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Ca urmare a adresei nr. 171/18.01.2020, inaintam anexat Raportul de activitate al Teatrului 

lon Creanga pentru anul 2019, in vederea desfa~urarii evaluarii anuale a institutiei. 

Mentionam ca prezentul raport a fost intocmit cu respectarea modelului-cadru elaborat de 

Ministerul Culturii ~~ aprobat prin ordin al ministrului culturii, conform adresei sus amintite. 

Cu stima, 

intocmit, 
Anca Scurtu - ~ef Birou 
Marketing, Comunicare ~i 

Manag~lional 
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Prezentul raport de activitate a fast elaborat pentru evaluarea managementului de 
catre Primarul General, reprezentant al Municipiului Bucure!:?li, denumit i n 
continuare autoritate, ordonator principal de credite pentru TEATRUL ION CREANGA, 
denumit in continuare institutia, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari !:?i 
completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile !:?i completarile ulterioare, 
coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/10.12.2015, precum !:?i 
cu cele ale D.P.G. nr. 408/2016. 

in conformitate cu prevederile contractului de management, datele !:?i informatiile din 
prezentul raport sunt aferente perioadei: de Ia 01.01.20191a 31.12.2019. 

PARTEA 1: 

A. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care it}i desfa,oari activitatea: 
1. colaborarea cu institutii, organizatii , grupuri care se adreseaza aceleia!:?i comunitati ; 
2. analiza SWOT (analiza mediului intern !:?i extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunitati, amenintari); 
3. evolutia imaginii existente !:?i masuri luate pentru imbunatatirea acesteia; 
4. masuri luate pentru cunoa!:?terea categoriilor de beneficiari; 
5. grupurile-tinta ale activitatilor institutiei; 
6. profilul beneficiarului actual. 

B. Evolutia profesionali a institutiei 'i propuneri privind imbunititirea acesteia: 
1. adecvarea activitatii profesionale a institutiei Ia politicile culturale Ia nivel national !}i 
Ia strategia culturala a autoritatii; 
2. orientarea activitatii profesionale catre beneficiari; 
3. analiza principalelor directii de actiune intreprinse. 

C. Organizarea, functionarea institutiei §i propuneri de restructurare t}ilsau de 
reorganizare, pentru mai buna functionare, dupi caz: 
1. masuri de organizare interna; 
2. propuneri privind modificarea reglementarilor interne; 
3. sinteza activitatii organismelor colegiale de conducere; 
4. dinamica !:?i evolutia resurselor umane ale institutiei (fluctuatie, cursuri , evaluare, 
promovare, motivare/sanctionare); 
5. masuri luate pentru gestionarea patrimoniului institutiei, imbunatatiri 
I refunctionalizari ale spatiilor; 
6. masuri luate in urma controalelor, verificarii/auditarii din partea autoritatii sau a 
altar organisme de control in perioada raportata. 

D. Evolutia situatiei economico-financiare a institutiei: 
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilantul contabi l 
al perioadei raportate; 
2. evolutia valorii indicatorilor dt_~manta in perioada raportata, conform criteri ilor 
de performanta ale institutiei ~~t%~1 label: 
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Nr. Crt. lndicatori de performanta 
Perioada 
evaluata 

Cheltuieli pe beneficiar (subventie + venituri- cheltuieli de 
1. capital)/ nr. de beneficiari 
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 

3.1. Numar de premiere 
3.2. Numar de refaceri 
3.3. Numar de coproductii 
3.4. Numar de spectacole in regim de protocol 
4. Numar de aparitii media (fara comunicate de presa) 
5. Numar de beneficiari neplatitori 
6. Numar de beneficiari platitori 
7. Numar de spectacole I expozitii, din care: 

•ra sediu 
• in turnee 

8. Numar de proiecte I actiuni culturale 
9. Venituri proprii din activitatea de baza 
10. Venituri proprii din alte activitati 
11. Numar de participari Ia festivaluri, gale, concursuri, etc. 
12. lndice de ocupare a salii Ia sediu (%) 

E. Sinteza programelor ~~ a planului de actiune pentru indeplinirea obligatiilor 
asumate prin proiectul de management: 
Se realizeaza prin raportare Ia: 
1. viziune; 
2. misiune; 
3. obiective (generate ~i specifice); 
4. strategie culturala, pentru intreaga perioada de management; 
5. strategie ~i plan de marketing; 
6. programe propuse pentru intreaga perioada de management; 
7. proiecte din cadrul programelor; 
8. alte evenimente, activitati specifice institutiei, planificate pentru perioada de 
management. 

F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de citre autoritate, precum ~~ a 
veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse 
1. Proiectul de venituri ~i cheltuieli pentru urmatoarea perioada de raportare; 
2. Nr. de beneficiari estimati pentru urmatoarea perioada de management; 
3. Analiza programului minimal realizat. 

PARTEA II: 

(Optional) 
Propuneri privind modificarea ~i/sau completarea clauzelor contractuale, 
dupa caz, in baza prevederilor art. 39 alin. (3) din OUG nr. 189/2008. 
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A. Evolutia institutiei in raport cu mediul in care i$i desfitoari activitatea: 

·1. colaborarea cu institutii, organizatii, grupuri informale care se adreseazi 
aceleiafi comunititi; 

lnstitutie publica de cultura subordonata Primariei Municipiului Bucure~ti !jii Consiliului 
General al Municipiului Bucure!jiti, Teatrullon Creanga a fost infrintat in 1965, frind una 
dintre primele institutii de gen dedicate publicului tanar !jii foarte tanar din Capitala. 

Astazi, in contextul unui peisaj cultural aflat intr-o continua !jii accelerata schimbare, 
Teatrullon Creanga continua sa fie un reper in sfera artelor performative pentru copii, 
programele sale remarcandu-se prin calitate artistica, printr-un continut inovator !jii o 
diversitate a expresiilor culturale abordate. Acoperind o gama larga de proiecte, de Ia 
spectacole de teatru pentru copii de diferite varste, Ia evenimente !jii festivaluri cu 
caracter international, activitatea Teatrului este relevanta atat pe plan local !jii national, 
cat ~i pe plan european - a!?a cum prezentul raport va arata. 

Dincolo de componenta artistica a demersurilor sale, activitatea Teatrului Jon Creanga 
include !jii o importanta latura formativa. Adresandu-se publicului de varsta mica- copii 
de Ia cateva luni Ia varsta !jiColara (10-11 ani) - institutia contribuie nu doar Ia 
dezvoltarea !jii formarea estetica a tinerilor spectatori de astazi, ci !jii Ia incurajarea unor 
obieceiuri de consum cultural pe termen lung, pentru adultii de maine. 

Avand in vedere natura misiunii sale, statutul sau institutional, dar si viziunea . . 
integratoare pe care o aplica Ia nivelul propriilor proiectelor culturale, educative !jii 
sociale, Teatrullon Creanga mentine !?i dezvolta colaborari dintre cele mai diverse, cu 
operatori culturali din sectorul public !jii privat, centre !?i institute cu/turale, institutii de 
invatamant sau organizatii neguvernamentale implicate in educatia ~i forma rea tinerei 
generatii. Totodata, institutia dezvolta colaborari cu uniuni de creatie, cu retele 
internationale de profrl sau cu partenerii implicati i n proiectele europene derulate 
neintrerupt de Teatrul Jon Creanga, incepand din anul 2006. 

Colaborari cu operatori culturali din mediul public si privat- Daca in anii anteriori 
Teatrul a urmarit extinderea retelei de colaborari cu institutii publice de cultura !jii 
operatori culturali privati din Capita Ia (Teatrul Excelsior, Teatrul de Animatie Tandarica, 
Teatrul de Comedie, Teatrul Nottara, Palatul National al Copiilor, Teatrul Elisabeta, 
Sala Rapsodia etc.), cu scopul de a-!?i asigura spatiile necesare pentru desfa!jiurarea 
activitatij1, in a nul 2019 eforturile institutiei s-au indreptat catre identificarea unui singur 
spatiu de joe, care sa poata pr~lua integral programul de reprezentatii gazduit de 
numeroasele institutii partenere. In acest sens, Teatrul a dezvoltat colaborarea cu Sala 
Rapsodia, utilizand doar punctual, pentru anumite reprezentatii dedicate grupurilor 
organizate din !jiCOii !jii gradinfte. !?i Sala Mare - Palatul National al Copiilor. 

1 Activitatea institutiei s-a desfal?urat in condili i dificile in ultimele stagiuni, in contextul lipsei 
unei sali de spectacole proprii pentru desfal?urarea activitatii, Teatrul f rind obligat sa i Elai£ _ 
reprezentatiile l?i sa realizeze productii noi in alte spatii, apartinand fie unor institutii ltura 
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subordonate Primariei Capitalei, fie obtinute in baza unor parteneriate sau co e t 
inchiriere doar pentru perioada desfal?urarii spectacolelor sau repetitiilor. ~~<t ? 
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Bineinteles, colaborarile de tip locativ au continuat sa reprezinte doar una dintre 
valentele parteneriatelor cu diver~i operatori culturali. Au fost derulate de asemenea 
colaborari pentru realizarea programului festivalier al Teatrului Jon Creanga (cu Teatrul 
de Animatie Tandarica ~i Teatrul Excelsior: vezi punctul E7- Festivalul Amintiri din 
Copilarie) sau colaboniri care au avut ca rezultat participarea Teatrului Jon Creanga Ia 
diverse festivaluri ~i manifestari (vezi punctul EB-Aite evenimente specifice institu(iet). 

Colaborari cu uniuni de creatie si retele de profil- La nivelul anului 2019 Teatrul ton 
Creanga ~i-a mentinut colaborarea cu Uniunea Teatrala din Romania, sprijinind 
Campania nationala .Arti~tii pentru Arti~ti". Sunt relevante de asemenea colaborarile 
cu Small size Network, reteaua operatorilor culturali europeni care se adreseaza 
publicului de varsta mica (copii sub 6 ani) ~i activitatile extinse sustinute alaturi de 
partenerii din cadrul proiectului european MAPPING - A Map on the Aesthetics of 
Performing Arts for Early Years. 0 imagine deta/iata a acestor co/aborari este 
disponibila Ia punctele E7 $i EB. 

Colaborari cu unitati de invatamant si organizatii implicate in educarea tinerei generatii 
- Acest tip de colaborari ~i parteneriate a avut ca scop incurajarea consumului cultural 
in randul copiilor din ~coli ~i gradinite din Municipiul Bucure~ti - dar ~i din localitatile 
invecinate, peste 2700 de copii din provincia participand Ia spectacolele sustinute Ia 
sediu de Teatrullon Creanga. Odata cu implicarea sa in proiectul de educatie .,5 !ieee 
-5 teatre", initiat de Fundatia ECDL Romania, Teatrul ~i-a extins activitatea ~i in cadrul 
segmentului de varsta superior, adresandu-se liceenilor din Capitala. 

Un alt parteneriat cu traditie pentru institutie, de data aceasta pe palier social, a vizat 
colaborarea cu Asociatia Samusocial din Romania, care s-a implicat ~i in anul2019 in 
cadrul Campaniei .,Teatru in ghetute". Componenta social-formativa a fost sustinuta ~i 
prin intermediul colaborarilor cu diverse asociatii, centre ~i funda~i care sprijina accesul 
Ia cultura pentru copiii din medii defavorizate sau grupuri vulnerabile. 

Colaborari cu operatori economici din mediul privat - in aceasta sectiune se 
incadreaza nu dear colaborarile cu centre comerciale, unde Teatrul Jon Creanga a 
sustinut spectacole ~i a desfa~urat campanii de promovare, ci ~i colaborarile cu agentii 
de comunicare I publicitate, cu care au fost incheiate parteneriate sau bartere, sau 
colaborarile cu diver~i operatori care produc bunuri sau ofera servicii pentru copii ~i 
familii. 0 prezentare detaliata a acestora este disponibila Ia punctul A3 - Evo/ufia 
imaginii existente. 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern ti extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunftati, amenintiri); 

Avand in vedere analiza SWOT elaborata Ia nivelul proiectului de management 
aprobat pentru perioada 2018 - 2022, dar ~i parcursul Teatrului Jon Creanga in cursu I 
anului 2019, consider ca este oportuna o privire de ansamblu asupra celor doua 
perspective. De aceea, analiza prezentata in cele ce urmeaza include atat o sinteza a 
cadrului general identificat Ia momentul asumarii managementului institutiei, cat ~i o 
sinteza a evolutiei Teatrulul in perioada ianuarie-decembrie 2019. l\ ~~ 
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Puncte tari (Strengths) 
conform analizei SWOT 2018 - 2022 

Repertoriu diversificat - in oferta 
T eatrului se regasesc spectacole bazate 
pe texte din fondul dramaturgic national 
!j'i universal, clasic !j'i contemporan; 

Adresabilitatea crescuta a proiectelor 
repertoriale: productiile se adreseaza 
diferitelor paliere de varsta: de Ia copii de 
cateva luni Ia preadolescenti; 

Diversificarea ofertei culturale prin 
organizarea a doua festivaluri 
intemationale: Festivalul Amintiri din 
Copilarie ~i Festivalul International de 
Teatru pentru Copii (FITC) ,100, 1.000, 
1.000.000 de pove!j'ti"; 

lmplicarea Teatrului lon Creanga in 
proiecte destinate dezvoltarii culturale a 
publicului din Capitala (spre exemplu, 
prin organizarea Festivalului Bucure~tii 
lui Caragiale sau realizarea unui proiect 
cultural dedicat celebrarii Centenarului 
Marii Uniri de Ia 1918); 

Activitatea constanta in calitate de 
partener in proiecte europene, incepand 
cu a nul 2006 (Small size, the Net, Small 
size, Big Citizens; Small size, 
Performing Arts for Early Years; 
MAPPING -A Map on the Aesthetics of 
Performing Arts for Early Years); 

Asigurarea unei experiente I interactiuni 
placute Ia Sala Mica, spatiu amenajat 
(atat Ia nivelul salii de spectacol, cat !j'i 
al foaierului), pentru a gazdui exclusiv 
productiile pentru copii de varsta mica 
(0-3 ani $i 3-6 ani). 

Cre!?terea numarului de posturi a probate 
Ia nivelul institutiei (de Ia 114 in 2015 ~i 
2016 Ia 126 de posturi Ia finalul anului 
2017), contribuind Ia noi angajari de 
personal in randul echipei artistice, 
tehnice ~i administrative: 

Evolutia institutiei 
Ia nivelul anului 2019 

Mentinerea unui repertoriu diversificat -
inclusiv Ia nivelul noilor productii 12019, 
cele patru spectacole montate ilustrand 
atat fondul literar clasic I contemporan, 
cat ~i national I universal; mai multe 
detalii sunt disponibile Ia punctul E6. 

Mentinerea unei adresabilitati crescute a ' . 
proiectelor Ia nivelul anului 2019, 
reflectand nevoile tuturor grupurilor
tinta; vezi punctele E6 $i E7. 

Diversificarea ofertei culturale prin 
organizarea celei de-a VI-a editii a 
Festivalului International Amintiri din 
Copilarie. in !ipsa fondurilor necesare 
pentru organizarea celei de-a XV-a editii 
a FITC, aceasta a fast reprogramata 
pentru octombrie 2020. 

in !ipsa fondurilor necesare organizarii 
propriilor proiecte previzionate pentru 
2019, Teatrul !j'i-a reconfigurat strategia 
de implicare in proiecte de dezvoltare a 
publicului, concentrandu-se asupra 
participarii in cadrul altar evenimente/ 
festivaluri derulate in acest sens. 

Activitatea sustinuta Ia nivelul anului 
2019 pe plan international in cadrul 
proiectului cu finantare europeana 
MAPPING - A Map on the Aesthetics of 
Performing Arts for Early Years; vezi mai 
multe detalii Ia punctul E7 - TIC 
lntemafional. 

imbunatatirea serviciilor oferite atat Ia 
Sala Mica, cat ~i Ia Sala Rapsodia, prin 
introducerea unui program de 
amfitrionat, prin care actorii Teatrului 
preiau rolul de gazda ~i asigura 
publicului o primire cat mai placuta 
inainte de spectacol. 

Mentinerea numarului de posturi 
aprobate (126, dintre care 112 posturi de 
executie ~ i 14 posturi de condu"~~ 
realizarea de noi angajari de per 
nivelul anului 2019 ocupan 
posturi vacante. 
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incepand din anul 2014 Teatrul lon 
Creanga implementeaza ~~ mentine un 
sistem de management al calitatii de tip 
ISO 9001 :2015. 

Puncte Slabe (Weaknesses) 
conform analizei SWOT 2018 - 2022 

lmposibilitatea elaborfuii unei planificari 
judlcioase a calendarului de 
reprezentatii; in contextul in care 
principalul criteriu in programarea 
spectacolelor ~~ perioadelor de repetitii 
pentru noile productii continua sa fie 
disponibilitatea salilor gazda, Teatrul nu 
poate !ansa un program pentru o 
perioada mai lunga de o luna de zile 
(spre deosebire de alte teatre, care 
comunica programul complet al stagiunii 
Ia debutul acesteia ); 

Uzura inregistrata Ia nivelul resurselor 
umane, tehnice ~i logistice pe fondul 
unui program de montare/ demontare a 
decorurilor zilnic ~i mutarea acestora in 
sallie gazda; spre exemplu, in perioada 
2015 - 2017 Teatrul a sustinut 
spectacole Ia Teatrul Excelsior, Teatrul 
de Comedie, Teatrul Nottara, Teatrul 
Tandarica, Teatrul Metropolis (inclusiv 
Sala Gloria), Palatul National al Copiilor, 
Teatrul Elisabeta ~i Sala Mica. 

Mentinerea sistemului de Management 
al Calitatii de tip ISO 9001 :2015, 
recertificarea Teatrului avand toe in luna 
noiembrie 2019. 

Evolutia institutiei 
Ia nivelul anului 2019 

Eficientizarea planificarii calendarului de 
reprezentatii ~i realizare a productiilor, 
ca urmare a restrangerii numarului de 
sali de spectacole utilizate pentru 
desfa~urarea programului. in anul 2019 
Teatrul a utilizat doar doua sali de 
spectacole pentru programul dedicat 
familiilor: (1) Sala Mica - unde au loc 
reprezentatiile pentru copii cu varsta 
cuprinsa intre 0-3 ani !?i 3-6 ani ~i (2) 
Sala Rapsodia - unde au loc 
reprezentatiile pentru copii peste 4 ani. 

Reducerea semnificativa a gradului de 
uzura Ia nivelul resurselor umane, 
tehnice ~i logistice, ca urmare a 
gestionarii programului de reprezentatii 
pentru familii in doua sali de spectacole: 
Sala Mica ~~ Sala Rapsodia. Tn mod 
exceptional, pentru grupurile din ~coli ~i 
gradinite au fast programate 
reprezentatii ~~ Ia Sala Mare de Ia Palatul 
National al Copiilor, ca alternative pentru 
Sala Rapsodia. 

Tncasarile relativ scazute inregistrate in Tn anul 2019 Teatrul a inregistrat o 
ultimii ani de zile, ca urmare a dispersarii cre!?tere a incasarilor din vanzare de 
productiilor in diferite spatii de joe. bilete; vezi E3 - Obiective (financiar). 

Oportunititi (Opportunities) 
conform analizei SWOT 2018-2022 

Reluarea activitatii in Sala Mare din 
Plata Amzei nr. 13, odata cu finalizarea 
lucrarilor de amenajare, reabilitare ~~ 
refunctionalizare a imobilului; se 

' estimeaza ca sala ~i anexele sale vor 
redeveni functionale in cursu! anului 
2019. Reluarea activitatii i n Sala Mare 
presupune o serie de avantaje ~~ 
oportunitati pentru institutie: 

Evolutia institutiei 
Ia nivelul anului 2019 

Ca urmare a decalarii termenului de 
finalizare pentru lucrarile de amenajare, 
reabilitare si refunctionalizare a Salii 

t I 

Mari (conform estimarilor transmise de 
constructor, noul termen este luna mai 
2020), s-a umarit concentrarea activitatii 
in doua spatii de joe: Sala Mica ·~ 
Rapsodia. Astfel, reducand H1

rf L '(,.~ 
locatii, Teatrul a reu~it: ~q~ / ~-
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(1) programarea unui numar mai mare 
de reprezentatii; 
(2) realizarea unui program judicios de 
premiere, care sa vina in intampinarea 
nevoilor diferitelor segmente de public; 
(3) crearea unor facilitati menite sa 
imbunatateasca experienta publicului in 
sala ~i in spatiile conexe; 
(4) eficientizarea programului echipei, 
prin concentrarea activitatii Teatrului in 
doua spatii de joe, Sala Mare ~i Sala 
Mica, ~i sediul administrativ, afiat in 
proximitatea celor doua sali; 

Deschiderea internationala; in calitate 
de membru Small size, o retea 
intemationala dedicata difuziunii artelor 
spectacolului, ~i ca partener al unor 
proiecte europene de anvergura, 
institutia beneficiaza de o reputatie 
salida pe plan international; aceasta 
pozitionare favorabila trebuie 
consolidata insa prin realizarea unor 
colaborari !?i parteneriate cu teatre sau 
companii care se adreseaza copiilor 
peste 5 ani. Aceste parteneriate se pot 
concretiza prin: (1) realizare de 
coproductii l?i colaborari cu arti!?ti 
renumiti din sfera teatrului pentru copii 
(dramaturgi, regizori, coregrafi, actori 
etc.); (2) participare Ia festivaluri 
intemationale; (3) organizarea de tumee 
internationals; 

Dezvoltarea colaborarii cu lnspectoratul 
~colar al Municipiului Bucure!?ti !?i cu 
unitati de invatamant din Capitala, in 
vederea desfa~urarii unor proiecte 
dedicate elevilor din ciclul primar !?i 
gimnazial; 

Dezvoltarea de parteneriate cu institutii 
de invatamant de specialitate (UNATC 
,J.L.Caragiale", UNARTE etc.), cu scopul 
de a identifica noi colaboratori pentru 
proiectele Teatrului. 

(1) programarea unui numar mai mare 
de reprezentatii Ia sediu, comparativ cu 
perioada anterioara de raportare (2018); 
(2) eficientizarea programului de lucru al 
tehnicienilor, prin realizarea unui 
program pe echipe/sali, fiecare dintre 
cele doua spatii de joe avand o echipa 
desemnata pentru a gestiona intreaga 
productie din perspectiva scenotehnica. 
(3) imbunatatirea serviciilor de 
intampinare a publicului in cele doua 
sali, prin introducerea unui program de 
amfitrionat ~i interactiune cu spectatorii. 

in mod concret, Teatrul a continual sa-!?i 
dezvolte activitatea pe plan 
international, atat ca membru al retelei 
internationale Small size (initiator al 
conceptului Small size days, 
implementat Ia Bucurel?ti ca TIC PIT/C
Zilele Small size, cat !?i in cadrul 
proiectului MAPPING - A Map on the 
Aesthetics of Performing Arts for Early 
Years, activitate care s-a concretizat Ia 
nivel artistic in a nul 2019 prin intalniri de 
lucru, inclusiv cu regizorii din echipa 
fiecarui partener implicat in proiect, !?i un 
prim workshop pentru grupul de lucru in 
care se inscrie Teatrullon Creanga. Mai 
multe detalii despre MAPPING, despre 
turnee $i parliciparile Ia festivaluri sunt 
disponibile Ia punctul E7 - Programul 
TIC International. 

Daca in prima jumatate a anului 2019 
colaborarea cu unitatile de invatamant 
s-a axat pe incurajarea participarii 
elevilor !?i cadrelor didactice Ia 
spectacolele din repertoriu, debutul 
stagiunii 2019/2020 a marcat o noua 
editie a proiectului de educatie prin 
teatru ,51icee- 5 teatre", dar l?i schitarea 
unui proiect de teatru forum care va fi 
implementat in l?CO!i incepand cu 2020. 

in contextul subdimensionarii bugetului 
alocat proiectelor, co tar de 
colaboratori nu a repreze 
viabila Ia nivelul anului 20 
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Amenintari (Threats) 
conform analizei SWOT 2018-2022 

Concurenta reprezentata de operatori 
culturali din mediul public sau privat, dar 
~i de alte tipuri de operatori, care ofera 
programe recreative; spre exemplu 
centrale comerciale atrag un public 
numeros prin diferite oferte de petrecere 
a timpului liber, realizate adesea prin 
asociere cu arti~ti independenti, care 
propun productii cu bugete reduse; 

Reducerea numarului de premiere in 
stagiunea 2019/2020, odata cu 
revenirea in Sala Mare din Piata Amzei 
nr. 13 (dupa finalizarea lucrarilor de 
reabilitare l?i refunctionalizare a sediului) 
pentru a putea permite adaptarea 
spectacolelor institutiei Ia noile conditii 
scenotehnice; 

Absenta unui cadru de formare 
profesionala Ia nivel local, care sa 
asigure personal tehnic specializat in 
domeniul teatrului; in egala masura se 
poate vorbi l?i despre absenta unui cadru 
care sa pregateasca personalul artistic 
pentru domeniul teatrului pentru copii de 
varsta mica (0-3 ani). 

Evolutia institutiei 
Ia nivelul anului 2019 

lntrarea pe piata operatorilor culturali 
prezenti in centrele comerciale din 
Capitala, prin lansarea unui parteneriat 
cu Sun Plaza (colaborare concretizata 
prin prezentarea de spectacole in 
centrul comercial), dar l?i prin crel?terea 
numarului de participari Ia evenimente 
de natura comerciala (festivaluri private, 
evenimente tematice de sarbatori etc.). 

Revenirea in Sala Mare dupa finalizarea 
tucraritor continua sa fie un punct 
sensibil pentru calendarut Teatrutui, in 
special in contextul unei subfinantari 
care poate afectafintarzia nu dear 
productia noilor spectacole, ci l?i 
procesut de adaptare al spectacolelor 
din repertoriu Ia conditiile scenotehnice 
existente in Sala Mare. 

0 parte dintre angajatii Teatrului au 
participat in anul 2019 Ia cursuri de 
pregatire ~i perfectionare profesionala in 
domeniu: manuitor decor, electrician 
scena, garderobieri, plasatori etc. Vezi 
C4 - D!namica $i evo/u(ia resurselor 
umane. In ceea ce prive~te pregatirea 
personalului artistic in sfera teatrului 
pentru copii sub 3 ani, aceasta activitate 
de cercetare l?i fermare profesionala 
este asumata in prezent prin preiectul 
MAPPING- A Map on the Aesthetics of 
Performing Arts for Early Years. Vezi 
punctul El- TIC lnterna(ional. 

3. evotutia imaginii existente fi misuri luate pentru imbunitilirea acesteia; 

A nul 2019 a fest cu siguranta un an at constrangerilor l?i at bugetelor subdimensionate, 
in care limitarite financiare s-au resimtit nu dear asupra numarutui de programe l?i 
proiecte derutate de Teatrul Ion Creanga, numar redus considerabit, ci si asupra 
bugetelor de comunicare aferente. in ciuda dificultatilor intampinate, in'stitutia a 
centinuat sa fie prezenta in comunitate, sa reatizeze noi productii, sa erganizeze un 
festival international de teatru l?i teatru stradat, sa deruleze proiecte necon · ~te 
~i sa aduca teatrut mai aproape de bucurel?teni, luand parte Ia diferit ~~~fes~ri 
cutturale organizate de catre numerol?i operatori culturali din mediul pu .~Rf· at. ~ 
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in mod similar, in ciuda diminuarii resurselor alocate pentru informare ~i promovare, 
Teatrul a continuat sa-~i desfa~oare activitatea ~i pe acest plan, atat pentru proiectele 
noi, cat ~i pentru calendarul de stagiune, cu scopul de a atrage un numar cat mai mare 
de beneficiari. 

Reducerile tirajelor pentru materiale promotionale, diminuarea pachetului standard de 
tiparituri sau obiecte promotionale pentru fiecare proiect in parte sau renuntarea Ia o 
serie de servicii (afi~aj/panotaj stradal, spatiu publicitar in ghiduri de petrecere a 
timpului liber, monitorizare media s.a.m.d.) reprezinta o realitate cu care Teatrul s-a 
confruntat in anul 2019. in contrapartida insa, anul 2019 a reprezentat ~i o perioada a 
masurilor ~i resurselor alternative, o perioada a reorientarii strategiei de promovare 
catre mediul online. pentru a mentine costurile scazute. dar ~i o perioada a incurajarii 
colaborarilor de tip barter, pentru identificarea unor noi canale de distributie. 

Un alt aspect semnificativ care trebuie amintit este faptul ca in perioada ianuarie -
decembrie 2019, Teatrul a sustinut spectacole pentru familii2 exclusiv in doua sali de 
spectacole: (1) Sala Mica - unde au Joe reprezentatiile dedicate copiilor cu varsta 
cuprinsa intre 0-3 ani ~i 3-6 ani ~i (2) Sala Rapsodia- spatiu inchiriat pentru a gazdui 
spectacolele dedicate copiilor peste 4-5 ani. Aceasta colaborare pe termen lung a fast 
benefica nu dear pentru institutie, ci ~i pentru public, care pentru prima data in ultimii 
5 ani de zile a putut asocia Teatrullon Creanga cu doua sedii de joe stabile, utilizate 
constant, ~tiind cu siguranta ca va regasi oricand in aceste sali spectacolele preferate. 

Directii de actiune urmarite pentru imbunatatirea imaginii Ia nivelul anului 2019: 

• Analizarea retelei de parteneriate ~i parteneriate media existente in stagiunea 
2018/2019 ~i identificarea acelor parteneriatelor strategice care pot fi dezvoltate 
pentru a conduce Ia imbunatatirea vizibilitatii Teatrului. Spre exemplu, una dintre 
colaborarile traditionale ale Teatrului I on Creanga- colaborarea cu postul de radio 
ltsy Bitsy - a luat in 2019 forma unui parteneriat care a inclus nu doar o 
componenta de promovare. extinsa semnificativ fata de cea din cursu I anului 2018 
(prin derularea unui program de interviuri telefonice cu frecventa saptamanala, prin 
care actorii Teatrului lon Creanga lansau recomandari pentru spectacolele 
sustinute in weekend-uri). ci ~i o componenta de evenimente ~i proiecte culturale: 
participarea ltsy Bitsy Ia Festivalul Amintiri din Copilarie, participarea Teatrului Ia 
evenimentul 1uniFest, organizat de ltsy Bitsy. Totodata. spre finalul anului 2019, 
Teatrullon Creanga a pus bazele, alaturi de ltsy Bitsy, unui nou format de proiect 
pilot de educatie prin teatru (teatru forum) care urmeaza sa fie implementat in ~coli 
incepand cu anul 2020. 

• incurajarea colaborarilor de tip ba~er, care au oferit institutiei o serie de beneficii 
de imagine sau beneficii logistice. In mod concret, Ia nivelul anului 2019 Teatrul a 
derulat astfel de colaborari cu Centrul Comercial Sun Plaza, care a oferit spatii de 
afi~aj pentru campanii de promovare, cu Blitz TV ~i Societatea de Transport 
Bucure~ti, care au difuzat spoturi video pe plasmele din statiile de metrou ~i din 
autobuzele din reteaua de transport a Capitalei, cu Agerpres, care a reflectat 
activitatea Teatrului prin fluxul de ~ti ri al agentiei de presa. ~ 

2 Pentru grupurile organizate din ~coli ~i gradinite au fast programate matinee i 
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Teatrul a colaborat de asemenea cu Editura Didactica Publishing House, care a 
pus Ia dispozitia Teatrului carti pentru organizarea de tombole cu premii in 
perioada septembrie - decembrie 2019, sau cu Presto Pizza, care a asigurat 
protocolu\ pentru premierele Teatrului ~i pentru Campania sociala .,Teatru in 
ghetute", de Ia Sala Mica. 

• Dezvoltarea strategiei de promovare pentru online ~i acordarea unei atentii sporite 
continutului creat pentru canalele de comunicare online - prin calitatea contentului 
creat special pentru retele sociale (Facebook, lnstagram), prin continutul video
spoturi tip trailer sau live-uri (Facebook, Youtube), prin personalizarea continutului 
pus Ia dispozitia partenerilor media pentru canalele online ale acestora 
(recomandari pentru diferite categorii de varsta, afi~-program online, machete, 
bannere online), modemizarea Jayout-ului pentru newsletter-ul distribuit 
saptamanal catre baza de date a Teatrului; 

• Realizarea unor materiale cu grafica unitara pentru promovarea programului de 
reprezentatii din cadrul stagiunii (afi~ program lunar, pliant program lunar, pliant cu 
oferta stagiunii 2019/2020). 0 selectie de materiale de promovare este disponibila 
in Anexa 1. Pentru a compensa reducerea tirajelor, o parte dintre aceste materiale 
au fast utilizate ~i in format electronic, pentru a sustine comunicarea online a 
Teatrului ~i a ajunge Ia un numar cat mai mare de potentiali consumatori. 

• Diversificarea instrumentelor de promovare prin o serie de initiative ~i campanii 
derulate in cadrul proiectelorTeatrului sau ca parte a experientei oferite publicului. 
in mod concret, au fost implementate urmatoarele masuri: · 

a} Organizarea in luna aprilie 2019 a unui program de tip meet and greet Ia finalul 
spectacolului ,Jack ~i vrejul de fasole", actorii ~i tinerii spectatorii /uand parte Ia o 
sesiune de discutii ~i fotografii; ca urmare a succesului de care s-a bucurat acest 
program, au urmat sesiuni similare desfa~urate cu alti actori din echipa Teatrului, 
acestea fiind organizate in perioada mai - iunie. 

b) lntroducerea din luna septembrie 2019 a unui program de amfitrionat Ia Sala 
Mica ~i Sala Rapsodia, pentru toate reprezentatiile desfa~urate in weekend; in 
cadrul acestui program, actorii Teatrului au preluat rolul de gazda, intampinand 
tinerii spectatori Ia intrarea in foaier ~i realizand mici momente de animatie, cu rolul 
de a ii introduce pe ace~tia in atmosfera de poveste a spectacolelor. 

c) Organizarea de concursuri tip tombola, cu premii, Ia spectacolele sustinute in 
weekend Ia Sala Rapsodia; 

• Derularea unei micro-stagiuni de spectacole interactive Ia Sala Mica a Teatrului, 
pentru a marca ziua de 1 lunie- Ziua lntemationala a Copilului. 

2019, Teatrul a desfa~urat un modul de ~ase ateliere de dezvoltare per 
mijloace teatrale pentru copii. Ca urmare a receptiei favorabile de car, 
atelierul, calendarul aferent anului 2020 prevede noi module de ateli 
atat copiilor de varsta ~colara , cat ~i bebelu~ilor ~i parintilor. 

11 II Raport de actlvltate 1 Teatrul Ion Creanga 1 2019 
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• Asigurarea vizibilitatii Teatrului in peisajul cultural local prin participarea Ia o serie 
de proiecte ~i evenimente artistice derulate de operatori culturali din mediul public 
~i privat, cu scopul de a incuraja dezvoltarea culturala a publicului din Capitala. 

Mai multe detalii despre masurile care au vizat proiectelparliciparea Ia alte evenimente 
cu/turale se regasesc Ia puncte/e E7 ~i EB. 

4. masuri luate pentru cunoa,terea categoriilor de beneficiari; 

in lipsa fondurilor necesare pentru realizarea unor studii aprofundate in colaborare cu 
un institut de cercetare, conform previzionarilor din proiectul de management pentru 
perioada 2018- 2022, masurile luate in anul2019 s-au mentinut, in linii mari, Ia nivelul 
anilor precedenti, bazandu-se in principal pe distribuirea periodica de chestionare ~i 
organizarea de intalniri/evenimente cu educatori ~i parinti. 

in completarea acestora, incepand din luna septembrie 2019 a fest introdusa o 
campania tip tombola, cu premii, al carei mecanism de implementare presupune 
colectarea unui set de informatii oferite de publicul care frecventeaza spectacolele 
Teatrului in weekend. Aceste date, desi nu aduc un feedback de natura calitativa 

' asupra reprezentatiilor sau serviciilor oferite, contribuie Ia conturarea unei imagini mai 
precise a profilului beneficiarului ~i a gradului de fidelizare al acestuia. 

5. grupurile-tinti ale activititilor institutiei; 

Activitatea Teatrului Jon Creanga se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre cateva 
luni ~i 10 ani din Municipiul Bucure~ti, principalul criteriu de segmentare al grupurilor
tinta fiind varsta tinerilor spectatori: 0-3 ani (copilaria mica), 3-6 ani (varsta pre~colara) 
~i 6-10 ani (varsta ~colara). Aceasta segmentare are Ia baza ritmul de dezvoltare 
cognitiva, emotionala ~i sociala a copilului, ~i se regase~te ~i Ia nivelul politicii 
repertoriale a institutiei, proiectele implementate fiind gandite special pentru a 
raspunde nevoilor specifice fiecarui grup-tinta in parte. 

Totodata, institutia dezvolta proiecte ~i implementeaza masuri menite sa faciliteze 
accesulla teatru ~i educatie prin cultura pentru grupuri-tinta defavorizate: copii cu nevoi 
speciale, copii institutionalizati, copii care provin din familii aflate Ia limita subzistentei. 

Ca urmare a dezvoltarii retelei de colaborari cu operatori culturali (centre culturale, 
impresari, organizatori de evenimente ~.a.m.d.) din alte municipii aflate in judete 
limitrofe, spectacolele Teatrului lon Creanga au fest urmarite in perioada ianuarie
decembrie 2019 de peste 3500 de copii. 

Teatrul este frecventat ~i de catre copii care locuiesc in mediul rural, in comunitati care 
nu beneficiaza de o sala de spectacole, ~i pentru care principala modalitate de consum 
cultural este asociata excursiilor ~colare. Peste 2700 de copii din judetul llfov s-au 
numarat printre spectatorii platitori de bilet ai Teatrului lon Creanga in anul 2019, 
vizionand reprezentatiile programate Ia Sala Rapsodia ~i Sala Mica. 

Trebuie mentionat insa faptul ca de_~j institutia areca public tinta copiii, publicul adult 
constituie principalul factor d ~ ~ ~ I consumului cultural - ~i . in ~onsecint1• 
principalul destinatar al ca~~niilor dEri. municare derulate de Teatru. In aceas· w 
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categorie regasim: (1) parintii/ bunicii/ !?.a.m.d - adultul responsabil pentru consumul 
cultural in familie (2) cadrele didactice (directori, invatatori, profesori, ed~catori) -
responsabile pentru consumul de teatru organizat, ca activitate extra!?colara. lntr-o mai 
mica masura, Teatrul se adreseaza !?i unui al treilea grup-tinta adult (3}, !?i anume 
profesioni!?tilor implicati in dezvoltarea artelor spectacolului pentru copii. 

6. profilul beneficiarului actual. 

Profilul beneficiarul direct este profilul copilului bucure!?tean, cu varsta cuprinsa intre 
cateva luni !?i 10 ani (conform segmentarii amintite anterior), care provine dintr-o familie 
activa~ cu venituri medii !?i peste medii, interesata de activitati de petrecere a timpului 
liber. In cazul copiilor de peste 3-4 ani, care deja sunt inregistrati in forme de 
invatamant, avem in vedere o dubla ipostaza, beneficiarul frecventand spectacolele 
de teatru fie cu parintii/familia in weekend, fie cu gradinita sau !?Coala, in intervalulluni
vineri, Ia matineu. 

Beneficiarul indirect este reprezentat de (1) familie (parinti/ bunici/ unchi/ matu!?i etc.), 
(2) educatori, invatatori !?i profesori din unitati de invatamant, directori de institutii de 
invatamant, (3) directori ai centrelor de zi !?i centrelor de plasament sau asistenta. (4) 
directori/membri ai fundatiilor sau asociatiilor care se adreseaza copiilor, (5) alti 
speciali!?ti implicati in dezvoltarea copiilor - psihologi, terapeuti prin arta/teatru (6) 
creatori care activeaza in domeniul teatrului pentru copii - dramaturgi, regizori, 
scenografi, actori, compozitori, coregrafi !?.a.m.d. 

B. Evolutia profesionali a institutiei 'i propuneri privind imbunatatirea acesteia: 

1. adecvarea activitatii profesionale a instituliei Ia politicile culturale Ia nivel 
nalional §i Ia strategia culturala a autorititii; 

La nivel national principalul cadru de referinta pentru politicile publice culturale este 
conturat de Strategia pentru cultura si patrimoniu national 2016 - 2022 (SCPN 2016-
2022), un document de politici publice elaborat cu scopul de a sustine ,o dezvoltare 
culturala echilibrata, durabila, inteligenta, in beneficiul tuturor celor direct implicati in 
activitati culturale sial societatii in ansamblul sau".3 

' ' . 
Stabilind obiective, directii !?i masuri necesare, SCPN 2016-2022 urmare!?te sa asigure 
premisele unei planificari judicioase Ia nivel regional, judetean !?i local, contribuind Ia 
imbunatatirea serviciilor publice in domeniul culturii !?i a accesului Ia cultura, 
diversificarea formelor de expresie culturala, stimularea prezentei culturii romane pe 
plan international sau integrarea culturii in proiecte de dezvoltare teritoriala durabita. 

Elaborata in acord cu prevederite Strategiei Europa 2020 !?i cu respectarea drepturilor 
fundamentale - inclusiv a drepturilor culturale - SCPN 2016-2020 propune o viziune a 
culturii ca organism viu, cultura ca domeniu conectat Ia societatea contemporana, cu 
practici deschise !?i relevante pentru indivizi !?i comunitate. 

l Strategia pentru cultura ~i patniJ·m -..: 
https://documentcloud.adobe.co ·R 
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Drepturile 
culturale 

Libertatea de 
exprimare I 
conditiile 
materiale 

Centrarea pe 
nevoile 
beneficiarilor 

Rolul 
diplomatiei 
culturale in 
contextul 
relatiilor 
intemationale 

Rolul 
economiei 
creative pentru 
dezvoltare 

Tinerii, grup
tinta prioritar 

Tehnologiile 
informatice §i 
digitizarea 

Democratia 
culturala 

Parteneriatul 
public-privat !?i 
national-local 
in aplicarea 
politicilor 
culturale 

Abordarea 
integrata a 
dezvoltarii 
culturale 

41dem 

Dreptul de a participa Ia viata culturala, dreptul Ia Jibertate de 
expresie artistica ~i respectul identitatii culturale, dreptul Ia 
diversitate culturala, religioasa !?i lingvistica, dreptul de proprietate 
intelectua/a, dreptulla educatie, ~.a.m.d. 

Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare I 
conditiile materiale pentru practicienii culturali depinde de cadrul 
financiar-fiscal ~i de viabilitatea organizatiilor care administreaza, 
promoveaza, produc, distribuie produse culturale. 

Cultura trebuie sa fie accesibila unui numar cat mai mare de 
oameni, iar publicul real ~i potential trebuie sa fie principalul 
destinatar al actului culturaL 

Globalizarea ~i noile tehnologii modifica felul in care sunt 
organizate productia, difuzarea, consumul, informarea !?i 
comunicarea produselor culturale. in acest context, diplomatia 
culturala contribuie Ia cre~terea diversitatatii de expresie !?i 
continut cultural, imbunatatind dialogul intercultural !?i dezvoltand 
noi cadre de cooperare Ia nivel international. 

Cultura reprezinta o resursa care contribuie Ia cre!?terea 
economica prin crearea de locuri de munca, prin diversificarea 
intiativelor antreprenoriale !?i a surselor de venituri, prin ponderea 
tot mai importanta pe care o are in comertul international. 

Tinerii au un mare potential creativ ~i constituie un public receptiv 
fata de nou ~i fata de promovarea noilor tendinte, fiind 
consumatori culturali participativi. 

Tehnologiile informatice !?ide comunicare contribuie Ia stimularea 
creativitatii, promovarea operatorilor culturali, democratizarea 
actului cultural !?i internationalizarea ofertei culturale. 

in contextul discrepantelor semnificative de dezvoltare privind 
infrastructura culturala (rural/urban), interventia operatorilor 
culturali va avea Ia baza realitatile locale !?i nevoile comunitatilor. 

Consolidarea colaborarii intre operatori culturali publici I privati !?i 
instituirea unor practici durabile de cooperare intre autoritatile de 
nivel central/local permite diversificarea competentelor, realizarea 
de investitii comune, reducerea costurilor, diversificarea 
resurselor de finantare, difuzarea eficienta a modelelor de bune 
practici, transferul de expertiza. 

Cultura este transversala !?i integratoare, dezvoltarea sa 
depinzand de mai multi factori : parteneriate eficiente intre sectorul 
cultural !?i alte sectoare, cooperarea intre structuri Ia nivel local/ 
regional/ national, dezvoltarea publicului, dezvoltarea resurselor 
umane, consolidarea capacitatii organizationale, implicarea 
comunitatilor, educatia !?i formarea continua. 
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Axele prioritare identificate Ia nivelul SCPN 2016-2020: Cu/tura- Factor de dezvoltare 
durabi/a, Accesu/ Ia Cultura ~; diversitatea expresiilor culturale, Cultura romfma in 
circuitul cultural interna(ional !iii Capacitatea sectoarelor culturale ~i creative se 
regasesc !iii Ia nivelul principalelor obiective asumate de strategia culturala !ocala -
Strateqia Culturala a Municipiului Bucuresti 2016- 2026. 

Adoptata de Consiliul General al Municipiului Bucure!?ti in luna august 2016, Strategia 
culturala constituie cadrul de referinta pentru strategiile operatorilor culturali din 
Capitala, acesta fiind corelat cu alte documente de politici publice !iii cu obiectivele 
administratiei publice locale. 

Printre obiectivele identificate de strategia culturala !ocala !iii armonizate Ia nivelul 
directiilor de actiune ~i masurilor implementate de Teatrul lon Creanga amintim: 
inscrierea culturii ca motor al dezvoltarii urbane durabile, asigurarea accesului !iii 
incurajarea unei participari generalizate ~i echilibrate a tuturor cetatenilor ora~ului Ia 
sistemul cultural, alinierea peisajului cultural bucure~tean Ia standarde internationale 
(Bucure~tiul ca o capita/a cultura/a atractiva a spatiu/ui european), cre~terea capacitatii 
sectorului I operatorilor culturali. 

2. orientarea activitatii profesionale catre beneficiari; 

Unul dintre numeroasele elemente de congruenta ale celor doua strategii amintite Ia 
punctul anterior este orienta rea activitatii sau a ofertei culturale catre public- sau, a~a 
cum este denumita in SCPN 2016 - 2022 - centrarea culturii ca serviciu public pe 
nevoile beneficiarilor. 0 conditie de baza pentru orice tip de serviciu public (al carui 
obiectiv principal este interesul beneficiarului) orientarea cafre public este un element 
care guverneaza intreaga activitate a Teatrului, pentru organizarea, productia, 
difuzarea I reprezentarea !iii comunicarea produselor !iii evenimentelor culturale. 

Toate aceste procese ~i activitati care vizeaza atat proiectele artistice, cat !iii pe cele 
cu valente sociale !iii educationale derulate de institutie, urmaresc sa satisfaca cererea 
existenta pe piata. venind in sprijinul nevoilor beneficiarilor, contribuind petermen lung 
Ia formarea ~i dezvoltarea publicului prin ~i pentru cultura, dar !iii Ia o democratizare a 
participarii Ia viata culturala. 

3. analiza principalelor directii de actiune intreprinse. 

Conform obictivelor asumate Ia nivelul institutiei prin proiectul de management pentru 
perioada 2018 - 2022, corelate cu axele prioritare ~i obiectivele strategice identificate 
Ia nive/ul strategiilor culturale nationale !iii locale, dar !iii cu politicile de consolidare a 
spa(iului cultural european !iii incurajare a cooperarii !iii mobilitatii Ia nivel international5, 

principalele directii de actiune intreprinse pe parcursul anului 2019 au vizat: 

5 Conform Comunicarii comune catre Parlamentul European ~i Consiliu - Catre o str, 
UE pentru re/a(iile cultural · · A· ~(ion ale - document accesat online: 
http://publications.euro ~ re~ce/cellar/19edfb4a-2d57-11e6-b497-
01 aa75ed71 a 1.0023 ~ 1 ?ftlt;)·d=lwAR2N80QwWKDqslbVU-
rKYpZYPjo41 EiVZJ"~ : 1~~m~ ~x73NHbby6U 
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• Valorificarea resurselor institutiei pentru realizarea unor proiecte repertoriale care 
sa contribuie Ia dezvoltarea ~i formarea publicului; 

• Re/conectarea beneficiarilor cu spatiul public prin organizarea de evenimente in 
aer liber (vezi Festivalul Amintiri din Copilarie) sau participarea Ia evenimente 
organizate de catre alti operatori culturali (La Pas pe Calea Victoriei, diverse 
festivaluri de divertisment pentru copii etc.); 

• Cultura in proximitate ~i activarea spatiilor mai putin conventionale - prin 
sustinerea unui program de spectacole in afara sediului, in alte spatii din Capitala. 

• Dezvoltarea publicului pentru cultura - prin realizarea unei oferte artistice 
valoroase, care sa contribuie Ia formarea gustului estetic al tinerilor spectatori, in 
functie de nevoile specifice ale diferitelor segmente de public tinta; 

• Dezvoltarea publicului pentru cultura - prin derularea unor proiecte 
complementare, reunite in Programul AED {Arta, Educatie, Divertisment), cu 
scopul de a contribui Ia forma rea viitorului public al Teatrului- detalii Ia punctul E7; 

• Dezvoltarea unei oferte culturale atractive, accesibile ~i echilibrate - prin 
conturarea unui repertoriu care sa ilustreze atat fondul literar clasic/contemporan, 
national/universal, care sa integreze diferite forme de expresie artistica (teatru/ 
dans/ muzica/ pantomima ~.a.m.d.), cu subiecte, tematici ~i abordari specifice 
diferitelor segmente de varsta ale publicului de varsta pre~colara/~colara; 

• Dezvoltarea unei oferte culturale atractive - prin realizarea de spectacole 
inovatoare in peisajul cultural local ~i national: productii de teatru senzorial pentru 
categoria de varsta 0-3 ani; 

• Corelarea ofertei culturale repertoriale cu cererea existenta Ia nivelul institutiilor de 
invatamant {consumul cultural ca activitate cu ~coala) sau Ia nivelul familiilor 
(consumul cultural ca activitate de petrecere a timpului liber, in familie); 

• Diversificarea ofertei de proiecte prin interventii I integrarea unor discursuri care 
sa vina in sprijinul grupurilor vulnerabile, incurajand participarea acestora Ia actul 
cultural - vezi proiectele cu valenfe sociale detaliate Ia punctul E7; 

• Afirmarea Teatrului in circuitul international festivalier- vezi E7- TIC lnterna(ional; 
• Promovarea pe plan international a valorilor culturale din Romania, prin 

organizarea de turnee - vezi punctul E7- TIC International; 
• incurajarea participarii arti~tilor ~i delegatilor din echipa Teatrului Ia diferite retele 

~i proiecte europene - vezi punctul E7- TIC International; 
• Cre~terea capacitatii institutionale - prin implicarea Teatrului Jon Creanga in 

proiecte internationale, care faciliteaza schimbul de bune practici, dar ~i prin 
organizarea de festivaluri cu caracter international; 

C. Organizarea, functionarea institutiei ti propuneri de restructurare ti/sau de 
reorganizare, pentru mai buna functionare, dupa caz: 

Anul 2019 a adus o serie de modificari in ceea ce privel?te structura organizationala a 
institutiei, aceasta fiind actualizata l?i adaptata in a cord cu noul proiect de management 
l?i legislatia in vigoare. 

Succesul unei institutii, nivelul de performanta l?i competivitate, capacitatea acesteia 
de a face fata cerintelor l?i necesitatilor beneficiarilor sai pornesc de Ia premisa ca 
oamenii reprezinta bun~ai de pret. Resursele umane reprezinta singurele 
resurse capabile de ~~~ii"'af ~, resurse. Unul din factorii de succes in asigurarea 

,.., ~ t..,,., '!: 
1'9~ z f)c; .,,.. s: 
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performantei optime individuale si organizationale il reprezinta existenta unui personal 
motivat, dedicat activitatii profesionale ~i orientat spre realizarea misiunii institutiei. 

1. masuri de organizare interna; 

Sistemul de Managemental Calitatii de tip ISO 9001 :2015 

in cursu! anului 2019 s-a continuat procesul de implementare ~i dezvoltare a Sistemului 
de Management, in conformitate cu standardu/ ISO 9001 :2015 pentru realizarea ~i 
prezentarea de proiecte artistice in domeniul artelor spectacolului. Auditarea ~i 
recertificarea institutiei au avut Joe in luna noiembrie 2019, in conformitate cu contractu! 
incheiat cu SRAC CERT SRL. 

Obiectivele auditului efectuat de catre auditorii externi au fast urmatoarele: 
- Evaluarea eficacitatii Sistemului de Management, tinand cant de modificarile 

interne ~i externe, relevanta ~i aplicabilitatea lui continua Ia domeniul certificarii; 
- Evaluarea modului in care angajamentul managementului a asigurat 

eficacitatea ~i imbunatatirea Sistemului de Management, in scopul cre~terii 
performantei generale; 

- Evaluarea eficacitatii Sistemului de Management din punct de vedere al 
indeplinirii obiectivelor organizatiei ~i al rezultatelor sistemului. 

Concluziile echipei de audit au fast urmatoarele: 
Obiectivele auditului au fast indeplinite. 
Rezumatul dovezilor de audit evaluate in timpul auditului sunt prezentate in 
protocoalele de audit. 
Au fast determinate procesele necesare Sistemului de Management, acestea 
fiind aplicate in intreaga organizatie. 
Functiile de conducere I coordonare sunt implicate direct ~i concret in procesul 
de implementare ~i mentinere a Sistemului de Management in scopul 
!mbunatatirii continue a Sistemului ~i cre~terii performantei generale. 
lntregul personal a fast informat cu privire Ia necesitatea aplicarii unui Sistem 
de Management ~i Ia avantajele aduse de certificarea acestuia, atat pentru 
organizatie, cat ~i pentru fiecare angajat. 
Conduce rea organizatiei a asigurat resursele necesare functionarii in conditii de 
eficacitate a Sistemului de Management, intr-un mediu corespunzator pentru 
operarea proceselor, fiind preocupata de respectarea partenerilor de afaceri, 
comunitatii ~i a propriilor angajati. 
Sistemul de Management aplicat de organizatie este descris, implementat 
corespunzator, conform cerintelor standardelor de referinta ~i este eficace, iar 
domeniul de certificare este adecvat activitatilor desfa~urate de organizatie. 
Capacitatea Sistemului de Management de a satisfice cerintele aplicabile ~i de 
a obtine rezultatele a~teptate a fast demonstrata in timpul auditului, iar 
procesele de audit intern ~i analiza de management sunt eficace. 

Echipa de audit a propus mentinerea certificatului de conformitate cu standardele de 
referinta ale Sistemului de Management. Copia certificatului ISO 9001 :2015 este 
anexata prezentului raport ~nexa nr. 2). 

~ 
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Control Intern Managerial 

in vederea monitorizarii, coordonarii !?i indrumarii metodologice a implementarii !?i 
dezvoltarii sistemului de control intern managerial, s-a constituit prin act de decizie 
interna o structura cu atributii in acest sens, denumita Comisia de monitorizare. 
Aceasta cuprinde conducatorii structurilor de specialitate (cu exceptia structurii de 
audit public intern) cuprinse in primul nivel de conducere din structura organizatorica, 
inclusiv structurile fara personalitate juridica aflate sub autoritatea institutiei. 

La nivelul anului 2019, masurile dispuse au fest continuate in sensul elaborarii ~i 
dezvoltarii sistemului de control intern I managerial, inclusiv a procedurilor formalizate 
pe activitati. Astfel, in vederea elaborarii ~i implementarii sistemului de control intern 
managerial propriu au fest parcurse urmatoarele etape: 

• evaluarea instrumentelor generale de control intern; 
• evaluarea instrumentelor specifice de control intern Ia nivelul fiecarei activitati; 
• elaborarea ~i aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control; 
• monitorizarea executiei programului de dezvoltare a sistemului de control. 

Pentru executia programului de dezvoltare a sistemului de control intern I managerial 
au fest urmarite urmatoarele etape: 

1. Stabilirea obiectivelor generale ale Teatrului len Creanga !?i a celor specifice ale 
compartimentelor, a!?a cum sunt prevazute in actele normative in vigoare; 

2. Stabilirea actiunilor ~i activitatilor pentru realizarea obiectivelor Teatrului, in 
baza Regulamentului de Organizare !?i Functionare, Ordonantei Guvernului nr. 
119/1999 privind controlul intern/managerial ~i controlul financiar preventiv, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordinul Secretarului 
General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
al entitatilor publice; 

3. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfa!?urarii actiunilor !?i activitatilor 
institutiei; 

4. Monitorizarea realizarii obiectivelor generale !?i a celor specifice institutiei; 
5. Descrierea modului de organizare !?i functionare a sistemului de control intern I 

managerial in cadrul Teatrului len Creanga; 
6. Autoevaluarea bazata pe analiza sistemului de control intern/managerial 

(inclusiv in ceea ce prive!?te procedurile) !?i identificarea elementelor de 
disfunctionalitate !?i a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor propuse; 

7. Realizarea obiectivelor generale !?i specifice !?i imbunatatirea sistemului de 
control, in baza autoevaluarii !?i a standardelor de management I control intern 
aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018; 

8. Stabilirea orientarilor I modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control intern 
I managerial, prin raportarea Ia standardele de management I control intern 
aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvemului nr. 600/2018; 

9. lnventarierea documentelor !?i a fluxurilor de informatii care intra I ies din 
institutie, destinatia documentelor, comunicarea intre compartimentele din 
institutie, comunicarea cu nivelurile ierarhic superioare !?i alte institutii publice; 

10. Elaborarea de proceduri pentru activitatile I situatiile care determina utilizarea 
acestor instrument~erale !?i specifice Ia nivelul institutiei. 

=-------= 
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Misiunile de audit ale Compartimentului Audit Public Intern din cadrul institutiei 

in decursul anului 2019 au fast efectuate trei misiuni de audit: 
,.Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei, 2019"; 
,.Sistemele informatice"; 
.. Sistemul de luare a deciziilor". 

Pentru misiunea de audit ,Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei, 2019" a fost 
intocmit Raportul de audit public intern nr. 5668/30.07.2019, inaintat Comisiei de 
monitorizare cu adresa nr. 5808/12.08.2019. Recomandarile formulate in cuprinsul 
raportului de audit au fost implementate integral. 

Pentru misiunea de audit ,Sistemele informatice" a fost intocmit Raportul de audit 
public intern nr. 6784/10.10.2019, inaintat Comisiei de monitorizare cu adresa 
nr.6898/17 .1 0.2019. Recomandarile formulate in cuprinsul raportului de audit sunt in 
curs de implementare. 

Pentru misiunea de audit ,Sistemul de luare a deciziilor'' a fost intocmit Raportul de 
audit public intern nr. 8430/20.12.2019, inaintat Comisiei de monitorizare cu adresa 
nr.185/17.01.2020. Recomandarile formulate in cuprinsul raportului de audit sunt in 
curs de implementare. 

Protectia datelor 

in cursu! anului 2019 s-a continuat ~i actualizat procesul privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal in conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter 
personal ~i privind Iibera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia datelor} precum ~i a Legii Nr. 190/2018 din 18 
iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE} 2016/679 al 
Parlamentului European ~i al Consiliului. 

Legalitatea prelucrarii datelor personale presupune respectarea a eel putin uneia din 
urmatoarele conditii: 
- persoana vizata ~i-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 
- prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract Ia care persoana vizata 
este parte sau pentru a face demersuri Ia cererea persoanei vizate inainte de 
incheierea unui contract; 
- prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine 
operatorului; 
- prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice; 
- prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serve~te unui interes 
public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit 
operatorul; 
- prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de 
o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile ~i 
libertatile fundamentale ale~~-ei vizate, care necesita protejarea datelor cu 

unci ' d persoana vizata este un copil. 
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lmportanta intelegerii obiectului ~i a obiectivelor Regulamentului este esentiala, 
deoarece prin aceasta intelegere se realizeaza, de fapt, primul pas in directia crearii 
unei culturi a protectiei datelor personale ~i implicit un pas in directia conformitatii. 

in acest sens, in cadrul institutiei s-a desemnat un nou responsabil privind protectia 
datelor cu caracter personal, iar pentru actualizarea ~i imbunatatirea cuno~tintelor in 
domeniu doi salariati au participat Ia cursul ,Responsabil cu protectia datelor cu 
caracter personal (GDPRIDPO)", autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. 

0 alta masura luata in acest sens a fast crearea unui adrese de e-mail oficiale prin 
care salariatii ~i alte persoane din afara institutiei pot sesiza aspecte referitoare Ia 
protectia ~i prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ~i Ia Iibera circulatie a 
datelor cu caracter personal. 

2. propuneri privind modificarea reglementirilor interne; 

in anul 2019 a fost actualizat Regulamentullntern al Teatrului Jon Creanga ~i elaborat 
Codul de etica ~i integritate al personalului Teatrului Jon Creanga. 

3. sinteza activititii organismelor colegiale de conducere; 

Activitatea organismelor colegiale deliberative ~i consultative (Consiliul Administrativ 
~i Consiliul Artistic) este reglementata de Regulamentul de Organizare ~i Functionare 
al Teatrului Jon Creanga. Aceste consilii au functionat in conformitate cu atributiile 
stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare. 

Consiliul Administrativ s-a reunit periodic ~i a dezbatut probleme ale activitatii curente 
cu privire Ia: situatia financiara a institutiei, executia bugetului anual, proiectul de buget 
pentru anul 2020 !?i alte probleme cu impact asupra activitatii institutiei: 

continuarea implementarii !?i recertificarea Sistemului de Management al calitatii 
de tip ISO 9001 :2015; 
situatia spatiilor existente- aspecte tehnice !?i administrative privind Sala Mare (in 
curs de reabilitare), Sala Mica, sediul administrativ !?i spatiile partenere; 
realizarea de productii !?i strategia artistica in vederea organizarii evenimentelor 
planificate pentru anul2019, inclusiv festivalurile cu traditie ale Teatrului; 
aspecte administrative privind implementarea proiectelor sociale !?i culturale; 
propuneri privind modificarea structurii organizatorice !?i functiile necesare Ia 
nivelul institutiei. 

Consiliul Artistic s-a intrunit in data de 11 aprilie !?i 2 septembrie pentru a dezbate 
situatia productiilor ,Punguta cu doi bani", respectiv ,Supereroii revin!", cele doua 
productii realizate in prima jumatate a anului (,Prestia omeneasca" !?i ,Jack !?i vrejul de 
fasole") fiind dezbatute in cadrul consiliilor artistice derulate in anul 2018. 

-~ 
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'4. dinamica 'i evolutia resurselor umane ale institutiei (fluctuatie, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sanctionare); 

Numarul de posturi aprobate 

in decembrie 2018 a fost aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 831/2018 noua propunere de 
Organigrama, prin care s-a creat Compartimentul de Audit Public Intern, avand in 
structura sa 2 posturi de auditori. Noul stat de functii aprobat a pastrat acela!?i numar 
de posturi !?i anume: 126 de posturi, din care 112 posturi de executie !?i 14 posturi de 
conducere. 

Noi angajari de personal 

Pe parcursul anului 2019 s-au organizat concursuri in conditiile respectarii prevederilor 
Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 
corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul institutiilor I serviciilor publice de 
interes local al Municipiului Bucurel?ti, precum l?i pentru promovarea in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare, ori in functie a personalului contractual al acestora 
prevazut in anexa Ia Dispozitia Primarului General nr. 1736/2015 precum l?i a 
prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale l?i a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice, ocupandu-se astfel, 16 posturi vacante dupa cum urmeaza: 

a) 4 posturi de executie - Birou Resurse Umane, Contencios, SSM 
2 posturi inspector de specialitate S (lA) 
1 post inspector de specialitate S debutant 
1 post consilier juridic S (lA); 

b) 3 posturi de executie - Birou Financiar Contabilitate 
2 posturi inspector de specialitate S (lA) 
1 post inspector de specialitate S (I); 

c) 3 posturi de executie- Compartiment Artistic 
1 post consultant artistic S (lA) 
2 posturi actor S (II) !?i debutant; 

d) 1 post de executie- Compartiment Audit Public Intern 
1 post auditorS (lA); 

e) 2 posturi de executie- Compartiment Secretariat Literar 
2 posturi consultant artistic S (I) !?i (lA); 

f) 1 post de executie - Birou Organizare Spectacole 
1 post easier; 

g) 2 posturi de executie - Compartiment Administrativ 
1 post referent M (lA) 
1 post administrator M (I). 
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Promovarea salariatilor 

in anul 2019, conform Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul institutiilor I 
serviciilor publice de interes local al Capitalei, precum l}i pentru promovarea in grade 
sau trepte profesionale imediat superioare, aprobat prin Dispozitia Primarului General 
nr. 173612015 precum lji a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28612011, au fast 
promovati un numar de 5 salariati, din care 2 salariati debutanti precum ~i 3 salariati 
promovati in functii de conducere sau studii superioare, dupa cum urmeaza: 

- 1 functie de executie- Birou Resurse Umane Contencios, SSM . . 
Inspector de specialitate S debutant in grad profesional imediat superiorS II; 
- 1 functie de executie- Compartiment Artistic 
Scenograf S debutant in grad imediat superiorS II; 
- 1 functie de conducere- Birou Organizare Spectacole; 
~ef birou S (II) 
- 1 functie de conducere- Formatie lluminare Scena; 
~ef formatie muncitori II 
- 1 functie de executie- Regizor scena (culise) S(l). 

incetari contracte individuale de munca 

Pe parcursul anului 2019 au avut Joe 4 incetari ale contractelor individuale de munca 
prin acordul paftilor conform art. 55 lit. b- Legea 5312003 - Codul Muncii, republicata, 
cu modificarile l?i completarile ulterioare. 

Pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului 

Atat Ia nivel european, cat ~i Ia nivel national se remarca importanta din ce in ce mai 
mare acordata formarii profesionale continue, aceasta devenind o investitie superioara 
in dezvoltarea capitalului uman. 

Participarea angajatilor Ia programele de formare profesionala asigura crel?terea ~i 
diversificarea competentelor profesionale, prin initierea, calificarea l?i perfectionarea 
lor. Principalele avantaje pe care le au angajatii participand Ia cursurile de formare 
profesionala sunt urmatoarele: 
- Actualizarea cunol?tintelor !?i deprinderilor specifice postului; 
- Perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; 
- Adaptarea mai buna !?i mai rapid a Ia cerintele postului; 
- Asumarea de noi responsabilitati Ia locul de munca; 
- !mbunatatirea comunicarii cu superiorii ierarhici !?i I sau colegii; 
- lmbunatatirea capacitatii de munca in echipa; 
- Cre!?terea perspectivelor de promovare in munca !?i dezvoltarea carierei. 

in anul 2019, un numar de 39 de salariati din cadrul institutiei au participat Ia .-.~~ 
de pregatire !?i perfectionare profesionala, in concordanta cu propunerile car~,.:· 
inaintate, conform reglementarilor legale in vigoare: fi~ 
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a) in perioada iunie - iulie 2019 - participarea unui numar de 6 salariati Ia cursu! 
,Perfection are- Personalul tehnic din spatele cortinei- manuitor decor, electrician 
scena, maestru sunet, tehnicieni"; 

b) in luna iulie 2019- participarea unui numar de 3 salariati Ia cursu! ,Salarizarea 
personalului bugetar in anul2019. Legislatia muncii ~i a asigurarilor sociale pentru 
sectorul bugetar''; 

c) in luna iulie 2019- participarea unui salariat Ia cursu! ,Managementul situatiilor de 
urgenta create de dezastre"; 

d) in perloada iunie - august 2019 ~i in luna decembrie 2019- participarea unui 
numar de 19 salariati Ia cursu! ,Proiectul cultural de Ia concept ~i executie Ia 
finalizare si arhivare"; 

e) in luna iuiie 2019 - participarea unui salariat Ia cursu! ,Evidenta, inventariere, 
evaluare, reevaluare patrimoniu cultural"; 

f) in perioada iunie - august 2019 - participarea unui numar de 7 salariati Ia cursu\ 
,Activitati specifice domeniului financier: CFPP, ALOP, Bugetul de venituri ~i 
~heltuieli, inventarierea ~i gestionarea patrimoniului"; 

g) In luna august 2019 - participarea unui salariat Ia cursu! ,Perfectionare -
personalul din fata cortinei - garderobieri, plasatori sala, ingrijitori cladiri"; 

h) in perioada iunie - iulie 2019 - participarea unui salariat Ia cursu! ,.Evidenta, 
arhivarea ~i managementul documentelor''. 

Evaluarea personalului institutiei 

Evaluarea personalului a fast realizata in perioada 01.02.2019- 28.02.2019, conform 
deciziei Managerului Teatrului ton Creanga nr. 9/16.01.2019. Evaluarea s-a realizat 
pentru performantele inregistrate in cursu! anului 2018 conform Regulamentului privind 
criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuate~ ale personalului 
Teatrului ton Creanga aprobat prin Decizia nr. 8/16.01.2019. In urma evaluarii 
performantelor profesionale individuate toti salariatii au obtinut calificativul foarte bine 
corespunzator functiei pe care o ocupa. 

5. masuri luate pentru gestionarea patrimoniului institutiei, imbunatatiri 
I refunctionaliziri ale spatiilor; 

Conform previziunilor din proiect de management pentru perioada 2018 - 2022, 
principalele prioritati pentru institutie din punct de vedere at spatiilor de joe reprezentau: 

( 1) reluarea activitatii in Sala Mare din Piata Amzei nr. 13, sala aflata in curs de 
amenajare, reabilitare ~i refunctionalizare, termenul de finalizare a lucrarilor fiind 
preconizat pentru luna aprilie/mai 2019. 
(2) concentrarea activitatii Teatrului ton Creanga in doua sali de spectacole: Sala Mica 
~i Sala Rapsodia, urmand ca dupa inaugurarea Salii Mari, aceasta sa preia treptat, pe 
parcursul stagiunii 2019/2020, intreg fluxul de reprezentatii gazduit de Sala Rapsodia. 

Ca urmare a decalarii calendarului de lucrari ~i a amanarii repetate a ter 
inaugurare at Salii Mari, pe parcursul anului 2019 Teatrullon Creanga s- ' -- ntrat 
asupra celui de-al doilea piton at strategiei sale, intreg programul sau d re (fi~~ 
dedicate familiilor fiind gazduit de Sala Mica ~i Sala Rapsodia. @ ·1- \ , § 

\
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Totodata, Teatrul a continuat sa-~i desfa~oarea activitatea Ia sediul administrativ din 
Str. General Constantin Budi~teanu, nr. 24 (imobil inchiriat) ~i sa foloseasca halele de 
Ia Postavaria Romana ~i Arteca Jilava ca spatii de depozitare pentru aparatura 
scenotehnica ~i elementele de scenografie (decoruri, costume, recuzita) realizate 
pentru productiile ~i festivalurile proprii. 

Sala Mare 

La finalul anului 2019, lucrarile de amenajare, reabilitare ~i refunctionalizare derulate 
Ia Sala Mare din Piata Amzei nr. 13 continuau sa se desfa~oare conform contractului 
de proiectare ~i executie. Noul termen preconizat pentru finalizarea lucrarilor, conform 
comunicarii transmise de antreprenor, este luna mai 2020. 

Dupa finalizarea lucrarilor ~i inugurarea salii de spectacole, imobilul din Piata Amzei 
nr. 13 va gazdui nu dear spectacolele Teatrului, ci ~i proiecte complementare: expozitii, 
lecturi, cursuri ~i ateliers, intalniri intre copii ~i arti~ti, sesiuni de autografe ~i fotografii, 
petreceri tematice, tururi ghidate etc.). 

Beneficiind de un spatiu generos pentru intampinarea publicului, Sala Mare va include 
o librarie, unde vor fi disponibile carti ale editurilor partenere, dar ~i titluri editate de 
Teatru, un magazin cu obiecte personalizate de tip gift-shop, un spatiu expozitional, 
un spatiu tip cafenea ~i o casa de bilete, care va deservi atat Sala Mare, cat ~i Sala 
Mica. Pe Esplanada vor avea Icc spectacole interactive ~i diferite activari pentru 
promovarea spectacolelor Teatrului, dar vor putea fi gazduite ~i alte tipuri de activitati 
(expozitii outdoor, instalatii performative, spectacole de teatru stradal etc.) 

6. masuri luate in urma controalelor, verificarii/auditarii din partea autoritatii 
sau a altor organisme de control in perioada raportata. 

in anul 2019 nu au fest efectuate controale de catre organele abilitate, iar masurile 
dispuse in urma misiunilor de control efectuate in anii precedenti au fest duse Ia 
indeplinire in totalitate pana Ia data de 31.12.2018. 

D. Evolutia situatiei economico-financiare a institutiei: 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilantul 
contabil al perioadei raportate; 

Datele financiare estimate in proiectul de management pentru anul 2019 au avut ca 
fundament evolutia economico-financiara a institutiei din perioada anterioara, 
proiectele culturale de traditie derulate pana Ia acea data ~i propuneri de noi proiecte, 
continuarea politicii de resurse umane care a avut in vedere ocuparea prin concurs a 
posturilor vacante din statui de functii pentru asigurarea de personal calificat in toate 
compartimentele institutiei, asigurarea investitiilor in echipamente de birotica, de 
sunet, lumini, videoproiectii ~i accesorii. 

Avand in vedere situatia financiara dificila a anului 2019 ~i faptul ca bugetul aprobat a 
fest cu 33% mai mic d cat eel aprobat Ia nivelul anul 2018, nu s-au putut realiza in 
totalitate obiectivele pr ~ -· · e in proiectul de management, de~i fondurile aloe ate 
au fost utilizate cu m ,-.; a pr ~ ta si veniturile proprii au fest majorate cu 26% pana 

~
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Ia sfar!?itul anului fata de valoarea aprobata in bugetul initial. Totodata, din lipsa de 
fonduri nus-au facut investitii in anul2019. 

Activitatea institutiei s-a desfa!?urat in conditii dificile incepand cu stagiunea 
2014/2015, in contextullipsei unei sali de spectacole proprii, Teatrullon Creanga fiind 
obligat sa i!?i sustina reprezentatiile !?i sa realizeze productii noi in alte spatii, acestea 
apartinand fie unor institutii de cultura subordonate Primariei Capitalei, fie obtinute in 
baza unor parteneriate sau contracte de inchiriere doar pentru perioada desfa!?urarii 
spectacolelor sau repetitiilor, fara a beneficia de spatii de depozitare pentru decoruri, 
costume, elemente de recuzita sau scenotehnica. 

Datorita eforturilor sustinute, echipa Teatrului a reu!?it sa creasca veniturile proprii 
realizate in anul 2019 cu 15% fata de cele incasate in anul 2018. 

Sursele atrase, in valoare de 130.000 lei, au fost obtinute din finantare europeana in 
cadrul Programului Uniunii Europene- ,Europa Creativa 2014-2020" pentru Proiectul 
multianual MAPPING -A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years, un 
proiect de cercetare axat pe domeniul teatrului pentru copii de varsta mica (0 - 6 ani). 

Executia bugetara a perioadei raportate 

Bugetul de venituri (subventii/alocatii. surse atrase/venituri propriil: 

Denumire indicatori 2019 
I {mii lei) 

Venituri totale, din care: 15.798 
- venituri proprii 636 
- subventii 15.032 
- donatii si sponsorizari 130 

Veniturile proprii din activitatea de baza au fost realizate in proportie de 100%, iar 
subventiile de Ia bugetullocal au fast a locate in proportie de 95% de!?i au fost solicitate 
integral pentru decontarea cheltuielilor aferente anului 2019 !?i evitarea inregistrarii de 
plati restante. 

Bugetul de cheltuieli (cheltuieli de personal/ bunuri si servicii/ cheltuieli de capital) ; 

Denumire indicatori 

Cheltuieli totale, din care: 
Cheltuieli de personal: 
Bunuri ' i servicii, din care 
Cheltuieli de intretinere (furnituri de birou, materiale de curatenie, energie 
electrica, gaze, apa, salubritate, carburanti , piese de schimb, po~ta, 
telecomunicatii, internet, prestari de servicii cu caracter functional, alte 
bunuri pentru intretinere ~i functionare) 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 
Deplasari, deta~~ri, transferari --=-- - ·. 
Cart!, publlcatii $i mat. document~ "L "'u~ 
Consultanta !?i expe-rtlza · If~ -~, 
PreQatire profesionala ((;,1\,r~~rAuy' '~\\ 

2019 
(mii lei) 
15.798 
7.700 
8.039 
2.720 

11 
60 
1 
2 
27 
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Protectia muncli 80 
Chirii 964 
Alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 4.174 
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 96 

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -37 

1 

Concluzii/comentarii/observatii: Chelluielile efectuate in anul 2019 s-au incadral in 
prevederile bugetare pe articole si alineate. 

Date comparative de cheltuieli (estimari si realizari) in perioada raportata: 

Nr. Program Tip de Denumirea proiectului De viz De viz 
crt. proiect estimat realizat 

(lei) (lei) 
1. Creatie romfmeasca mediu ,Supereroii revin!" 57.000 51.535 
2. Creatie universala mare "Jack si vrejul de fasole" 385.000 384.912 
3. Educatie Timpurie. mic ,Prestia omeneasca" 25.500 19.798 

Teatru pentru 0-6 ani mic ,Pungula cu doi bani" 29.000 28.814 
mic TIC PITIC - Zilele Small 20.000 19.703 

size, ed. a V-a 
4. Festivalul Amintiri mare Editia a VI-a 2.400.000 2.209.145 

din Copilarie 
5. TICAED- mic lunie - Luna Copilului Ia 5.000 3.516 

Arta, Educatie, Teatrullon Creanga 
Divertisment mic Atelier de dezvoltare Nu a general cosluri. 

personala pentru copii 
6. Program social mare Campania .. Teatru in 170.000 159.737 

ghelute", ed. a VI-a 
mic Campania Trenuletul Nu a general costuri. 

Amintiri 
7 TIC International 

' 
mic Tumeu international 5.000 4.352 
mic Participarea Ia festivaluri 25.000 22.512 

in afara granitelor 
mediu MAPPING -A Map on 55.000 51.625 

the Aesthetics of 
Performing Arts for Early 
Years 

TOTAL 
1 7 programe J I 13 proiecte I 3.176.soo I 2.955.649 
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Veniturile proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei pe categorii de 
bilete/ tarife practicate: pret intreg I pret redus/ bilet profesional/ bilet onorific, 
abonamente, cu mentionarea celorlalte facilitati practicate; 

Anul Nr. total de Nr. de bilete Venituri din vanzari 
beneficiari (platitori Ia de bilete, programe 
( cf. detaliere sediu) 'i onorarii pe 
punctul 02) spectacole (mii lei) 

Previziune I 2019, conform 60.000 32.000 550 
Proiectului de management 
Realizat /2019 78.918 35.471 636 --

Veniturile proprji realizate din alte activitit i ale institut iei; 
Anul I Onorarii spectacole (rrli_i lei) 
2019 I 121 

Gradul de cre1tere a veniturilor proprii in totalul veniturilor I 2018 12019 
(%) l -0,30% I +1,61% 
Observatii/concluzii: 
• in anul 2018 ponderea veniturilor proprii in totalul veniturilor a scazut fata de anul 2017 
cu 0,30%. 
• in anul 2019 ponderea veniturilor proprii in totalul veniturilor a crescut fata de anul 2018 
cu 1,61%. 
• in anul 2018, reducerea ponderii se datoreaza cre~terii subventiei alocate Ia Sectiunea 
Function are. 
• in anul 2019 se inregistreaza o cre~tere a ponderii veniturilor proprii in totalul veniturilor 
fata de anul 2018 deoarece a scazut subventia alocata realizarii de proiecte culturale cu 
62%, in timp ce veniturile proprii au crescut cu 8%. 
• in sume absolute veniturile proprii au crescut in anul 2018 fata de a nul 2017, precum ~i 
in anul 2019 fata de anul 2018. 
• Pentru realizarea veniturilor proprii echipa Teatrului a facut mari eforturi, avand in vedere 
ca institutia nu are sala de spectacole proprie ~i este obligata sa-~i prezinte spectacolele in 
diverse sali obtinute in baza unor parteneriate sau contracte de inchiriere. Cu toate 
acestea, investitia in spectacole ~i evenimente a crescut, Teatrullon Creanga fiind prezent 
fara intrerupere in atentia publicului, atat in sali de spectacole cat si in aer liber. 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 12019 
(%) 148% 
Observatii/concluzii: Fata de anul 2018, ponderea cheltuielilor de personal din totalul · 
cheltuielilor a crescut cu 25%, ca urmare a cre!?terii cheltuielilor cu salariile conform 
reglementarilor legale, ocuparii prin concurs a unor posturi vacante din statui de functii !?i a 
~ducerii subventiei alocate de Ia bugetullocal. 

Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor 12019 
_(%) I O 
Observatii/concluzii: Ca urmare a reducerii subventiei alocate de Ia bugetul local, in anul 
2019 nu s-au realizat investitii. 

2019 
100 
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2. evolutia valorii indicatorilor de performanta in perioada raportati, conform 
criteriilor de performanti ale institutiei din urmitorul tabel: 

Nr. lndicatori de performanta Perioada 
Crt. evaluata 

Cheltuieli pe beneficiar (subventie + venituri - cheltuieli de 
1981ei 

1. capital)/ nr. de beneficiari 
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 130.000 lei 
3.1. Numar de premiere 4 
3.2. Numar de refaceri -
3.3. Numar de coproductii -

Numar de spectacole in regim de protocol 
3.4. (reprezentatii sustinute ca parte a diverse campanii sociale 7 

proprii sau in parteneriat, sau conform barterelor incheiate) 
4. Numar de aparitii media (fara comunicate de presa) 82 
5. Numar de beneficiari neplatitori (Total) 43.447 

*lnvitatii - spectacole Ia sediu 2807 
*Proiecte TIC - cu acces gratuit 30.420 
*Spectacole cedate (campanii sociale, bartere} 850 
*Spectacole sustinute in festivaluri/turnee/diverse manifestari 
artistice, pentru care Teatrul a obtinut venituri din onorarii (nu 5.770 
vanzare de bilete) 
*Spectacole sustinute in deplasare (sali de spectacole din 
alte municipii), pentru care Teatrul a obtinut venituri din 3.600 
onorarii (nu vanzare de bilete) 

6. Numar de beneficiari platitori (Total) 35.471 
*spectacole 35.383 
*ateliere 88 

7. Numar de spectacole (reprezentatii), din care: 350 
*Ia sediu 313 
• in turnee/deplasare (turneu international, festivaluri, alte 

evenimente sau alte manifestari culturale desfa!;!urate in 37 
afara sediului) 

8. Numar de proiecte/ actiuni culturale (Total) 15 
*Proiecte proprii 13 
*Proiecte derulate in parteneriat 2 

9. 
Venituri proprii din activitatea de baza (venituri din vfmzari de 

636.000 lei bilete, programe si onorarii spectacole) 
10. Venituri proprii din alte activitati 121.000 lei 
11. Numar de participari Ia festivaluri, gale, concursuri , etc. 16 

*Participari Ia festivaluri/turnee in strainatate 5 
*Participari Ia festivaluri in tara 6 
*Participari Ia alte evenimente/evenimente artistice 5 

12. lndice de ocupare a salii Ia sediu (%} -=· ...- fr.: A '";>,.. 68,74% 
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Detaliere 3.4. Numar de spectacole in regim de protocol 

• Spectacol cedat ,Cr~iiasa zapezii" - Campania Nationala ,Arti~tii pentru 
Artisti", Uniunea Teatrala din Romania . 

• Spectacol cedat ,Punguta cu doi bani"- Campania ,.Teatru in ghetute" 
• Spectacol cedat ,Vrajitorul din Oz" - Campania ,No Drugs Revolution" 
• Spectacol cedat ,Clowns" - Barter ltsy Bitsy 
• Spectacol cedat ,Clowns" - Barter Sun Plaza 
• Spectacol cedat ,De-a Micul Print" - Barter Agerpres 
• Spectacol cedat ,Pinguinii melomani" - Ia sediul Bazei 90 Transport Aerian, 

Otopeni, Ia invitatia reprezentantilor Ministerului Apararii Nationale. 

Mai multe detalii sunt disponibile Ia punctele E7 $i EB. 

Detaliere 4. Numar de aparitii in media 

in acesta categorie au fast avute in vedere recenziile realizate in presa scrisa de catre 
jurnali~ti culturali, recenziile sau recomandarile !ansate de bloggeri din sfera culturala 
sau parenting, recomandarile publicate de partenerii media, participarile Ia diferite 
emisiuni radio pe posturile partenere, dar ~i o serie de interviuri telefonice realizate cu 
actorii Teatrului, pentru recomandarea spectacolelor din weekend. De~i numarul de 
aparitii sau interventii mediatice I proiect s-a mentinut in media ani lor anteriori, numarul 
total de aparitii media a inregistrat o scadere, ca urmare a reducerii numarului de 
proiecte sau evenimente derulate de Teatru Ia nivelul anului 2019. 

Detaliere 5. Numar de beneficiari neplatitori 

A. Spectacole I ateliere Ia sediu: 
• Beneficiari acces gratuit I invitatie- 2807 persoane 

Gratuitatile au fast acordate urmatoarelor categorii de beneficiari: 
Parteneri - pentru echipa; in baza acordurilor ~i barterelor incheiate in cursu! 
anului 2019, Teatrul a oferit (lunar) partenerilor invitatii Ia spectacolele sale, in 
contrapartida pentru serviciile de promovare asigurate de catre ace~tia. 
Partenerilor media - pentru concursurile organizate de ace~tia; ca parte a unei 
campanii sustinute de mediatizare a spectacolelor, Teatrul a acordat 
(saptamanal) invitatii Ia teatru pentru a fi oferite ca premiu Ia concursurile 
organizate de posturile de radio partenere sau de diferite portaluri online. 
Copii din medii defavorizate (copii din centre de plasament sau centre de zi, 
copii care provin din familii cu posibilitati financiare reduse). 
Copii aflati in evidenta diferitelor organizatii sau fundatii care deruleaza activitati 
culturale ~i educationale in colaborare cu Teatrullon Creanga; 
Critici de teatru I 8/oggeri I Jumali~ti culturali - in vederea unei mai bune 
reflectari a activitatii Teatrului Jon Creanga in mass media ~i in blogosfera; 
Directori de teatre, directori de festival, curatori, regizori, scenografi $.a.m.d.
in vederea unei mai bune reprezentari a Teatrului in circuitul festivalier national 
~i international, dar ~i pentru a incuraja schimbul de experiente; 
Persoane care b J!lici~za de gratuitate conform legislatiei in vigoare (copii cu 

dizabilitati ~i i~n~s ~, Ni 'e "s~tora) . 
~~ ~ 
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lnvitatiile au fest acordate in limita locurilor disponibile, in baza unei planificari lunare 
!?i a schemei de sala agreate pentru fiecare proiect in parte. Elaborata cu scopul de a 
sustine vanzarile de bilete (vezi gratuitatile acordate pentru promovare ~i networking}, 
aceasta planificare lunara a incorporat ~i gratuitatile acordate in cadrul proiectelor 
sociale, asigurand o distributie echilibrata a invitatiilor pe parcursul stagiunii. 

B. Alte programe !?i proiecte proprii TIC 
• Beneficiari Festivalul Amintiri din Copilarie- 30.000 de persoane 
• Beneficiari Campania social a ,T eatru in Ghetute" - 420 de persoane 
• Beneficiari spectacole cedate (campanii sociale, bartere}- 850 de persoane 

C. Teatrul Jon Creanga invitat- festivaluri I manifestari I evenimente 
• Spectacole sustinute in turneu/festivaluri din strainatate - 1300 de persoane 
• Spectacole sustinute in festivaluri de gen din tara- 2170 de persoane 
• Spectacole sustinute in cadrul a diferite manifestari/evenimente/festivaluri de 

divertisment/spatii neconventionale din Bucure~ti/din tara - 2300 de persoane 

D. Teatrullon Creanga invitat- spectacole in deplasare (incasare de onorariu) 
• Beneficiari spectacole sustinute in sali de spectacole ~i centre culturale din 

alte municipii, Ia invitatia gazdelor- 3600 de persoane 

Detaliere 6. Numar de beneficiari platitori 

• Beneficiari I spectacole Ia sediu - 35.383 de persoane 
• Beneficiari I ateliere Ia sediu- 88 de persoane 

Detaliere 7. Numar de spectacole I reprezentafii 

• Reprezentatii Ia sediu- cu vanzare de bilete: 311 
• Reprezentatii Ia sediu- cu acces gratuit: 2 
• Reprezentatii in turneu: 9 
• Reprezentatii in festivaluri din strainatate: 6 
• Reprezentatii in festivaluri din tara: 6 
• Reprezentatii in festivaluri proprii: 3 
• Reprezentatii sustinute in alte evenimente/manifestari artistice din Capitala: 6 
• Reprezentatii sustinute in regim de deplasare, in sali de spectacole din 

provincie (Otopeni, Calara~i): 7 

Mai multe detalii sunt disponibi/e Ia punctul E7 - Programul TIC lnterna(ional. 

E. Sinteza programelor fi a planului de actiune pentru indeplinirea obligatiilor 
asumate prin proiectul de management: 

1. viziune; 

lnstitutie publica de cultura subordonata Primariei Municipiului Bucure~ti ~i Consiliului 
General al Municipiului Bucure~ti, Teatrullon Creanga este prezent in peisajul cultural 
local de cincizeci ~i cinci de ·- · d una dintre primele institutii de gen infiintate in 
Capitala pentru publicul ta~ ~ o anar. Astazi, Teatrul Jon Creanga continua sa 

~
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fie o institutie-reper, un teatru deschis catre creativitate ~i inovatie, programele ~i 
proiectele sale, fie ca ne referim Ia spectacole sau festivaluri, fiind relevante pentru 
stadiul atins de artele spectacolului pentru copii Ia nivel national ~i international. 

2. misiune; 

Misiunea Teatrului Jon Creanga este de a crea spectacole dramatice de inalta valoare 
artistica, adresate copiilor din Municipiul Bucure~ti ~i din imprejurimi ~i de a dezvolta 
proiecte artistice, educationale ~i sociale cu scopul cre~terii accesului Ia activitati 
culturale. lnstitutia urmare~te astfel sa promoveze valorile autentice romane~ti ~i 
universale prin activitati artistice de valoare, care depa~esftc granitele limbajului 
dramatic ~i integreaza forme de exprimare artistica diverse. In egala masura, prin 
indeplinirea misiunii sale institutia contribuie Ia prom ova rea valorilor teatrale romane~ti 
pe plan national, european ~i international. 

3. obiective (generale 'i specifice); 

Conform proiectului de management a pro bat pentru perioada 2018 - 2022, obiectivele 
asumate Ia nivel institutional se inscriu pe cinci paliere: artistic, imagine/comunicare, 
financiar, administrativ/resurse umane ~i international. Trebuie avut in vedere faptul 
ca, de~i obiectivele generate detaliate in continuare reprezinta un cadru de normalitate 
sine-qua-non pentru desfa~urarea activitatii unui institutii teatrale moderne, care se 
raporteaza Ia standarde internationale, constrangerile bugetare aferente anului 2019 
au ingreunat realizarea obiectivelor specifice propuse. 

Fara a face rabat de Ia calitatea artistica a proiectelor derulate pe durata perioadei de 
raportare, fie ca ne referim Ia noile spectacole montate sau Ia Festivalul Amintiri din 
Copilarie, unicul eveniment de mari dimensiuni derulat in 2019, subdimensionarea 
bugetului alocat institutiei a condus, in mod evident, nu doar Ia reducerea numarului 
de proiecte implementate, ci ~i Ia o scadere a valorii de productie a acestora. 

in egala masura, prin restrangerea activitatii ~i anularea unor proiecte artistice de 
importanta pentru institutie (Festivalullnternational de Teatru pentru Copii ,1 00, 1.000, 
1.000.000 de pove~ti", Festivalul Bucure~tii lui Caragiale, Craciunul Copiilor), dar ~i a 
unor proiecte complementare, cu rol educativ ~i social, putem vorbi ~i des pre o tendinta 
de uniformizare a ofertei institutiei. 

1. Pe palier artistic 

Obiectiv general Obiectiv specific 

Exploatarea fondului literar Realizarea de noi productii care sa aduca in atentia 
national/ universal, clasic/ beneficiarilor atat fondul dramaturgic national 
contemporan prin realizarea (,Prestia omeneasca", ,Punguta cu doi bani"- Jon 
unor spectacole care sa Creanga), cat !?i eel universal (,Jack !?i vreju/ de 
raspunda acestei necesitati; fasole"- avand Ia baza un text de Joseph Jacobs), 

clasic (v. Jon Creanga) !?i contemporan (,Supereroii 
revin!"- cu un scenariu original de Veronica Stoian). 
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mai mare de beneficiari, prin 
crearea unor proiecte care 
sa vina in sprijinul nevoilor 
exprimate de diferite 
categorii de public; 

lntroducerea in repertoriu a 
unor spectacole care 
abordeaza tematici menite 
sa creeze un cadru de 
intelegere !?i comuniune. 

nivelul anului 2019: doua noi spectacole adresate 
copiilor de varsta pre!?colara ~i doua noi spectacole 
adresate copiilor de varsta !?COiara. 

Lansarea unor noi formate de proiecte de mici 
dimensiuni (mini spectacole-interactive, ateliers). 

Selectia unor titluri !?i texte care promoveaza mesaje 
pozitive, avand Ia baza subiecte menite sa genereze 
o discutie despre acceptare (,Jack ~i vrejul de 
fasole") , despre relatia copil - parinte (,Supereroii 
revin!") etc. 

2. Pe palier de imagine/comunicare 

Obiectiv general 

Dezvoltarea vizibilitatii 
institutiei Ia nivel local ~i 
national prin diversificarea 
modalitatilor de promovare 
~i informare !?i prin 
adaptarea acestora Ia 
nevoile publicului de astazi; 

Asigurarea unor servicii de 
calitate pentru spectatori ~i 
transformarea celor doua 
sali de spectacole in spatii 
deschise, prietenoase !?i 
primitoare pentru public; 

lmplementarea unei 
campanii de comunicare in 
contextul redeschiderii Salii 
Mari din Piata Amzei nr. 13; 

Cre!?terea numarului de 
beneficiari ai programelor !?i 
proiectelor institutiei; 

Obiectiv specific 

Recalibrarea activitatilor de promovare, in 
conformitate cu bugetul disponibil pentru realizarea 
de materials sau pentru derularea unor campanii de 
promovare, pentru a informa publicul cu privire Ia 
activitatea Teatrului: programul stagiunii, premiere, 
Festivalul Amintiri din Copilarie; 

imbunatatirea vizibilitatii Ia nivellocal prin cre!?terea 
numarului de participari Ia festivaluri ~i evenimente 
organizate de operatori culturali din Capitala; 

imbunatatirea serviciilor de intampinare a publicului 
Ia Sala Mica !?i Sala Rapsodia, atat Ia nivelul primirii 
asigurate de catre personalul Teatrului (arti!?ti, 
plasatoare, garderobiere ~.a.m.d.), cat !?i Ia nivelul 
amenajarii sau decorarii spatiilor, pentru a crea un 
mediu cat mai placut pentru tinerii spectatori. 

Elaborarea strategiei !?i planului de implementare 
pentru campania de comunicare a inaugurarii Salii 
Mari; in contextul amanarii termenului de finalizare 
pentru lucrarile de reabilitare !?i refunctionalizare a 
salii, campania ramane, Ia momentul redactarii 
prezentului raport, in stadiul de proiect. 

in contextul reducerii numarului de programe !?i 
proiecte implementate in cursul anului 2019, pe 
fondul subdimensionarii bugetului institutiei, Teatrul 
a urmarit realizarea acestui obiectiv prin: (1) 
Cre!?terea numarului de participari Ia festivaluri/ 
evenimente/ organizate de alti operatori culturali; 
(2) Cre!?terea numarului de spectacole sustinute in 
deplasare, in sali de spectacole din provincia; 
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3. Pe palier administrativ I resurse umane 

Obiectiv general Obiectiv specific 

Punerea in valoare a lntroducerea unui sistem de distributie dubla pentru 
colectivului artistic al o parte dintre spectacolele din repertoriu, pentru a 
institutiei prin includerea permite dublarea I inlocuirea actorilor colaboratori cu 
acestuia in toate proiectele actori din colectivul artistic al Teatrului. 
~i programele derulate, in 
vederea dezvoltarii 
profesionale; 

ldentificarea !jii promovarea 
tinerilor arti!jiti !jii asigurarea 
unui spatiu propice pentru 
dezvoltarea profesionala a 
acestora pe termen lung; 

Exploatarea !jii folosirea 
eficienta a spatiilor institutiei; 

4. Pe palier international 

Obiectiv general 

Cre!jiterea calitatii ~i a 
numarului de colaborari 
internationale, in vederea 
dezvoltarii pe termen lung 
atat a calitatii productiilor, 
cat !jii a nivelului profesional 
al personalului Teatrului; 

Dezvoltarea de parteneriate 
strategice cu institutii/ 

Prioritizarea operelor care permit o distribuire 
judicioasa a diferitelor tipologii reprezentate in cadrul 
colectivului artistic al Teatrului. 

lmplementarea unui sistem de amfitrionat care pune 
in valoare actorii mai putin uzitati in spectacolele din 
repertoriu, ace~tia preluand atributii de intampinare 
a publicului !jii interactiune cu acesta. 

in I ipsa unui buget care sa poata favoriza implicarea 
unor tineri performeri colaboratori in noile proiecte 
(actori, dansatori ~.a.m.d), acest sistem de lucru a 
fast mentinut exclusiv Ia nivelul echipelor de creatie 
artistica (regizor, scenograf, coregraf !ji.a.m.d.). 

Eficientizarea intregului proces de programare ~i 
reprezentare a spectacolelorTeatrului prin derularea 
activitatii in doar doua sali de spectacole- Sala Mica 
!jii Sala Rapsodia, acestora adaugandu-li-se 
punctual, pentru o serie de matinee, in intervalulluni
vineri, Palatul National al Copiilor- Sal a Mare. 

Obiectiv specific 

Cre!jiterea calitatii productiilor artistice adresate 
categoriei de varsta 0-3 ani, ca urmare a activitatilor 
de formare !jii cercetare derulate in cadrul proiectului 
MAPPING - A Map on the Aesthetics of Performing 
Arts for Early Years - vezi punctul E7; 

Mentinerea statutului de operator cultural 
international !jii organizator de evenimente de 
amploare, prin desfa~urarea Festivalului Amintiri din 
Copilarie, unicul festival international din Bucure!jiti 
dedicat artelor performative in aer liber pentru 
intreaga familie - vezi punctul E7. 

Mentinerea colaborarilor in calitate de membru al 
retelei internationals Small size; vezi punctul E7. 

organizatii culturale din _tara Dezvoltarea de parteneriate cu institutii ~i organizatii 
!jii strainatate, dar ~~ a culturale din tara - vezi punctu/ A 1. 
colaborarilor din cadrul 
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retelelor profesionale din 
care institutia face parte; 

Mentinerea institutiei in 
circuitul teatral international. 

5. Pe palier financiar 

Obiectiv general 

Tm bu natatirea ind icatorilor 
de performanta financiara 
(cre~terea numarului de 
reprezentatii Ia sediu, 
cre~terea numarului de 
platitori, cre~terea veniturilor 
obtinute din activitatea 
propria ~.a.m.d.) 

ldentificarea de noi surse de 
venit ~i diversificarea celor 
existente ( atragerea unor 
sponsorizari I dezvoltarea 
de parteneriate de tip barter 
cu companii private). 

Sustinerea de turnee in spatiul international; 

Participarea cu spectacole sau cu delegati Ia 
festivaluri si showcase-uri intemationale; . ' 
lmplicarea in cadrul proiectului MAPPING - A Map 
on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years; 
vezi punctul E7. 

Obiectiv specific 

Cre~terea numarului de reprezentatii programate Ia 
nivelul anului 2019, comparativ cu perioada 
anterioara; astfel, daca in anul 2017 Teatrul a 
sustinut 290 de reprezentatii, iar in anul 2018 a 
sustinut 248 de reprezentatii Ia sediu, in 2019 au fast 
sustinute 313 reprezentatii Ia sediu, 311 dintre 
acestea generand incasari din vanzare de bilete. 

Cre~terea numarului de platitori Ia reprezentatiile 
sustinute Ia sediu comparativ cu perioada 
anterioara; daca in anul 2017 Teatrul a inregistrat 
28.620 de spectatori platitori Ia sediu, iar in anul 
2018 numarul acestora a urcat Ia 31.840, in 2019 
numarul total de platitori Ia sediu a ajuns Ia 38.190 
de persoane. 

Cre~terea veniturilor din vanzarea de bilete Ia sediu, 
comparativ cu perioada anterioara de raportare 
(448.244 lei incasati din bilete vandute pentru 
spectacole Ia sediu in anul 2019, raportat Ia 372.584 
lei incasati din bilete vandute pentru spectacole Ia 
sediu in anul 2018). 

Dezvoltarea unor colaborari de tip parteneriat I 
barter, care sa faciliteze accesul Teatrului Ia o serie 
de servicii (afi~aj, productie ~i difuzare spoturi 
radio/video) - vezi punctul A3. 

Atragerea unor surse de venit suplimentare prin 
participarea Ia diferite festivaluri, evenimente ~i 
manifestari artistice, reprezentatiile sustinute in 
cadrul acestora generand incasari din onorarii. 

4. strategie culturala, pentru intreaga perioada de management; 

Strategia culturala raspunde necesitatilor identificate Ia nivelul obiectivelor institutiei, 
contribuind prin directiile )J~~~ a indeplinirea misiunii: aceea de a crea proiecte 
artistice reprezentative ~ nive ~~tins de teatrul pentru copii pe plan international, 

~r ~ 
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dar ~i proiecte cu rol educativ-formativ ~i social, care sa raspunda nevoilor tinerilor 
spectatori din Capitala. 

Trebuie subliniat insa faptul ca strategia culturala implementata Ia nivelul anului 2019 
reprezinta o viziune restransa a propunerii elaborate si avizate conform proiectului de 
management pentru perioada 2018-2022. in lipsa fondurilor necesare pentru a derula 
intreaga gama de programe ~i proiecte propuse, directiile aplicate ~i detaliate mai jos 
creioneaza mai degraba o structura minima/a a viziunii culturale previzionate. 

in mod concret, strategia culturala a fost implementata in perioada de raportare prin: 

• Realizarea unei oferte de spectacole diversificata, valoroasa ~i atractiva, care sa 
satisfaca nevoile diferitelor segmente de public carora li se adreseaza institutia 
(copii de varsta mica, copii de varsta pre~colara/~colara). Noile productii au 
exploatat atat fondul literar national ~i universal, cat ~i eel clasic ~i contemporan, 
~i au adus pe scena Teatrului Jon Creanga mijloace de expresie artistica variate, 
care au pus in valoare resursele trupei. 

• Derularea de proiecte culturale in spatii neconventionale, cu scopul de a diversifica 
oferta culturala existenta Ia nivelul Capitalei ~i de a atrage noi categorii de public; 
in acest sens, Teatrullon Creanga a organizat cea de-a VI-a editie a Festivalului 
Amintiri din Copilarie. in lipsa fondurilor necesare, proiecte de importanta 
intemationala/ nationala, precum Festivalul International de Teatru pentru Copii 
"1 00, 1.000, 1.000.000 de pove~ti" ~i Festivalul Bucure~tii lui Caragiale nu au putut 
fi organizate in anul 2019. 

• Propunerea unor noi variante de implementare pentru o serie de proiecte ~i 
demersuri educationale ~i sociale- in forme restranse, cu costuri red use- pentru 
a contribui Ia cre~terea participarii culturale in randul diferitelor categorii de public 
tinta din Capitala; 

• Mentinerea activitatilor derulate de Teatru in cadrul retelelor ~i proiectelor 
europene, cu scopul de a imbunatati vizibilitatea institutiei pe plan international ~i 
de a racorda Teatrulla o serie de bune practici; 

• Mentinerea statutului de operator cultural international ~i organizator de 
evenimente de amploare, prin desfa~urarea Festivalului Amintiri din Copilarie. 

• lmplementarea unor proiecte de cercetare teatrala, cu scopul de a imbunatati 
calitatea artistica a productiilor- prin implicarea in proiectul european Mapping
A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years. 

5. strategie ti plan de marketing; 

Conform strategiei asumate Ia nivelul proiectului de management pentru perioada 
2018- 2022, Teatrullon Creanga i~i propune sa ofere beneficiarilor o oferta artistica 
de calitate, variata, cu rol formativ, care sa raspunda nevoilor diferitelor segmente de 
public tinta. in acest sens, componentele strategiei de marketing au fost armonizate 
pentru a se alinia imaginii unei institutii deschise, apropiata de publicul sau, o institutie 
care promoveaza inovatia ~i diversitatea formelor de exprimare artistica. 

in cazul Teatrului Jon Creanga, Produsul vizeaza proiectele culturale derulate de 
institutie, strategia aplicata in aceasta privinta fiind tratata pe larg Ia punctul anterior. 
Pentru a rezuma poli~ e. · odus, aceasta umare~te realizarea unei oferte 
echilibrata, valoroasa ~---~ tiva ~ c~spectacole, evenimente ~i festivaluri - proiecte 
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care promoveaza valori autentice, stabilind un cadru de referinta pentru educatia 
teatrala, culturalizarea l?i formarea gustului estetic al tinerilor spectatori. 

in ceea ce privel?te politicile tarifare (Pretul) practicate de Teatrullon Creanga, acestea 
s-au mentinut in limitele stabilite Ia nivelul anului 2018, preturile biletelor variind in 
functie de mai multi factori (tipul proiectului - spectacol senzoriall spectacol pentru 
copii peste 4 ani/atelier, natura reprezentatiei- pentru familii/pentru gradinite sau ~coli, 
elevii beneficiind de bilete Ia pret preferential etc.). De asemenea, au fest mentinute 
facilitatile acordate copiilor Ia reprezentatiile din weekend l?i Ia reprezentatiile 
programate in intervalul Luni-Vineri (ora 18:00), pretul unui bilet pentru copil fiind mai 
mic decat pretul unui bilet pentru un spectator adult. 

Politica de Promovare a mentinut un mix de rela(ii pub/ice (parteneriate media, relatia 
cu mass-media l?i comunitatea !ocala, o prezenta constanta pe retele sociale, 
participarea Ia evenimente sau organizarea de evenimente I festivaluri cu acces 
gratuit), publicitate (tiparituri l?i obiecte promotionale, campanii pe radio - spoturi, 
concursuri cu premii, campanii de promovare in mijloace de transport in comun -
autobuz, metrou) sau marketing direct (prin newsletter-ul diseminat online, prin 
sampling de pliante l?i flyere, prin campanii derulate Ia sala de spectacole pentru 
actualizarea bazei de date de spectatori etc.) 

in lipsa fondurilor necesare pentru a mentine campaniile de panotaj/afil?aj derulate in 
perioada anterioara sau a campaniilor de sampling (prin realizarea l?i distribuirea unor 
tiraje ridicate de flyere/ pliante/ brol?uri cu informatii despre proiectele institutiei), care 
sa contribuie Ia atragerea unui numar mai mare de spectatori, politica de Plasament 
sau de distributie s-a axat pe: 

• dezvoltarea retelei de parteneriate cu operatori culturali, ceea ce a condus Ia 
crel?terea numarului de participari Ia diferite evenimente/manifestari artistice 
organizate in Capitala, dar l?i Ia crel?terea numarului de reprezentatii sustinute 
in deplasare in alte municipii din judete limitrofe 

• imbunatatirea serviciilor dedicate publicului in spatiile de joe (extinderea 
programului de functionare pentru Casa de Bilete, introducerea unui program 
de reprezentatii suplimentare Ia matineu Ia Sala Mica - pentru gradinite, 
introducerea unui program de amfitrionat dedicat imbunatatirii experientei 
publicului in foaierul salilor de spectacole). 

Nu in ultimul rand, mixul de marketing in cazul serviciilor presupune l?i o a cincea 
componenta - Personalul - acesta reprezentand interfata institutiei l?i influentand in 
mod substantial experienta beneficiarului. 

Pornind de Ia premisa ca Teatrul Jon Creanga trebuie sa reflecte prin intreaga sa paleta 
de activitati l?i servicii imaginea unui teatru deschis, apropiat de copii, politica de 
personal a urmarit sa ofere noi standarde l?i modele de interactiune cu publicul pentru 
toate categoriile de personal din cadrul institutiei, atat Ia nivelul personalului artistic, 
cat l?i Ia nivelul personalului de primire (plasatoare, garderobiere, casiere) sau a 
personalului responsabil pentru implementarea proiectelor. 
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dar ~i prin elaborarea unui nou set de masuri de reprezentare publica pentru persona lui 
de intampinare, pentru a reflecta o atitudine prietenoasa, amabila ~i pro-activa. 

6. programe propuse pentru intreaga perioadi de management; 

Conform proiectului de management pentru perioada 2018- 2022, Ia nivelul anului 
2019 Teatrul lon Creanga i~i propunea sa deruleze un numar total de 13 programe. 
Ca urmare a subdimensionarii bugetului alocat institutiei pe parcursul anului 2019 au 
fast implementate 7 programe. Printre programele propuse, dar care nu fast derulate 
din lipsa de fonduri se numara: Festivalul Bucure~tii lui Caragiale, Festivalul 
International de Teatru pentru Copii - FITC ,100, 1.000, 1.000.000 de pove~ti", 
Festivalul Pove~tilor nemuritoare, Craciunul Copiilor, Stagiunea estivala ~i Programul 
Publicatii, dedicat proiectelor editoriale ale Teatrului. 

a. Programul repertorial Creatie romaneasca 

Avand Ia baza texte din fondul literar romanesc clasic sau contemporan, programul 
propune spectacole adresate copiilor cu varsta peste 5-6 ani. Montari de amploare, 
care abordeaza stiluri ~i forme de expresie teatrala variate, spectacolele produse au 
Ia baza fie dorinta de a veni in sprijinul curriculei ~colare, in cazul adaptarilor dupa 
autori canonici, fie potentialul acestora de a valorifica un text contemporan care 
abordeaza subiecte de interes pentru educarea tinerei generatii. 

Productia realizata in cursu/ anului 2019 - ,Supereroii revin!", creatie originala 
apartinandu-i Veronicai Stoian, in regia lui Silviu Oltean- ilustreaza cea de-a doua 
directie de lucru a Programului repertorial, aducand in atentia publicului o lume profund 
tehnologizata, in care pove~tile ~i internetul concureaza pentru timpul copiilor. 

b. Programul repertorial Creatie universala 

Similar Programului Creatie romaneasca, Programul repertorial dedicat creatiei 
universale se caracterizeaza prin natura literara a operelor transpuse pe scena, 
urmarind cu precadere titluri cu adresabilitate crescuta in randul familiilor. in cursu! 
anului 2019, Teatrul a adaptat o poveste clasica -,Jack ~i vrejul de fasole", dupa 
Joseph Jacobs, in regia lui Octavian Jighirgiu - montarea fiind prezentata publicului 
atat in sala de spectacole, cat ~i in spatii neconventionale, in aer liber (Parcul 
Tineretului din Bucure~ti ~i Piata Unirii din Cluj-Napoca). 

c. Programul Educatia timpurie. Teatru pentru 0-6 ani. 

Un program strategic pentru institutie, acesta include o componenta repertoriala 
(productia de spectacole pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, respectiv 3-6 
ani), dublata de o serie de proiecte: evenimentul ,TIC PITIC - Zilele Small size", 
ateliere pentru bebelu~i. workshopuri pentru arti~ti, discutii ~i evenimente dedicate 
educatorilor ~i speciali~tilor in Educatia Timpurie. 

Programul s-a concretizat Ia nivelul anului 2019 prin realizarea a doua noi productii 
dedicate copiilor de varsta prescolara - ,Prestia omeneasca", dupa I on Creanga, 
regia: Claudia Revnic; Agu.' -~u doi bani", dupa lon Creanga, regia: Gabriela 
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Dumitru - ~i prin organizarea celei de-a V-a editii a showcase-ului ,TIC PITIC - Zilele 
Small size", care a avut loc in weekendul25-27 ianuarie. 

d. Festivalul Amintiri din Copilarie 

Organizat anual in Parcul Tineretului din Capitala, Festivalul Amintiri din Copi/arie 
reune~te intr-un program caleidoscopic spectacole de teatru ~i teatru stradal, concerte, 
instalatii performative, animatie, jocuri ~i ateliere. Cu o selectie artistica internationala, 
festivalul i~i propune sa implice intreaga familie in diferite activitati care au loc simultan 
in insulele festivalului, zone de verdeata ~i relaxare transformate timp de cateva zile 
intr-un spatiu al copilariei. Cea de-a VI-a editie a festivalului a avut loc in perioada 14-
16 iunie 2019, peste 30.000 de copii ~i parinti luand parte Ia activitatile propuse. 

e. AED (Arta, Educatie, Distractie) 

Programul AED -Aria, Educa(ie $i Distrac(ie reprezinta o continuare a initiativelor 
educationale desfa~urate de-a lungul ultimilor ani in cadrul Teatrului lon Creanga: 
ateliere, cursuri, lecturi sau spectacole-interactive, pornind de Ia premisa ca toate 
acestea vin in sprijinul diferitelor categorii de public printr-un demers artistic ~i totodata 
educational, care sa captiveze interesul copiilor. 

La nivelul anului 2019 Programul s-a concretizat prin campania de mini-spectacole 
interactive ,lunie - Luna copilului Ia Teatrul lon Creanga" ~i un modul de ateliere de 
dezvoltare personala pentru copii, intitulat ,Povestea din poveste", ambele proiecte 
derulandu-se Ia Sala Mica a Teatrului. 

f. TIC social 

Dreptul Ia cultura - diversificata ~i incluziva - sta Ia baza Programului TIC social ~i a 
proiectelor derulate in cadrul acestuia, proiecte care i~i propun sa faciliteze accesul 
copiilor din medii defavorizate Ia teatru, dar ~i sa contureze o oferta dedicata copiilor 
cu nevoi Speciale ~i familiilor acestora. 

Peate eel mai notabil proiect derulat in anul 2019 este cea de-a VI-a editie a Campaniei 
,Teatru in ghetute", o campanie de colectare de donatii care-~i propune sa motiveze 
tinerii spectatori ~i sa-i transforme in spiridu~i ai faptelor bune, incurajand astfel 
implicarea civica de Ia cele mai fragede varste. Mai multe detalii despre proiectele din 
cadrul Programului TIC social sunt disponibile Ia punctul E7. 

g. TIC International 

Programul incurajeaza colaborarile ~i parteneriatele cu alte institutii de gen din spatiul 
european, cu scopul de a imbunatati imaginea Teatrului lon Creanga in randul 
operatorilor culturali internationali. Programul mentine proiectele initiate ~i dezvoltate 
in perioada 2014 - 2018 (networking, activitatea sustinuta in cadrul proiectelor cu 
finantare europeana, colaborarea cu arti~ti straini, invitati sa monteze Ia Bucure~ti 
~.a.m.d.), adaugand insa o componenta teoretica, dedicata cercetarii in domeniul 
teatrului pentru copii. 
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La nivelul anului 2019, in lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltarea de noi proiecte, 
Programul s-a concretizat prin participarea Ia festivaluri internationale, organizarea 
unui turneu in spatiul italian, ~i activitatea sustinuta in cadrul proiectului european 
MAPPING -A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years. 

7. proiecte din cadrul programelor; 

a. Programul repertorial Creatie romaneasca 

a.1. Supereroii revin! 
Regia: Silviu Oltean 
Scenariul: Veronica Stoian 
Coregrafia ~i light design: Paul Cimpoieru 
llustratia muzicala: Silviu Oltean 
Video design: Andrei Radut 
Cu: Andra Mirescu, Andreea Gaica, Cezar Vlad Popescu, Ciprian Niculae, Claud ian 
~iman, Cristian Boeriu, Eliza Teofanescu, Liliana Donici, Marius Nanau, Oana 
Ban uta ~i Valeria Stoian 
Recomandat copiilor peste 4 ani 
Data premierei: 03 noiembrie 2019 

b. Programul repertorial Creatie universala 

b.1. Jack si vrejul de fasole 
Dupa povestea omonima de Joseph Jacobs 
Scenariul ~i adaptarea: Octavian Jighirgiu ~i Andreea Darie 
Regia: Octavian Jighirgiu 
Coregrafia: Victoria Bucun 
Muzica: Eduard Petru Jighirgiu 
Decorul: Andrei Radut 
Costumele: Roxana Radut 
Video design: Radu Nechit & Vlad Bacalu 
Light design: Adrian Buliga 
Cu: Ciprian Niculae, Cerasela Popescu/ Vera Linguraru, Eduard Petru Jighirgiu, Daniel 
Tudorica, Nicoleta Rusu, Oana Banuta, Cristian Boeriu, Cezar Vlad Popescu, Valeria 
Stoian, Andreea Gaica, Eliza Teofanescu, llinca Atanasiu/ Gratiela Teohari-Duban, 
Dan Clucinschi, Juliana Costiniu, Claudian Siman. 

' Recomandat copiilor peste 5 ani 
Data premierei: 09 martie 2019 

c. Programul Educatia timpurie. Teatru pentru 0-6 ani. 

c.1. Prestia omeneasca 
Dupa povestea scrisa de !on Creanga 
Scenariul ~i regia: Claudia Revnic 
Cu: Ani Cretu. Cerasela Popescu, Maria Taran, Claudia Revnic ~i Marius Nanau 
Recomandat copiilor cu varsta peste 4 ani 
Data premierei: 02 martie 401 ~ 

~ 
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c.2. Punguta cu doi bani 
Dupa povestea omonima de Jon Creanga 
Regia ~i scenariul: Gabriela Dumitru 
Costumele: Joana Colceag 
Decorul: Diana Motea 
Coloana sonora: Andrei Petre Tatu 
Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici. 
Recomandat copiilor intre 3 ~i 6 ani 
Data premierei: 28 septembrie 2019 

c.3. TIC PITIC - Zilele Small size 
Editia a V-a, 25-27 ianuarie 2019 
Teatrullon Creanga- Sala Mica 
Acces pe baza de bilet 

,Artele nu tin cont de varsta, ci de curiozitate" este motto-ul sub care are foe anual 
evenimentul ,TIC PITIC- Zilele Small size", un mini-maraton al formelor teatrale create 
special pentru copiii cu varsta sub 6 ani. Desfa~urate simultan in peste 20 de tari, cu 
scopul de a apropia copiii de lumea teatrului de Ia cele mai fragede varste, Zilele Small 
size propun o paleta variata de evenimente ~i productii: de Ia spectacole senzoriale 
dedicate bebelu!?ilor, Ia spectacole care provoaca imaginatia, dezvolta abilitatile 
cognitive !?i contureaza sensibilitatea estetica a pre!?colarilor. 

Printre spectacolele prezentate in cadrul editiei din ianuarie 2019 s-au numarat trei 
titluri din repertoriul Teatrului Jon Creanga: ,Tmpreluna", ,Calatorii prin Galaxii" !?i ,Pe 
marimea mea", !?i un spectacol prod us de Asociatia MiniReactor din Cluj-Napoca -
,Bucataria familiei Balaur". Evenimentul a inclus !?i un atelier muzical interactiv pentru 
copii cu varsta sub 3 ani, intitulat ,Ding! Cum se nasc sunetele?". 

d. Festivalul Amintiri din Copilarie 

Festivalul Amintiri din Copilarie 
Editia a VI-a, 14-16 iunie 2019 . 
Parcul Tineretului, Bucure!?ti 
Acces liber 

Cea de-a !?asea editie a festivalului a propus peste 100 de activitati creative !?i 
interactive. Printre invitatii speciali s-au numarat arti!?ti din Germania - Dulce Campania 
!?i Jay Toor, care au participat cu spectacole pe catalige !?i spectacole de teatru stradal, 
Statele Unite ale Americii- Campania Acrobuffos, prezenta cu un spectacol de eire 
contemporan care s-a bucurat de succes in intreaga lume, dar ~i arti!?ti din Spania -
Campania Brincadeira, cu patru concerte de percutie, Campania Ganso !?i Teatrul Zum 
Zum, cu un spectacol de teatru-turnir !?i o lectie de dans contemporan, sau Campania 
Holoque, cu un spectacol de teatru cu holograme. 

Tot din Spania au fost invitate !?i doua instalatii performative de mari dimensiuni, 
prezentate in premiera in Romania. Aflata Ia a doua participare in cadrul festivalului, 
Campania ltineraiiia a a s in Parcul Tineretului o serie de cinci marionete 
supradimensionate, in ti ~t ~mpania Tombs Creatius a prezentat publicului o 
colectie de jocuri inedite~. mn '% 
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Pe scena festivalului au fost programate spectacole din repertoriul Teatrului de 
Animatie Tandarica, Teatrului Excelsior ~i Teatrului Jon Creanga, dar ~i spectacole 
realizate de companii independente, spectacole de improvizatie, concerte, 
demonstratii de balet, street dance, acrobatie ~i jonglerie. Programul a fost completat 
de ateliere cu marionete ~i papu~i. cu mori~ti ~i zmeie, pictura pe sticla sau pe 
omamente din Jut, de jocuri pentru intreaga familia, animatie stradala cu mimi ~i statui 
vivante, dar ~i de plimbari cu trenuletul de agrement al festivalu/ui. 

Peste 30.000 de persoane au luat parte Ia activitatile programate in cadrul festivalului. 

e. AED (Arta, Educatie, Distractie) 

e.1. Campania lunie- Luna copilului Ia Teatrullon Creanga 
01-30 lunie 2019 
Teatrullon Creanga- Sala Mica 
Acces pe baza de bilet 

Luna iunie a stat sub semnul spectacolelor interactive. Pentru a celebra ziua copilului, 
Teatrullon Creanga a lansat un proiect special- un maraton de 30 de zile de teatru, 
cu mini-spectacole de improvizatie. ~ase tit/uri au fost propuse cu aceasta ocazie: 
,Magia ghicitorilor" (Oiiviu Bughiu ~i Cezar Vlad Popescu), ,Parfum in jurul lumii" 
(Andreea Gaica ~i Andra Mirescu), ,Fantezii din palarii" (Nicoleta Rusu ~i Juliana 
Costiniu), ,Vrei sa fii prietenul meu?" (Nicoleta Rusu ~i Juliana Costiniu), ,Tocanita de 
berbec" (Claudia Revnic, Cerasela Popescu ~i Maria Taran) ~i ,Joaca cu gheata" 
(Andreea Gaica ~i Andra Mirescu). Peste 450 de copii ~i parinti au vizionat mini
spectacolele din cadrul proiectului. 

e.2. Ateliere de dezvoltare persona/a pentru copii- ,Povestea din poveste" 
05 noiembrie - 17 decembrie 2019 
Teatrullon Creanga- Sa/a Mica 
Acces pe baza de bilet 

Dedicat copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 ~i 10 ani, atelierul de dezvoltare persona/a 
le-a oferit participantilor oportunitatea de a experimenta ~i explora, de a interpreta ~i 
de a se juca in mod creativ, dar ~i de a-~i intelege ~i controla emotiile ~i reactiile cu 
ajutorul situatiilor ~i personajelor din pove~ti, transformate in instrumente de dezvoltare 
a abilitatilor sociale, emotionale ~i cognitive. 

Coordonat de actrita Marcela Andrei, atelierul a abordat tematici ~i pove~ti diferite, atat 
tit/uri clasice, precum ,Scufita Ro~ie" sau ,Cenu~areasa", cat ~i titluri mai putin 
cunoscute, cum sunt ,De ce are iepura~ul urechile lungi?" sau ,Magazinul cu jucarii". 
Peste 80 de copii au luat parte Ia cele 6 ateliere programate in intervalul amintit. 

f. TIC social 

f.1. Campania sociala .. Teatru in ghetute" 
Editia a VI-a, 01-07 decembrie 2019 
Teatrullon Creanga- Sala Mica 
Acces gratuit 
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Organizata pentru al ~aselea an consecutiv in preajma zilei de Mo~ Nicolae, Campania 
,Teatru in ghetute" s-a desfa~urat cu scopul de a veni in sprijinul a peste 200 de copii 
din familii aflate in situatii precare, colectand donatii pentru ace~tia. Campania s-a 
derulat in parteneriat cu Asociatia Samusocial din Romania (Serviciul de Ajutor Mobil 
de Urgenta) - un dispozitiv de interventie de urgenta care vine in intampinarea 
persoanelor fara adapost. 

Peste 300 de copii, insotiti de parinti, bunici sau cadre didactice, au raspuns invitatiei 
Teatrului ~i au oferit articole de imbracaminte ~i incaltaminte, jucarii, rechizite, carti, 
carucioare sau biciclete. Totodata, copiii au luat parte Ia atelierele ~i lecturile 
programate in cadrul campaniei, aceste activitati complementare fiind derulate cu 
scopul de a incuraja implicarea tinerilor spectatori in initiative sociale. 

Teate donatiile colectate au fest livrate catre Centrul de Zi al Asociatiei Samusocial, 
pentru a fi distribuite beneficiarilor. Finalul campaniei a marcat ~i petrecerea organizata 
pentru familiile aflate in evidenta asociatiei. Peste 120 de copii ~i parinti au fest invitati 
Ia Sala Mica pentru un program care a inclus teatru, jocuri ~i animatie. 

f .2. Campania Trenuletul Amintiri 

Campania ,Trenuletul Amintiri" s-a desfa!?urat in perioada 14-16 iunie 2019, in cadrul 
celei de-a VI-a editii a Festivalului Amintiri din Copilarie, cu scopul de a transforma 
fiecare calatorie cu trenuletul de agrement al festivalului intr-a fapta buna. 

Astfel, incasarile obtinute din vanzarea de bilete pentru trenulet pe perioada 
evenimentului au fest redirectionate de Teatrullon Creanga catre un mecanism de tip 
bilet in B$feptare, implement~t in stagiunea 2019- 2020. in mod concret, veniturile 
generate din campania au acoperit cestui biletelor Ia teatru pentru mai bine de 250 de 
copii din familii cu posibilitati financiare limitate sau din centre de plasament, care au 
fost invitati sa vizioneze spectacolele Teatrului in perioada septembrie - decembrie. 

f.3. Gratuitati si alte spectacole cedate 

Pe intreaga durata a anului 2019, Teatrul a acordat gratuitate Ia spectacolele sale (in 
limita locuri/or disponibile) copiilor provenind din medii defavorizate sau grupuri 
vulnerabile. Astfel, peste 300 de copii !?i adulti insotitori au vizionat reprezentatiile 
programate Ia Sala Rapsodia in perioada ianuarie - iunie, respectiv septembrie -
decembrie 2019. in acest sens, Teatrul a colaborat cu Asociatia Ajungem Mari, 
Asociatia Coloram Zambete, Directia Asistenta Sociala Pantelimon llfov sau Directia 
Generala de Asistenta Sociala !?i Protectia Copilului - Sector 5. 

Totodata, Teatrul lon Creanga s-a alaturat Campaniei ,No Drugs Revolution", 
organizata de Centrul International Antidrog ~i Pentru Drepturile Omului (CIADO), 
sustinand in regim gratuit o reprezentatie a spectacolului ,Vrajitorul din Oz". 
Spectacolul a avut loc pe data de 13 decembrie 2019, Ia Palatul National al Copiilor, 
fiind vizionat de peste~ spectatori. 
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g. TIC International 

g.1. MAPPING -A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years 

incepand cu anul 2019, Teatrul lon Creanga face parte in calitate de partener din 
proiectul european .. MAPPING- A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early 
Years", finantat prin Programul Europa Creativa 2018- 2022. Un amplu demers de 
cercetare artistica, MAPPING i~i propune sa ofere o imagine de ansamblu asupra 
esteticii artelor spectacolului pentru varste mici (de Ia cateva luni Ia 6 ani), investigand 
o serie de dimensiuni specifice formelor teatrale concepute special pentru acest 
segment de public. 

Proiectul este implementat pe o durata de patru ani de catre 18 parteneri din 17 tari: 
ltalia - La Baracca, Bologna, in calitate de lider de proiect, alaturi de teatre ~i centre 
culturale din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta. Germania, Gracia, lrlanda, 
Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria ~i Marea Britanie. 

Activitati derulate de Teatrullon Creanga in cadrul proiectului in cursul anului 2019: 

1) in perioada 18 - 21 ianuarie, participarea Ia ~edinta de lucru desfa~urata Ia sediul 
La Baracca, Bologna, ltalia. Agenda ~edintei a inclus urmatoarele subiecte: 

• Activitatile fiecarui partener din cadrul proiectului; 
• Bugetul proiectului, inclusiv conditiile financiare de raportare, costurile pentru 

echipa coordonatoare a proiectului, modalitatea de acordare a subventiei; 
• Calendarul pentru urmatorii 4 ani din cadrul proiectului; 
• Modalitatea de realizare a materialelor de promovare din cadrul proiectului. 

2) in perioada 24 - 26 februarie, Ia Bologna - ltalia a avut loc intalnirea de lucru cu 
regizorii din echipa fiecarui partener implicat in proiect. Din partea Teatrului Jon 
Creanga a participat Cristina Giurgea (colaborator). Agenda intalnirii a inclus 
urmatoarele subiecte: 

• lmportanta comediei in arta pentru copii; umorulla diferite varste; 
• Subiecte tabu in relatia artistica cu copilulla diferite varste; 
• Particularitatile dramaturgiei in teatrul pentru copii; 
• Termeni principali in dramaturgia pentru copii. 

3) in perioada 7- 10 iunie, participarea Ia cea de-a doua ~edinta de lucru din cadrul 
proiectului, Ia sediul Teatrului deStilte, Breda, Olanda. Subiectele de discutie au fost: 

• Activitati de promovare ~i comunicare in cadrul proiectului; 
• Actualizarea calendarului din cadrul proiectului; 
• Aspecte specifics de administrare ~i raportare; 
• Evenimentul final al proiectului (14-18 iunie 2022, Limoges, Franta); 
• Aspecte ce tin de cercetare/documentare in cadrul proiectului. 

4) in perioada 1 - 5 octombrie, reprezentantii Teatrului au participat in Ljubljana, 
Slovenia, Ia primul workshop de tip ,.Movement", alaturi de ceilalti membri ai grupului 
de mi~care: Dance Theatre Auraco, deStilte, La Baracca, Ville de Limoges. Acestora 
li s-a alaturat un facilit or din artea Retelei lnternationale de Cercetare in Domeniul 
Teatrului pentru Co~~ ~¥ ~ . · · 
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g.2. Networking 

• Participarea unui delegat in perioada 4-7 aprilie Ia cea de-a 30-a editie a 
Festivalului ,Mostra lgualada - performing arts market for children and young 
audiences", care a avut Joe in lgualada, Spania. 

• Participarea unui delegat in perioada 03-06 septembrie 2019 Ia intalnirea 
membrilor Small size, organizata de Asociatia Small size in cadrul Assitej 
Artistic Gathering 2019, care a avut Joe in Kristiansand, Norvegia. 

g.3. Particioarea Ia festivaluri internationale 

• Participarea in data de 23 februarie, 25 februarie ~i 2 martie cu spectacolul 
,Amintiri intr-a valiza" (3 reprezentatii) in cadrul Festivalului ,Visioni di futuro, 
Visioni di Teatro ... ", organizat de Teatro La Baracca in perioada 22 februarie-
5 martie 2019; Bologna, Italia. 

• Participarea in data de 15 !?i 16 mai cu spectacolul .,La un metru de tine" (3 
reprezentatii), Ia cea de-a Vll-a editie a Festivalului .,Kaolin&Barbotine", 
organizat de Centrul Cultural din Limoges intre 15 - 25 mai; Limoges, Franta. 

g.4. Turnee internationale 

in perioada 1-11 februarie 2019, Teatrullon Creanga a sustinut un turneu in Italia, cu 
spectacolul ,La un metru de tine" (9 reprezentatii), Ia invitatia reprezentantilor Teatrului 
Telaio, care au vizionat spectacolul in anul 2018, in cadrul Festivalului ,Visioni di 
futuro, visioni di teatro ... " organizat in Bologna. Locatii: II Piccolo Teatro di Sanpolino, 
Brescia; Scuola dell'lnfanzia Dasso Boccaleone, Bergamo; Auditorium di Piazza 
Liberta, Bergamo; Teatro La Baracca-Testoni Ragazzi, Bologna. 

8. alte evenimente, activititi specifice institutiei, planificate pentru perioada de 
management. 

a. Alte proiecte derulate in parteneriat 

a.1. Campania Nationala .. Artistii pentru artisti" I Proiect implementat de UNITER 

Campania, aflata Ia cea de-a XVIII-a editie, s-a desfa~urat Ia nivel national in luna 
martie 2019, cu participarea mai multor teatre din Capitala !?i din provincie, cu scopul 
de a oferi sprijin frnanciar arti!?tilor cu probleme grave de sanatate ~i existenta. 
Spectatorii au fost invitati sa se alature acestui demers ~i sa achizitioneze bilete Ia 
spectacolele programate in cadrul campaniei UNITER - sau sa opteze pentru donatii 
directe, prin virament bancar catre Fondul de Solidaritate Teatrala. Teatrul a sustinut 
campania in calitate de partener, cedand integral catre UNITER incasarile generate 
din vanzarea de bilete pentru spectacolul ,Craiasa zapezii", in regia lui Rosamunde 
Hutt, programat pe data de 14 martie, Ia Palatul National al Copiilor- Sala Mare. 

a.2. Proiectul 5 LICEE - 5 TEATRE I Proiect implementat de Fundatia ECDL 

Un proiect educCi!ti ~ ~ ·aditie, ,5 licee - 5 teatre" sustine implicarea liceenilor in 
activitati cultur~~- in a J~l acestora in institutii de teatru, provocandu-i in acela~i 
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timp Ia un concurs de spectacole. Proiectul este organizat alaturi de Uniunea Teatrala 
din Romania, Primaria Municipiului Bucure~ti, lnspectoratul ~colar al Municipiului 
Bucure~ti, cu sprijinul teatrelor ~i unitatilor ~colare partenere, cu scopul de a promova 
educatia alternativa si beneficiile acesteia in dezvoltarea tinerilor. 

• t 

Cea de-a IX-a editie a proiectului a avut loc in perioada 9 octombrie - 10 decembrie 
2019, cu participarea a 150 de elevi, carora Teatrullon Creanga- ~i alte patru teatre 
din Capitala -le-au facilitat accesulla o serie de spectacole. Totodata, fiecare din cele 
cinci institutii teatrale implicate in proiect a coordonat realizarea unei productii de catre 
cele cinci trupe de liceeni. lntitulat ,Visul unei nopti de vara- in tabara", dupa William 
Shakespeare, spectacolul produs de Teatrul lon Creanga ~i Liceul Teoretic .. ~tefan 
Odobleja" a fost prezentat de liceeni in cadrul ,Galei 5 licee - 5 teatre". 

b. Participari Ia festivaluri I evenimente 

• Participarea pe data de 13 mai cu spectacolul ,impreLuna" in cadrul Festivalului 
International de Animatie Gulliver, editia a 27-a, organizat de Teatrul de 
Animatie Gulliver intre 13 ~i 18 mai 2019, in Galati. 

• Participarea pe data de 1 iunie cu spectacolul ,Clowns" in cadrul Festivalului 
1 UNIFEST, organizat de ltsy Bitsy, in Parcul Alexandru loan Cuza, Bucure~ti. 

• Participarea pe data de 31 august ~i 1 septembrie cu spectacolul ,Magia 
ghicitorilor" (2 reprezentatii) in cadrul evenimentului ,La pas pe Calea Victoriei", 
organizat de Centrul de Creatie, Arta ~i Traditie al Municipiului Bucure~ti in 
perioada 31 august -1 septembrie, pe Calea Victoriei, Bucure~ti. 

• Participarea pe data de 14 septembrie cu spectacolul ,Jack ~i vrejul de fasole" 
in cadrul Festivalului Strada! ,WonderPuck", editia a Ill-a, organizat de Teatrul 
de Papu~i Puck, in perioada 13-15 septembrie, in Cluj-Napoca. 

• Participarea pe data de 28 septembrie cu spectacolul ,Clowns" in cadrul 
evenimentului ,Zilele Sectorului 2", organizat de Centrul Cultural ,Mihai 
Eminescu" ~i Primaria Sectorului 2 in perioada 27 - 29 septembrie, in Parcul 
Obor, Bucuresti. 

t 

• Participarea pe data de 10 noiembrie cu spectacolul .. Clowns" in cadrul primei 
editii a Festivalului ,Pove~ti de Festival". organizat in perioada 9 -10 noiembrie, 
Ia Centrul Comercial Sun Plaza, Sector 4, Bucure~ti. 

• Participarea pe data de 5 decembrie cu spectacolul ,Clowns" in cadrul 
evenimentului ,in a~teptarea lui Mo~ Nicolae", organizat Ia Pite~ti de Centrul 
Cultural Judetean Arge~. 

• Participare in perioada 06-08 decembrie cu spectacolele ,Vrajitorul din Oz" ~i 
,Punguta cu doi bani" in cadrul primei editii a Festivalului Copiilor Alandala, 
organizat Ia Romexpo, Bucure~ti. 

• Participarea pe data de 14 decembrie cu spectacolul ,Punguta cu doi bani" in 
cadrul evenimentului ,Super Elfii arata altfel: un pic mai jucau~i", organizat in 
perioada 13 - 15 decembrie, Ia Centrul Comercial Sun Plaza, Bucure!?ti. 

c. Spectacole sustinute in deplasare- in sali de spectacole din alte municipii 

• 20 ianuarie I Ia invitatia Centrului Cultural ,lon Manu" din Otopeni, Teatrul a 
sustinut o reprezen ti~- ~ spectacolului ,Vrajitorul din Oz". 

• 27 ianuarie I Ia~· ti~ > ,trului Cultural .,Jon Manu" din Otopeni, Teatrul a 
sustinut o repre ·_. t~·e a ~ ~ tacolului ,Craiasa Zapezii". 
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• 17 februarie I Ia invitatia Centrului Cultural , ton Manu" din Otopeni, Teatrul a 
sustinut o reprezentatie a spectacolului ,Pantalone in Luna". 

• 24 februarie I Ia invitatia Centrului Cultural ,ton Manu" din Otopeni, Teatrul a 
sustinut o reprezentatie a spectacolului ,Spaima Zmeilor". 

• 17 martie I Ia invitatia Centrului Cultural , ton Manu" din Otopeni, Teatrul ton 
Creanga a sustinut o reprezentatie a spectacolului ,Clowns". 

• 1 iunie I Ia invitatia Centrului Cultural ,Victor Manu" din Calara!?i, Teatrul a 
sustinut o reprezentatie a spectacolului ,Goe in Tara Minunilor". 

• 30 iunie /Ia invitatia Ia invitatia Centrului Cultural ,ton Manu" din Otopeni, Teatrul 
a sustinut o reprezentatie a spectacolului ,Jack l?i vrejul de fasole". 

F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui a locate de catre autoritate, precum fi a 
veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri fi cheltuieli pentru urmatoarea perioada de raportare. 

Avand in vedere situatia financiara dificila pe care o traversam, dar !?i (1) necesitatea 
indeplinirii obiectivelor institutiei, (2) necesitatea realizarii tuturor evenimentelor de 
traditie ale institutiei, !?i (3) faptul cain a nul 2020 vor fi finalizate lucrarile de amenajare, 
reabilitare !?i refunctionalizare ale salii de spectacole !?i spatiilor anexe din Piata Amzei 
nr. 13, ceea ce va conduce Ia realizarea de investitii in aparatura de sunet, lumini !?i 
videoproiectii pentru spectacole, in echipamente de birotica !?i administrative, (4) 
avand in vedere necesitatea achitarii cu prioritate a platilor restante inregistrate Ia data 
de 31 .12.2019, Teatrullon Creanga a realizat o estimare a bugetului necesar pentru 
a nul 2020 a carui valoare totala este de 27.237 mii lei: 

VENITURI 2020 I 
(mil lei) 

Venituri totale, din care: 27.237 
- venituri proprii 650 
-:_ subventii 26.587 

Sponsorizarile previzionate a se obtine in anul 2020 vor fi introduse in bugetul 
instututiei dupa ce vor fi incasate, conform prevederilor legale in vigoare. 

CHELTUIELI 2020 
(mii lei) 

Cheltuieli totale, din care: 27.237 
Cheltuieli curente 25.360 
Cheltuieli de personal: 9.814 
Bunuri $i servicii, din care 15.336 
Cheltuieli de intretinere (furnituri de birou, materiale de curatenie, energie 3.068 
electrica, gaze, apa, salubritate, carburanti , piese de schimb, po§ta, 
telecomunicatii, internet, materiale ~i prestari de servicii cu caracter 
functional, alte bun uri pentru intretinere ~i functionare) 
Reparatii curente 140 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 364 
Deplasari, deta~ari, transferari 55 
Carti, publicatii ~i mat. d ':t'ruu"?4tare 5 
Pregatire profesional.a'(~ ··~~ 30 
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Protectia muncii 110 
Chirii 1.134 
Alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 10.430 
Sume aferente persoanelor cu handicap 210 
Cheltuieli de capital -- 1.877 

Asa cum am amintit mai sus, in a nul 2020 se estimeaza ca vor fi finalizate lucrarile de . 
amenajare, reabilitare ~i refunctionalizare ale salii de spectacole ~i spatiilor anexe din 
Piata Amzei nr. 13. Dupa preluarea salii de spectacole urmeaza o perioada de 
adaptare a spectacolelor din repertoriu Ia noua scena ~i de utilare a spatiilor anexe, 
astfel incat Teatrullon Creanga i~i va sustine reprezentatiile in acelea!?i conditii ca ~i 
in anul precedent, respectiv in spatii puse Ia dispozitie in baza unor contracte de 
inchiriere sau parteneriate. De aceea am estimat pentru anul 2020 realizarea 
veniturilor proprii Ia nivelul celor incasate in anul 2019, respectiv 650 mii lei. 

Subventia de Ia bugetullocal propusa pentru anul 2020 sustine cheltuiala de personal 
in proportie de 100%, pentru estimarea careia s-a tinut cant de salariile de baza ale 
personalului din cadrul institutiei pentru 1 06 salariati activi, stabilita conform 
prevederilor art. 11 ~i art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri pub lice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum 
si a Legii nr. 5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, care stabilesc ca: 

,in aplicarea prevederilor art. 38 a/in. (4) din Legea - cadru nr. 15312017 privind 
salarizarea personalu/ui platit din fonduri pub/ice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, incepfmd cu luna ianuarie 2020, salariile de baza, so/dele de func(ielsalariile 
de func(ie, indemniza(iile de incadrare se majoreaza cu 113 din diferenfa dintre salariu/ 
de baza, solda de func(ielsalariul de functie, indemniza(ia de incadrare prevazute de 
lege pentru anul 2022 ~i ce//cea din luna decembrie 2019", iar pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale Administra(ie, incadrat pe anexa nr. VIII, 
Cap. IV, litera A punctul IV, se determina prin raportare Ia nivelul de 2230 lei al 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform prevederilor 
H.C.G.M.B. nr. 658/2018 pentru modificarea ~i completarea HCGMB nr. 304/2017 
pentru aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale 
Administra(ie, utilizate in aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti, in aparatul de lucru al CGMB, precum ~i in cadrul serviciilor ~i institutiilor 
publice de interes local corelat cu H. G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza 
minim brut de 2230 lei garantat in plata pentru a nul 2020. 

Cheltuielile cu Bunuri ~i seNicii sunt influentate de cheltuielile cu intretinerea, 
functionarea ~i utilarea salii de spectacole ~i spatiilor anexe din Piata Amzei nr. 13 ~i 
de cheltuielile cu proiectele culturale pe care propunem sa le organizam in anul 2020, 
propuse Ia Alte cheltuieli cu bunuri ~i seNicii (10.430 mii lei). 

Propunerea cu privire Ia numarul de spectacole in premiera ce se vor realiza in anul 
2020 a fast fundamentata pe timpul disponibil alocat pentru repetitii ~i productie 
corelate cu personalul disponibil, avand in vedere cain acest an se vor finaliza Iuera rile 
de amenajare ale Salii Mari ~iva fi nevoie de o perioada de timp destul de mare pentru 
realizarea adaptarii spectacolelor din repertoriu Ia noua scena !?i conditiile de joe (ceea 
ce presupune adaptare · i~cenografiei, decorurilor etc.). 
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1. Productii , 

Proiecte mari 
Productie - Programul Creatie universals: 300 mii lei 
Productie - Programul Creatie romaneasca: 350 mii lei 

Proiecte mici 
Doua productii- Programul Educatie timpurie. Teatru pentru 0-6 ani: 60 mii lei 

2. Evenimente 

lnaugurarea Salii Mari din Piata Amzei. nr. 13: 500 mii lei 
Revenirea Teatrului Jon Creanga in imobilul din Piata Amzei nr. 13, dupa o absents de 
mai bine de 10 ani, este prevazuta pentru perioada mai - august 2020, inaugurarea 
urmand sa fie marcata in luna septembrie prin organizarea unui eveniment de 
amploare, care va avea Joe atat in sala, cat ~i pe Esplanada din Piata Amzei. 

TIC PITIC- Zilele Small size: 30 mii lei 
Un showcase al spectacolelor concepute special pentru cei mai mici spectatori, TIC 
PITIC include cele mai recente premiere, dar ~i cele mai apreciate spectacole care fac 
parte din Programul repertorial Educatia timpurie. Teatru pentru 0-6 ani. 

Craciunul Copiilor: 2.500 mii lei 
Organizat in preajma sarbatorilor de iarna, Craciunul Copiilor inchide sezonul de 
evenimente al Teatrului, fiind unul dintre cele mai indragite proiecte din programul 
institutiei. in forma sa actuala, evenimentul reune~te concerte de colinde, pove~ti cu 
Mo~ Craciun, ateliere de teatru, muzica ~i decoratiuni !?i spectacole interactive pentru 
copii, sustinute in corturi supradimensionate, decorate in spiritul sarbatorilor. 

3. Festivaluri 

Festivalul Amintiri din Copilarie: 2.300 mii lei 
Cea de-a VIl-a editie a Festivalului Amintiri din Copilarie propune un program cultural 
artistic diversificat: spectacole de teatru !?i teatru stradal, ateliere, concerte, expozitii, 
instalatii !?i alte tipuri de activitati interactive, organizate in aer liber, prezentate de 
teatre !?i companii teatrale din tara ~i din strainatate. Programul se adreseaza intregii 
familii !?i atrage anual peste 30.000 de copii ~i adulti, contribuind Ia cre!?terea notorietatii 
Teatrului Jon Creanga ca organizator de evenimente recreative de calitate. 

Festivalul Bucurestii lui Caragiale: 2.500 mii lei 
Organizat cu scopul de a familiariza publicul bucure!?tean cu opera celebrului 
dramaturg si cronicar de moravuri, Festivalul Bucurestii lui Caragiale se inscrie in 
programul Teatrului Jon Creanga din anul 2016. imbogatit cu o sectiune de teatru ~i 
evenimente pentru copii, dar !?i cu expozitii de obiecte de epoca, concerte de muzica 
veche ~i spatii de recreere, amenajate in spiritul Bucure~tiului de altadata, Festivalul 
se adreseaza in prezent intregii familii, oferind o selectie vasta de activitati artistice ~i 
de petrecere a timpului li 
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Festivalullntemational de Teatru pentru Copii- FITC "100. 1.000, 1.000.000 de 
povesti": 900 mii lei 
lnitiat in anul 2005, Festivalullnternational de Teatru pentru Copii este unul dintre cele 
mai importante festivaluri de gen pe plan local ~i national, numarandu-se printre 
primele astfel de manifestari din Capitala. Un program international, FITC reune~te 
anual peste 20 de productii prezentate de teatre ~i companii teatrale independente din 
intreaga lume, care concureaza pentru premiile acordate in cadrul festivalului. 

4. Alte programe !li proiecte 

Programul AED- Proiect Atelier Educational: 30 mii lei 
Atelier educational dublat de o serie de evenimente de tip conferinta sustinut Ia Sala 
Mica a Teatrului pe diferite teme de interes pentru copii ~i parinti. 

TIC 55 - Program aniversar: 200 mii lei 
lnstitutia va marca celebrarea celor cinci decenii ~i jumatate de Ia infiintare printr-un 
program care va avea lac in perioada mai- decembrie 2020 ~i care va include activitati 
desfa~urate Ia Sala Mare ~i pe esplanada din Piata Amzei nr. 13. Programul include 
de asemenea tiparirea unei serii de albume ~i materiale dedicate aniversarii. 

Program social: Campania "Teatru in ghetute": 50 mii lei 
Organizata anual in preajma zilei de Mo~ Nicolae, Campania se desfa~oara cu scopul 
de a colecta donatii pentru copii care provin din grupuri vulnerabile (familii cu o situatie 
materiala precara), contribuind totodata Ia educarea publicului tanar cu privire Ia 
importanta implicarii in proiecte ~i initiative sociale. 

Pe langa organizarea, productia ~i derularea proiectelor, acest articol cuprinde ~i: 
• drepturi de autor ~i drepturi conexe pentru spectacolele din repertoriu: 180 mii lei 
• drepturi de autor platite catre organismele de gestiune colectiva: 70 mii lei 
• impozit pe spectacole, recuzita consumabila: 30 mii lei 
• cheltuieli cu intretinerea de decoruri, costume, recuzita pentru spectacolele din 

repertoriu, tiparituri pentru promovarea programului de spectacole ~i refacerea 
unor spectacole: 130 mii lei 

• alte cheltuieli: 300 mii lei. 

La capitolul CHEL TUIELI DE CAPITAL - 1.877 mil lei 
Ne propunem achizitionarea de: 

• Aparatura specifica de scena (lumini, sunet) pentru spectacole; 
• Aparatura pentru atelierele de productie ~i pentru compartimentul administrativ; 
• Aparatura pentru tehnica de calcul, necesara pentru dotarea birourilor ~i pentru 

inlocuirea celei cu perioada de utilizare epuizata; 
• Post de transformare echipat pentru a asigura marirea de putere Ia sala de 

spectacole; 
• Achizitionarea de licente. 
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Avand in vedere adresa nr. 85/17.01.2020 prin care ordonatorul principal de 
credite sollciti intocmirea proiectului de buget cu incadrarea intr-o subventie 
posibil de asigurat din bugetul local, Teatrul Jon Creanga a revizuit estimarile 
realizate pentru desfa,urarea activitatii in anul 2020 'i a intocmit proiectul de 
buget pe anul2020 conform solicitirii cu urmatoarele mentiuni: 

Subventia posibil de alocat de Ia bugetul local pe anul 2020 nu asigura functionarea 
activitatii administrative, de intretinere ~i de desfa~urare ~i productie de spectacole ~i 
de evenimente culturale pfma Ia sfar~itul anului 2020 in conditiile in care institutia 
noastra a intrat in anul2020 cu plati restante in valoare de 845 mii lei, conform Anexei 
30b intocmita Ia data de 31.12.2019, iar Cheltuielile de personal s-au majorat ca 
urmare a majorarii salariilor ~i a propunerii de ocupare a unor posturi vacante prin 
concurs pentru a asigura desfa~urarea activitatilor care in prezent sunt prestate de 
catre salariati temporari, activitati ce nu pot fi preluate de catre salariatii existenti. 

VENITURI 2020 
(mii lei) 

Venituri totale, din care: 16.750 
- venituri proprii 650 
- subventii 16.100 

Sponsorizarile previzionate a se obtine in anul2020 vor fi introduse in bugetul institutiei 
dupa ce vor fi incasate, conform prevederilor legale in vigoare. 

CHELTUIELI 2020 
_(mii lei) 

Cheltuieli totale, din care: 16.750 
Cheltuieli curente 16.580 
Cheltuieli de personal: 9.814 
Bunuri §i servicii, din care 6.556 
Cheltuieli de intretinere (furnituri de birou, materials de curatenie, energie 2.718 
electrica, gaze, apa, salubritate, carburanti, piese de schimb, po§ta, 
telecomunicatii, internet, materiale !ii prestari de servicii cu caracter 
functional, alte bunuri pentru intretinere ~i functionare) 
ReR_aratii curente 140 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 364 
Deplasari, deta~ari , transferari 55 
Carti, publicatii !ii mat. documentare 5 
Pregatire m-ofesionala 30 
Protectia muncii 110 
Chirii 1.134 
Alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 2.000 
Sume aferente persoanelor cu handicap 210 
Cheltuieli de capital 170 
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Pentru a ne incadra in suma alocata pentru activitatea de productie de spectacole, 
evenimente ~i festivaluri, am propus pentru anul 2020 urmatoarele proiecte culturale: 

Nr. Proiect Perioada Buget 
crt .(mii lei) 
1 TIC PITIC- Zilele Small Size lanuarie 30 
2 Productie - Program Creatie universala Aprilie 250 
3 Productie - Program Educatia Timpurie. lunie 30 

Teatru pentru 0-6 ani (proiect Q-3 ani) 
4 FITC ,100, 1.000, 1.000.000 de povesti" Octombrie 500 
5 Productie- Program Creatie romimeasca Octombrie 300 
6 Productie - Program Educa1ia Timpurie. Noiembrie 30 

Teatru pentru 0-6 ani (proiect 3-6 ani} 
7 Campania ,Teatru in ghetute" Decembrie 150 

La care se adauga: 
• drepturi de autor ~i drepturi conexe pentru spectacolele din repertoriu: 180 mii lei 
• drepturi de autor platite catre organismele de gestiune colectiva: 70 mii lei 
• impozit pe spectacole, recuzita consumabila: 30 mii lei 
• cheltuieli cu intretinerea de decoruri, costume, recuzita pentru spectacolele din 

repertoriu, tiparituri pentru promovarea programului de spectacole ~i refacerea 
unor spectacole: 130 mii lei 

• alte cheltuieli: 300 mii lei. 

2. Nr. de beneficiari estimati pentru urmatoarea perioadi de management 

Anul Numar de beneficiari 
La sediu I In afara sediului 

2020 34.000 60.000 

3. Analiza programului minimal realizat 

Nr. 
crt. 

1. 

Program - Scurta 
descriere 

Nr. 
proiecte I 
program 

Program Creatie I 1 
universala I 
Programul mentine 
productiile din 
repertoriul existent, 
carora li se alatura 
noi titluri din fondul 
literar universal. 
Programul propune 
montari de 
anvergura, dedicate 
copiilor peste 6 ani. ---=--

~l Mu,~.:;;3;;:rotal 

~ 

Denumire proiect 

Jack $i vrejul de 
fasole, dupa Joseph 
Jacobs, regia: 
Octavian Jighirgiu 
(premiera: martie) 

Buget 
prevazut I 
program 
(lei) 
385.000 

Sume 
cheltuite I 
proiect 
(lei} 
384.912 

384.912 
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2. 

3. 

Program Educatia 
Timpurie. Teatru 
pentru 0-6 ani I 
Programul urmarel?te 
educarea celor mai 
tineri spectatori prin 
aplicarea conceptului 
de Educatie timpurie 
prin teatru, pornind de 
Ia premisa ca artele nu 
tin cant de varsta, ci 
de curiozitate. 

Festivalul Amintiri 
din Copilarie I 
Festivalul reuneste o 

r 

serie de activitati 
artistice si educative, . 
desfa~urate in aer 
liber, ~i acorda un 
interes sporit 
caracterului interactiv 
al programului, cu 
scopul de a implica 
intreaga familie in 
actul cultural. 

~- ~ 

3 Prostia omeneascaJ. 100.000 19.788 
dupa Jon Creanga, 
regia: Claudia 
Revnic (martie 2019) 
Pungufa cu doi bani, 28.814 
dupa lon Creanga, 
regia: Gabriela 
Dumitru (noiembrie 
2019) 
TIC-P/TIC Zilele 19.703 
Small size (25 - 27 
ianuarie 2019) 

Total 68.305 
1 Festivalul Amintiri 2.400.000 2.209.145 ! 

din Copilarie- ed. a 
VI-a (14-16 iunie 
2019), Parcul 
Tineretului 

I 

I 

Total 2.209.145 
--- - TOT~}..~ (LEI) I 2.885.000 I 2.662.362 I 
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c E R T I F I c 
SRAC certified organizafia/ certifies the organisation 

TEATRUL ION CREANGA 
G-ral Constantin Budi~teanu, nr. 24, sector 1, Bucure~ti 

pentru urmatoarele activitcifi/ 
for the following fields of activities 

A 

Krldilll piii!IU 
c:mJ1JICAR! 

CZ) 
SREN 1SC.aJ 111DI·I.JDU 

CI!RI'JFlCAl' DEACREDITAR£ 
SWIIW 

T 

Realizarea ~i prezentarea de proiecte artistice in domeniul artelor (spedacole) 

Creation and presentation of artistic projects in the arts field (performances) 

ca are implementat ~i mentine un 
sistem de managementul calitatii 
conform conditiilor din standardul 

which has implemented and maintains a 
quality management system 
which fulfils the requirements of the standard 

SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) 

~
~ 

~ o~~uL ~ 
Ill r, 
\v 


