2011 

0,97% 1,02% 1,15% 1,17% 
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Deşi, suma a crescut, ea totuşi este insuficientă, clădirea necesitând modernizări, 
întreţinere.   
 
    d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 
    - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă 
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
 ( formula de calcul: cheltuieli cu salariile/subventie x100) 

Media procentuala 
2007-2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Aprobat buget 
2011 

Realizat 2011 

81,98% 86,81% 95,41% 95,47% 

Ponderea cheltuielilor cu colaboratorii (drepturi de autor, contracte civile) din totalul 
cheltuielilor de personal (formula de calcul: cheltuieli cu colaboratori/total cheltuieli de 
personal x 100) : 7,40%. 

Cheltuielile cu salariile inclusiv colaboratori deşi în cifră absolută, au scăzut ca 
pondere au crescut din cauza reducerii drastice a cheltuielilor cu investiţii şi celelalte 
cheltuieli materiale. 

    d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
 
Media procentuala 2007-
2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Realizat 2011 

38,97 lei 52,27 lei 28,96 lei 

         

  - din subvenţie/alocaţie; : total ( lei);         

      Media procentuala 
2007-2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Realizat 2011 

35,00 lei 48,28 lei 24,52 lei 

     

     - din venituri proprii.: total ( lei). 

Media procentuala 2007-
2009 

Aprobat 
H.C.L.354/2010 

Realizat 2011 

3,97 lei 3,99 lei 4,44 lei 

Cheltuielile pe beneficiar au scăzut ca urmare a creşterii numărului de spectatori şi 
a reducerii cheltuielilor în cadrul bugetului total. 

    e) Strategia, programele şi 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); 

Strategia de management asumată în cadrul Anexei 3 din cadrul Proiectului de 
management pentru perioada 2011-2013, aprobat prin HCL 354/24 dec. 2010, Cap. E 
Strategia Culturală: „Teatrul pentru Copii şi Tineret Vasilache, instituţie publică de 
spectacole ce promovează arta teatrului de păpuşi ca o artă autonomă a 
spectacolului- nu doar ca o artă pentru copii  care are ca misiune realizarea şi 
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prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor precum şi 
organizarea  şi participarea la manifestări culturale specifice: festivaluri, turnee naţionale şi 
internaţionale, cu precădere din arealul artei teatrului de animaţie”. 

Anexa 3 – Proiectul de management prevede următoarele programe: 

a) Realizarea şi prezentarea  de spectacole de teatru adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor.  

Scop: Oferirea de spectacole de înalt nivel artistic şi estetic comunităţii căreia aparţine instituţia. 

Ţinta: Promovarea conceptului  „ARTA TEATRULUI DE PĂPUŞI CA O ARTĂ 
AUTONOMĂ A SPECTACOLULUI – NU DOAR CA O ARTĂ PENTRU COPII” şi 
satisfacerea nevoilor culturale, estetice şi educative pentru segmentul de public cu vârsta 
între 4-19 ani. 

În anul 2011 s-au realizat cinci premiere: „Îmblânzirea scorpiei”, regia Marius 
Rogojinschi,  „La circ”, regia Florin Iftode si Claudiu Galateanu, „Mica Vrăjitoare”, regia 
Valentin Dobrescu,  „Muc cel mic”, regia Marius Rogojinschi , „Dănilă Prepeleac”, regia 
Valentin Dobrescu.  

Titlurile spectacolelor au fost stabilite în perioada premergătoare semnării contractului 
de management. 

Spectacolele au fost încadrate în categoria acţiunilor asumate în cap. f2 din Anexa 3.  

Reprezentaţiile anului 2011 au avut un număr total de 23.473 spectatori, realizându-
se încasări totale în sumă de 104.281 lei 

Promovarea activă şi stârnirea interesului publicului au reuşit ca în partea a doua a 
anului, la spectacolele – premieră, ale Teatrului „Vasilache”,  cu bilete vândute la casă,  să 
se realizeze un coeficient de umplere a sălii de peste 100%. 

Spectacolele au utilizat diferite tehnici de mânuire a păpuşilor, dar şi diferite modalităţi 
de evidenţiere a decorului, costumelor, păpuşilor şi actorilor. 

Planul de premiere, pentru anul 2011, a fost realizat aşa cum a fost asumat în Anexa 
3, Proiectului de management pentru perioada 2011-2013, aprobat prin HCL 354/24 dec. 
2010 

b) Organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice: festivaluri, turnee 
naţionale şi internaţionale, cu precădere din arealul artei teatrului de animaţie. 

Scop:  Identificarea valorii personale şi colective a instituţiei în contextul participării la 
manifestări competitive şi de prezentare de la nivel naţional şi internaţional. 

Ţinta: Păstrarea contactului cu specificul artei promovate la nivel naţional şi 
internaţional. 

Notă: Plusul de imagine obţinut astfel, poate fi şi trebuie exploatat economic de către 
terţe instituţii publice sau private din arealul de interes şi activitate al instituţiei.  

În perioada analizată, Teatrul „Vasilache” a participat la următoarele manifestări de gen:  

- 17 - 21  octombrie 2011 - a   X-a ediţie a Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi Marionete 
„Puck”, organizat de Teatrul  ,,Puck” Cluj-Napoca, cu spectacolul „Mica Vrăjitoare”.  

-   28 – 30 noiembrie, cu spectacolul Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, 
Bucurii pentru Copii, Spectacole de Colecţie Bucureşti,  cu spectacolul „La circ”. 

- 8 – 9  noiembrie 2011 s-a efectuat deplasarea la  Soroca - Republica Moldova, la 
invitaţia Teatrului „Veniamin Apostol” cu  spectacolul  „La circ”.  

Reprezentaţiile Teatrului „Vasilache” au fost urmărite de peste 400 de spectatori. 
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Un plus pentru teatru este faptul că,  Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, 
Bucurii pentru Copii, Spectacole de Colecţie Bucureşti, a selectat un spectacol în 
finala ţinută la Bucureşti în luna noiembrie.  

Prezenţa în Republica Moldova, la invitaţia Teatrului „Veniamin Apostol”, a fost o acţiune 
de promovare a Teatrului „Vasilache”  în spaţiul Rep. Moldova dar şi un model pentru 
promovarea teatrului de animaţie, pentru teatrul gazdă. 

Un minus este faptul că, la  a X-a ediţie a Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi Marionete 
„Puck”, teatrul a prezentat un spectacol identic, cu cel al teatrului din Braşov, realizat de 
regizorul Valentin Dobrescu.  Urmare a acestui fapt, i s-a atras atenţia atât regizorului cât 
şi scenografului că astfel de coincidenţe nu sunt admise la Teatrul „Vasilache”. Ca atare, 
s-au stipulat expres în fişa postului cât şi în contractele de colaborare prevederi care să 
înlăture astfel de evenimente.    

Prezenţa la aceste manifestări, a adus un plus de profesionalism şi de încredere trupei,  
prin identificarea corectă, concretă şi la faţa locului  a locului pe care îl ocupă Teatrul 
„Vasilache” în galeria teatrelor de marionete contemporane.  

c) Îmbunătăţirea şi diversificare activităţilor şi surselor de finanţare.  

Obiectiv: Diversificarea surselor de finanţare prin utilizarea judicioasă a surselor 
obţinute din subvenţie. 

Ţintă:  Încadrarea în ţintele economice şi artistice aprobate de CL Botoşani. 

Deşi teatrul funcţionează cu aprox. 57,5 %  angajaţi  faţă de statul de funcţii aprobat  
şi cu 50% actori, instituţia şi-a îndeplinit indicatorii asumaţi cel puţin 100%. 

Încadrarea în ţintele economice şi artistice aprobate de CL Botoşani, s-a realizat cu 
depăşiri pe alocuri, într-o situaţie economico-financiară dificilă. 

Aceaste realizări s-au realizat prin:  

- bună şi corectă  planificare a activităţii  teatrului 

- utilizarea corectă şi deplină a resurselor umane şi a competenţelor acestora 

- utilizarea planificată şi corectă a resurselor financiare şi logistice a teatrului 

- respectarea proiectelor şi acţiunilor asumate în Anexa 3, Proiectul de management 
pentru perioada 2011-2013, aprobat prin HCL 354/24 dec. 2010. 

- subordonare activităţilor instituţiei nevoilor comunităţii căreia se adresează, 

- redactarea de proiecte cu finanţare diferită de cea acordată de Consiliul Local al 
Municipiului Botoşani. 

    e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 
comunităţii la proiectele incluse în acestea); 
 
Proiecte , din care: Aprobat H.C.L. 

354/2010/contract 
management 

Realizat 

2011 

-la sediu (bilete + gratuite) 150 162 
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-in afara sediului ( turnee, deplasari) 22 30 

- altele (festivaluri,gratuite prezentate in 
alte locatii) 

5 5 

Total proiecte 177 197 

 

PROIECTE PROGRAM A):  

a) Magia teatrului de păpuşi.   

Proiectul a realizat trei premiere:  „Dănilă Prepeleac”,  „Mica Vrăjitoare”, „Muc cel Mic” 

b) Sincretismul teatrului de copii şi tineret. 

Proiectul a prezentat mai multe reprezentaţii în spaţii neconvenţionale în satele din 
judeţul Botoşani, precum şi în municipiile Botoşani şi Suceava. 

c)Studioul de teatru pentru tineret. 

Proiectul a realizat două premiere cu spectacolele: „Îmblânzirea scorpiei”,  „La circ” 

 

PROIECTE PROGRAM B):  

a) Diversificarea manifestărilor culturale oferite de către instituţie.  

Volumul foarte mare de muncă nu a permis realizarea celor două acţiuni. 

b) Teatrul în festival. 

Proiectul a înaintat spre finanţare proiectul - Dec. 2011 –„ Gala Internatională a 
recitalurilor păpuşăreşti, ed. a IX-a”  solicitant- proiect depus spre finanţare în cadrul 
Programului de finanţare al Administraţiei Fondului Cultural Naţional.  

Rezultatele proiectului sunt:  

- Reluarea „Galei Internaţionale a Recitalurilor Păpuşăreşti” 

- Modernizarea  instalaţiei de sonorizare care să asigure o sonorizare modernă în 
care toţi spectatorii să audă sunetul în acelaşi timp şi la aceeaşi intensitate indiferent de 
locul unde stă în sală. 

Totodată, teatrul a fost prezent la: 

- Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”, cu spectacolul „Mica vrăjitoare” în 
regia lui Valentin Dobrescu. 

- Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, Bucurii pentru Copii, Spectacole de 
Colecţie Bucureşti, cu spectacolul „La circ” regia Florin Iftode şi Claudiu Gălăţeanu, 

- prezenţa la Soroca, Rep.  Moldova cu spectacolul „La circ”, regia Florin Iftode şi 
Claudiu Gălăţeanu, 

PROIECTE PROGRAMUL C)  

Proiectul a realizat creşterea calităţii spectacolelor Teatrului „Vasilache” precum şi a 
vizibilităţii activităţii instituţiei în cadrul comunităţii. 

Totodată s-au îndeplinit  obligaţiile instituţiilor de cultură prevăzute de Legea 
353/2007. 
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    e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia 
primită: 
 

Programul/proiectul 

Denumirea 
initiala/modificata 

Scopul 

declarat/
atins 

Beneficiari 

estimat/ 
realizat 

Perioada de 
realizare 

estimat/realiza
t 

 

Finantarea 
(subventie/alocati
e si surse atrase/ 
venituri proprii 

estimat/realizat 

Observatii 

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

Povestea romaneasca 

-Danila Prepeleac 

 996 spect 1-27 
noiembrie  

subventie  

Povestea clasica 
universala: 

-Muc cel mic 

-Mica vrajitoare 

  

 

1.809 spect 

2.991 spect 

 

 

1sept-30 oct 

31mai-26 
iunie 

 

 

subventie 

subventie 

 

Teatrul tineretului 

-Imblanzirea scorpiei 

  

221 spect 

25 februarie- 

18 martie 

 

subventie 

 

Spectacolul trupei 

-La circ 

  

2.643 spect 

29 martie -     
8 mai 

 

subventie 

 

Teatrul in festival 

- Festivalul Teatrelor de 
Păpuşi şi Marionete 
„Puck”- Cluj-Napoca 

- Festivalul Internaţional 
al Teatrului de 
Animaţie, Bucurii pentru 
Copii, Spectacole de 
Colecţie Bucureşti 

- invitaţia Teatrului 
Veniamin Apostol –
Soroca-Republica 

  

700 spect. 

 

    

 

400 spect. 

 

 

 

200 spect. 

 

 

18-20 
octombrie 

 

 

28-30 
noiembrie 

 

 

7-8 niembrie 

 

 

subventie+ 

venituri proprii 

 

 

subventie+ 

venituri proprii 

 

 

subventie+ 
venituri proprii 

 

Dezvoltarea 
competentelor 
profesionale 

- curs dictie 

- curs canto 

  

 

9 salariati 

 

 

 

2-9 
septembrie 

1 octombrie - 

 

 

subventie 
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8 salariati 30 decembrie subventie 

Prezenta teatrului in 
spatiul virtual 

 4165 iunie-
decembrie 

Subventie + 

venituri proprii 

 

Spectatorul-motorul 
activitatilor din teatru/ 

- studiu privind 
cunoasterea activitatilor 
din teatru 

  

 

5.000 

 

 

Mai - iunie 

 

 

- 

 

Inscrierea in Registrul 
Artelor Spectacolului 

 - Martie-iunie venituri proprii  

Redactarea de proiecte  
cu finantare nationala 
nerambursabila- ,,Gala 
Internationala a 
Recitalurilor papusaresti 
editia a IX-a” 

 1600 Septembrie 
2012 

- - 

 
e.4. managementul de proiect: centralizatorul*13 de programe/proiecte/beneficiari: 
 
Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Numarul de proiecte Numarul de  

reprezentatii 

Numarul de 
beneficiari 

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

1.  

 

 

 

 

 

Program A 

 

Magia teatrului 
de papusi 

- ,,Danila Prepeleac” 

 

- ,,Muc cel mic” 

7 

 

14 

996 

 

1.809 

 

2. 

 Total proiecte 
medii 

2(doua) 21 2.805 

3. Magia teatrului 
de papusi 

- ,,Mica vrajitoare 22 2.991 

 

4. 

 

Studioul de 
teatru pentru 
tineret 

- ,,Imblanzirea 
scorpiei” 

4 221 

5. - ,,La circ” 23 2.643 

 Total proiecte 
mari 

3(trei) 49 5.855 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Festivalul Teatrelor 
de Păpuşi şi 
Marionete „Puck”- 
Cluj-Napoca 

 

2 

 

700 

 - Festivalul 
Internaţional al 
Teatrului de 
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7.  

 

Program B 

 

 

Teatrul in 
festival 

Animaţie, Bucurii 
pentru Copii, 
Spectacole de 
Colecţie Bucureşti 

 

1 

 

400 

 

8. 

- invitaţia Teatrului 
Veniamin Apostol –
Soroca-Republica 
Moldova 

 

1 

 

200 

 Total proiecte 
mici 

3 (trei) 4 1.300 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program C 

 

 

Imbunatirea si 
diversificarea 
activitatilor si 
suselor de 
finantare 

Prezenta teatrului in 
spatiul virtual 

- 4165 

10. Spectatorul-motorul 
activitatilor din teatru/ 

- studiu privind 
cunoasterea 
activitatilor din teatru 

- 5000 

11. Inscrierea in 
Registrul Artei 
Spectacolului 

- - 

12. Dezvoltarea 
competentelor 
profesionala 

- curs canto 

 

 

 

24 

 

 

 

8 

 Total proiecte 
mici 

4(patru)   

 

 

13. 

Imbunatirea si 
diversificarea 
activitatilor si 
suselor de 
finantare 

Dezvoltarea 
competentelor 
profesionale 

- curs dictie 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

 Total proiecte 
medii 

1(unu)   

14. Imbunatirea si 
diversificarea 
activitatilor si 
suselor de 
finantare 

Redactarea de 
proiecte  cu finantare 
nationala 
nerambursabila- 
,,Gala Internationala 
a Recitalurilor 
papusaresti editia a 
IX-a” 

10 1600 

 Total proiecte 
mari 

1(unu) 1 5000 
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e.5 Numărul beneficiarilor  ( spectatori ) , din care  

Nr.spectatori, din care: Aprobat H.C.L 354/201/contract 
de management 

Realizat 

-la sediu (bilete+gratuite) 16.810 16.688+999 

-in afara sediului ( turnee, 
deplasari) 

2.850 4.386 

- altele (festivaluri, gratuite 
prezentate in alte locatii)) 

2.940 1.400 

Total spectatori 22.600 23.473 

   

Conform cele declarate de compartimentul marketing in anul 2011 au fost 999 de beneficiari cu 
invitatii la spectacolele organizate la sediul institutiei. 

 

    *13 Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. 
În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a 
impactului pe fiecare proiect. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat 
din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, 
profesional, onorific etc. 
    *14 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte nemijlocite cu 
diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, alte reprezentaţii, expoziţii, 
prezentări publice etc. 
 
    e.5. evidenţierea*15 numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului; 
         
  In afara sediului institutiei au fost un numar de 5.786 beneficiari, din care: 
                             - turnee, deplasari   = 4.386 spectatori 
                             - altele(festivaluri) = 1.400 spectatori 
 
    e.6. servicii culturale oferite*16 de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, 
altele decât cele din programul minimal, după caz; 

 

- Festivalului – concurs „Artele Copilăriei” – partener, organizator Casa de Cultură 
a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani . 

- Festivalului judeţean ,,Micii păpuşari”. – partener, Organizator Grădiniţa nr. 21 
Botoşani, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Societatea 
Cultural Artistică ,,Arlechin” -  festival desfăşurat pe două secţiuni: de interpretare si 
creaţie şi care urmăreşte dezvoltarea creativităţii copiilor preşcolari. 

– „Zilelor Oraşului Botoşani prezintă, - invitat , spectacol gratuit  ,,Povestiri de 
buzunar”, în regia lui Valentin Dobrescu, spectacolul fiind gratuit, oferit copiilor 
instituţionalizaţi în cadrul DGASPC Botoşani. 

- Ziua Internaţională a Copilului,- partenere Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Vasilache” a prezentat  spectacolul ,,Punguţa cu doi bani”, în Parcul Mihai Eminescu, 
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manifestare organizată în colaborare cu Asociaţia „Pentru Botoşani” prezentat în 
parcul „Mihai Eminescu”. 

– Caravana „Vasilache” ediţia I,- partener. Spectacolul „Punguţa cu doi bani” a fost 
prezentat, gratuit, publicului din localităţile Tudora, Călăraşi, Pomârla, Ripiceni, 
Dobârceni în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2011. Astfel s-a dorit 
promovarea teatrului la sate şi facilitarea accesului la cultură a preşcolarilor şi 
şcolarilor din mediul rural. 

- „Scrisoare către Moş Crăciun”- partener eveniment realizat în parteneriat cu 
Monitorul de Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani. Teatrul a susţinut două 
reprezentaţii cu spectacolul ,,Trăistuţa 

 
    e.7. alte servicii oferite*17 comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz; 
 
Nu este cazul. 
 
    e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%). 
 
            În anul 2011 s-au sustinut la sediul institutiei un numar de 162 spectacole iar sala 
de spectacole are un numar de 168 locuri, indicele de ocupare a salii este: 64,99%  
------------ 
    *15 Prezentarea sintetică a evoluţiei numărului de participanţi/beneficiari ai proiectelor instituţiei în 
afara sediului acesteia. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din 
înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, 
profesional, onorific etc. 
    *16 Lista programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în afara programului minimal şi o foarte scurtă 
descriere. 
    *17 Lista activităţilor nespecifice instituţiei, necuprinse în programele acesteia, şi o foarte scurtă 
descriere. 
 
    f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 
menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate: 
 
    f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea 
perioadă de raportare a managementului; 
 
Criterii de performanţă: 

A)     cheltuieli pe beneficiar: 

Aprobat H.C.L.354/2010 

pentru 2012 

Realizat 2011 Prognozat 2012 

56,09 lei 28,96 lei 30,65 lei 

  

 

  Din care: 

    - din subvenţie:     

 Aprobat H.C.L.354/2010 pentru 2012 Realizat 2011 Prognozat 2012 
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52,12 lei 24,52 lei 25,90 lei 

         -din venituri proprii:  

Aprobat H.C.L.354/2010 pentru 2012 Realizat 2011 Prognozat 2012 

3,97 lei 4,44 lei 4,75 lei 

Cheltuielile pe beneficiar a crescut în condiţiile în care preţul biletului a rămas 
constant, nr. de spectatori a rămas aproximativ acelaşi  iar cheltuielile prevăzute în buget 
au crescut (avansări profesionale, creşterea preţurilor diferitelor produse şi servicii). 

B)  gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei       

  ( formula de calcul: venituri proprii/venituri totale x100) (%): 

Aprobat H.C.L.354/2010 pentru 2012 Realizat 2011 Prognozat 2012 

7,08% 15,34% 15,49% 

Ponderea veniturilor proprii în total buget pentru  anii  vizaţi, a crescut  de la 7,08% 
aprobat la 15,34% în anul 2011 urmând să ajungă în 2012 la 15,49%. Reiese că,  nivelul 
veniturilor proprii s-au dublat, fiind unul dintre cele mai ridicate din ţară.  

C) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:  % 

  ( formula de calcul: cheltuieli de personal/total cheltuieli x 100):  % 

Aprobat H.C.L.354/2010 pentru 2012 Realizat 2011 Prognozat 2012 

80,19% 80,82% 82,21% 

Cheltuielile de personal au crescut şi în cifră absolută şi procentuală datorită 
promovărilor în grad şi treaptă profesională. 

D) numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor ( spectacole, concerte , etc )    

Proiecte , din care: 2012 

-la sediu 143 

-in afara sediului ( turnee, deplasari) 29 

- altele 5 

Total proiecte 177 

Numărul de proiecte prevăzut pentru anul 2012 este cel indicat în HCL 354/24 dec. 
2010. 

E ) Numărul beneficierilor  ( spectatori ) , din care  

Nr.spectatori, din care: 2012 

-la sediu 15.265 
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-in afara sediului ( turnee, deplasari) 4.950 

- altele 3.000 

Total spectatori 23.165 

 

Numărul de spectatori prevăzut pentru anul 2012 este cel indicat în HCL 354/24 
dec. 2010. 

  F ) participări la festivaluri, turnee, gale, concursuri  

           -2012: 5 

 G ) proiecte realizate ca partener /coproducător 

         - 2012:   2 

  H ) Indice de ocupare a sălii  % 

          - 2012:  63,54% 

        f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru 
următoarea perioadă de raportare a managementului; 

 
program  titlu proiect actiune 2012 

A 

magia teatrului de 
papusi 

 Total proiect 10560 

povestea românească 0 

povestea clasică universală 3300 

debut regizoral 7260 

sincretismul 
teatrului de copii şi 
tineret 

  

  

 Total proiect 2750 

Experiment inovativ 2750 

Spectacol în spaţii neconvenţionale 0 

studioul de teatru 
pentru tineret 

 Total proiect 11800 

teatrul tineretului 3850 

spectacolul trupei 4950 

din nou în luminile rampei 3000 

B 

diversificarea 
manifestărilor 
culturale oferite de 
către instituţie 

 Total proiect 1430 

povestea înregistrată pentru copii 110 

teatrul la televizor 1320 

teatrul în festival  Total proiect 15000 
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gala premiilor "vasilache"   

gala internaţională a recitalurilor 
păpuşăreşti 

0 

prezentarea teatrului la manifestări 
competitive de gen la nivel naţional 
şi internaţional 

15000 

C 

îmbunătăţirea şi 
diversificarea 
activităţilor şi 
surselor de finanţare 

 Total proiect 2500 

Dezvoltarea competenţelor profesionale  

proiecte europene 0 

capitalismul în teatru 0 

spectatorul - motorul activităţilor din 
teatru 

1500 

prezenţa teatrului în spaţiul virtual 1000 

teatrul deplin 0 

înscrierea în Registrul Artei 
Spectacolului 

                        0 

  Total investiţii in 
proiecte 

  44040 

 
    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; 
 
Numărul de spectacole  
Spectacole , din care: Aprobat H.C.L. 

354/2010/contract 
management 

Prognozat  

2012 

-la sediu (bilete + gratuite) 150 143 

-in afara sediului ( turnee, deplasari) 22 29 

- altele (festivaluri,gratuite prezentate 
in alte locatii) 

5 5 

Total spectacole 177 177 

    Numărul spectatorilor beneficiari ai spectacolelor instituţiei pentru anul 2012: 
 
Nr.spectatori, din care: AprobatH.C.L 354/201/ 

contract de management 

Prognozat 2012 

-la sediu (bilete+gratuite) 16.503 12.500(bil)+2.765(gr.) 

-in afara sediului ( turnee, 3.662 2.500(bil)+2.400(ff) 
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deplasari) 

- altele (festivaluri, gratuite 
prezentate in alte locatii)) 

3.000 3.000 

Total spectatori 23.165 23.165 

         
  Pentru anul 2012 institutia are planificat a realiza un numar de 23.165 spectatori, din 

care spectatori la sediul teatrului 15.265, dintr-un numar de 143 reprezentatii rezultand un 
indice de ocupare a salii de 63,54%.  

 Comparand gradul de ocupare a salii realizat in anul 2011 rezulta un procent mai mic 
datorat in principal conditiilor meteo nefavorabile, scaderea puterii de cumparare a 
beneficiarilor, etc. 
           
    f.4. proiecţia*18 obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista 
obiectivelor prevăzute în contractul de management; 
 

a) Managementul resurselor umane 

Descrierea posturilor din instituţie pe anul 2012 

Total posturi 40 din care 

Personal funcţii de conducere: 3 din care 

- Manager 1 

- Dir. Adj. 1 

- Cont. Şef 1 

Personal funcţii de execuţie 37, din care 

- Regizor artistic 2 

- Pictor scenograf 1 

- Impresar artistic 1 

- Referent marketing 1 

- Actor  2 

- Actor mânuitor păpuşi 14 

- Sculptor păpuşi 1 

- Maestru lumini sunet 1 

- Regizor culise 1 

- Plasator 1 

- Electroacustician 1 

- Lăcătuş montator 1 

- Mânuitor decor 1 

- Recuziter 2 

- Confecţioner montator produse din lemn 1 

- Croitor confecţioner îmbrăcăminte 1 

- Inspector resurse umane 1 
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- Referent administraţie şi relaţii publice 1 

- Referent contabil 1 

- Paznic 1 

- Şofer 1 

 

b)  Pentru anul 2012 estimam a sustine un  numar de 177 reprezentatii, atat la sediu 
cat si in deplasare, din care prognozam a realiza incasari totale in suma de 110.000 
lei 

 
Nr. crt.  Prevazut 2012 

Aprobat prin 
H.C.L. 
354/2010 

Venituri/ 

cheltuieli 
realizate 

2011 

Buget prognozat 
2012 

1.Venituri  
Venituri proprii ( 
totalitatea surselor 
atrase  

1.299.400 

92.000 

682.581 

106.981 

710.000 

110.000 

2. Subvenţii /alocaţii 1.207.400 575.600 600.000 

3. cheltuieli de 
întreţinere . din care : 

- chelt. de capital:  
investiţii 

 

257.400 

13.200 

 

130.372 

7.936 

 

126.300 

 

4. cheltuieli de 
personal 

947.200 

 

 

 

549.509 

 

583.700 

 

 

 

 
- Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei       

- ( formula de calcul: venituri proprii/venituri totale x100) (%): 

Aprobat H.C.L.354/2010 pentru 2012 Realizat 2011 Prognozat 2012 

7,08% 15,34% 15,49% 

 
c) Modificarea documentelor interne de organizare şi funcţionare pentru anul 2012 - nu 
este cazul.  
 
d) Tabelul managementului de proiect – nu este cazul. 
    f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz; 
 
Puncte tari 
 

- Înalt grad de profesionalism al trupei 

- Deţine sală proprie  
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- Grup ţintă fidel  

- Cheltuiala cu salarizarea redusă (nr. total de personal mic) 

- Loialitatea faţă de instituţie a personalului 

- Monopol pe piaţa botoşăneană a divertismentului pentru grupul ţintă 

- Vizibilitatea marea  realizărilor instituţiei la nivelul comunităţii 

- Atmosferă de lucru şi creaţie foarte bună 

- Afilierea la UNIMA şi USITEJ 
 
Puncte slabe 

- Numărul personalului angajat sub numărul aprobat de către CL 

- Nivel redus de salarizare 

- Lipsă de atractivitate şi de motivare, pentru tineri, pentru a urma o carieră în teatru 

- Lipsa unor locuinţe de serviciu 
 
Oportunităţi  

- Finanţări pe bază de proiect din alte surse decât CL Botoşani 

- Existenţa festivalurilor de profil la naţional şi internaţional 

- Festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale 

 
Ameninţări  

- Reducerea sub numărul minim funcţional al personalului artistic 

- Desfiinţarea instituţiei cauzată de criza financiară 
 
 
    f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a 
spaţiilor destinate beneficiarilor. 
 
63,54% 
------------ 
    *18  Proiecţia obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcţie de 
evoluţia în timp a fiecărui obiectiv prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a - d) din anexa nr. 3 la contractul de 
management. 
 
    PARTEA a II-a 
    (Opţional) 
 
    Propuneri*19 privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza 
prevederilor art. 39 alin. (2) din OUG  nr. 189 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Din cauza alocării unui buget insuficient, în şedinţa de Consiliu Administrativ din feb. 
2012, s-a luat decizia de a scădea numărul de premiere propuse a se realiza în 2012.  

Acelaşi lucru este generat şi de lipsa acută de personal şi  norma de venituri proprii, 
extraordinar de mare,  impusă de către finanţator.  

Un nivel ridicat al veniturilor, în situaţia în care preţul biletului (5 lei), nu poate creşte 
din cauza pauperizării populaţiei comunităţii botoşănene, generează un număr mai mic de 
timpi efectivi disponibil altor activităţi, altele decât spectacolele. 
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Ca urmare, pentru perioada următoare propunem: 

- reducerea numărului de premiere de la cinci la patru 

- rectificarea bugetului instituţie şi alocarea suplimentară, în semestrul II al anului, a 
unei sume de 30 000 lei.  

 
------------ 
    *19 Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de 
autoritate şi să fie motivate. 
 
 
 
 

Manager, 
Floricel-Vasile Aioniţoaei 
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