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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” TIMIŞOARA 

  

1. Privind punctul 1. vă comunicăm următoarele: 
a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama, anexă prezentei aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 390/25.07.2019 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, cu următoarele funcţii de 
conducere:  

• Director-Balázs Attila 
• Director Adjunct Artistic-vacant 
• Director Adjunct Tehnic-ing. Markovszky  Katalin 
•  Contabil Şef-ec.Borugă Adrian 

 
b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely potrivit contractului de 
management nr. SC 2017- 29847/28.11.2017. 
2. privind punctele 2. şi 3.  vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor pe anul 2019 
precum şi obiectul de activitate ale acestora, după cum urmează: 

. 
Nr. 
Crt
. 

Denumirea 
birolului/serviciului/ 

compartimentului 
componenţa   

Număr angajaţi în 
subordine 

Nume prenume – 
şefului şi 

denumirea 
funcţiei 

Obiectul de activitate 
al 

birolului/serviciului/ 
compartimentului 

1   Serviciu Secretariat Artistic, 
Marketing şi Impresariat: 

- şef serviciu 
- consultant artistic 
- secretar marketing 

- secretar literar 
- secretar P.R. 

- secretar artistic 
- grafician  

- artist plastic 
- impresar artistic 
- controlor bilete 

-garderobier 
-plasator 

- supraveghetor sală 

17  
şef serviciu 

Roșca Vesna 
 

 Asigură funcţia de 
documentare 
urmărind tendinţele 
din domeniu precum 
şi funcţia de 
promovare a imaginii 
Teatrului, accentuarea 
rolului şi renumelui 
pe plan local,  
regional şi 
international 

 Asigură activitatea de 
primire a publicului 
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2   Compartiment Audit Public 
Intern: 

-coordonator auditor public 
intern 

-auditor public intern 

2 Posdarie Carmen 
- Petronela 

Coordonator 
auditor public 

intern 
 

Contribuie la o cât 
mai bună şi efectivă 

gestionare a fondurilor 
publice astfel încât, 
prin aportul adus la 

cultura 
organizaţională, să 
poată fi realizat un 

management efectiv si 
eficient ale Teatrului.  
Asigură organizarea şi 

desfăşurarea 
activităţilor de audit. 

3   Compartiment Achiziții 
Publice: 

-coordonator achiziții publice 
-referent achizitor 

2 Albert Andrea 
coordonator 

achiziții publice 

Asigură, răspunde de 
deluralarea 
desfăşurării 

procedurilor de 
achiziţii publice 

conform normelor 
legale 

 
4   Birou Administrativ de 

Specialitate: 
-şef birou 

-consilier juridic 
-referent resurse umane 

 -referent secretar 
-referent arhivar 

-referent specialitate de 
securitate și sănătate în 

muncă 
 

6 
 

Horvath Iuliana 
Şef birou 

Asigură legalitatea 
tuturor documentelor 

emise de către 
compartimentele 

funcţionale.  
Asigură îndeplinirea 
prevederilor legale în 
organizarea şi desfă-
şurarea concursurilor 
pentru anga-jarea şi 

promovarea în funcţii 
a salariaţilor precum 

şi în adoptarea 
deciziilor de desfacere 

a contractelor de 
muncă 

Asigură întocmirea şi 
evidenţa programului 

Revisal, dosarelor 
personale 
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Înregistrează, 
arhivează toate 

documentele oficiale 
ale Teatrului precum 
şi documentele din 

circuitul inern 
Organizarea, 

coordonarea și 
monitorizarea 
activităților de 

prevenire și protecție 
privind securitatea și 
sănătatea în muncă, 

verificarea modului în 
care se aplică 
reglementările 

legislative în vigoare 
și normele referitoare 

la prevenirea 
riscurilor de incendii, 

protecția sănătății 
angajaților și protecția 
mediului înconjurător. 

 
5   Birou Financiar Contabil: 

-şef birou 
-referent casier 

-referent financiar 
-referent salarizare 

-referent magazie centrală 
- referent vânzător 

bilete 
 

6 Juhasz Monica 
Andrea 

Şef birou 
 

Asigură întocmirea la 
timp şi în 

conformitate cu 
dispoziţiile legale a 

tuturor documentelor 
din circuitul financiar-

contabil, 
achiziţionarea, 
recepţionarea şi 

păstrarea bunurilor 
achiziţionate 

6   Serviciu Creaţie Artistică:  
-şef serviciu 

-regizor artistic 
-scenograf 

-actor 
-actor mânuitor păpuşi 

42 Şef serviciu 
vacant 

Realizează 
spectacolul de teatru 

într-un proces de 
creaţie individual-

colectivă 
Asigură punerea în 
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-scenograf 
-maestru corepetitor 

- maestru de studii muzical 
 

scenă a spectacolelor 
stabilite, pentru 

repertoriul stagiunii 
Teatrului 

7   Serviciu Întreţinere 
Producţie: 

-muncitor din activitatea 
specifică instituţiilor de 
spectacole sau concerte 

(tâmplar, lăcătuş, 
croitor,pictor 

executant,cizmar, 
tapiţer) 
-butafor 

-şofer minibus 
-şofer minibus 

-îngrijitor 
 

13 Barna Istvan 
Şef serviciu 

Asigură fabricarea şi 
întreţinerea 

decorurilor şi al 
costumelor, a 
recuzitei şi a 

decoraţiilor scenice, 
muncile de întreţinere 
şi reparaţii, transport 

şi manipulare de 
bunuri 

8       Serviciu  Tehnic Scenă: 
-şef serviciu 

-regizor scenă culise 
-operator lumini, imagine 

-operator sunet 
-maestru sunet 
-maestru lumini 
-iluminist scenă 

 

11 Kertesz Eva 
Şef serviciu 

Asigură asistenţa 
muncii de creaţie, 

sunt partenerii 
responsabili ai celor 
din Serviciul Creaţie 

Artistică  

9   Oficiu Organizare Scenă: 
-şef oficiu 
-peruchier 
-machior 
-recuziter 

-muncitor din activitatea 
specifică instituţiilor de 
spectacole sau concerte 

(costumier,mânuitor montator 
decor) 

 

9 Şef oficiu 
vacant 

Respectă planul de 
montare al 

scenografiei 
Răspunde de 
întreţinerea şi 

pregătirea costumelor 
şi recuzitelor pentru 
toate spectacolelor 

Asigură activitatea de 
machior-peruchier 
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1   Formaţie Muncitori: 
-şef formaţie -muncitori 
muncitor din activitatea 
specifică instituţiilor de 
spectacole sau concerte 

 

12 Şef formaţie 
muncitori 

Păștilă Gheorghe 
Florin 

Asigură mânuirea 
decorului 

Participă la repetiţii, 
spectacole şi alte 

acţiuni ale 
Teatrului,atât la sediu, 

cât şi în deplasări, 
turnee în ţară sau în 

străinătate 
 

                                                                                                                          Întocmit, 
 Balázs Attila                                                                                                       Horvath Iuliana 

            Director                                                                                                          șef birou BAS 
 
 

                                                                                                                       Întocmit, 
 Balázs Attila                                                                                                       Horvath Iuliana 

            Director                                                                                                          șef birou BAS 
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4. Sinteza activității din 2019 

Evenimente şi proiecte desfăşurate în 2019: 
 

a) Pe plan local 
• Realizare împreună cu Teatrul German de Stat Timișoara primului showcase de teatru german și 

maghiar din Timișoara (microstagiune în perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2019), dedicat specialiștilor 
din teatru și publicului timișorean 

• Participare la proiectul „Teatrul ca rezistenţă" ("Theater as Resistance"), inițiat și dezvoltat în cadrul 
programului cultural Timișoara 2021, care îşi propune să cerceteze arhivele teatrelor din Timişoara, 
precum şi colecţii private, pentru a analiza viaţa cotidiană a timişorenilor în timpul regimului comunist 
(1960-1990), dar şi după Revoluţia din 1989 (1990-2019) din perspectiva relaţiei lor cu teatrul. 

• Parteneriat cu Institutul Francez Timișoara pentru găzduirea evenimentelor de teatru din cadrul Lunii 
Francofoniei (martie 2019) 

• Parteneriat extraordinar cu Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” și Serviciul de 
Probațiune Timiș (Direcția Națională 
de Probațiune) pentru realizarea 
spectacolului-lectură „Buzunarul cu 
pâine”, regia Victor Dragoș, 14 
martie 2019 

• Întâlnirea publicului cu scriitorul 
Matei Vișniec la Sala Studio după 
spectacolul nostru „Buzunarul cu 
pâine”, 14 aprilie 2019 

• Eveniment de închidere a stagiunii 
2018/2019 în colaborare cu Asociația 
ProTESZT, spectacolul “Swan Lake 
Revisited-Lacul Lebedelor Revăzut”, 
în 15 iunie 2019 

• Interpretarea spectacolului 
„Buzunarul cu pâine” cu intrare liberă în cadrul Festivalului Artelor Timişorene organizat de Primăria 
Timişoara (3 iunie 2019) 

• Partener al festivalului international de film „Ceau cinema – festival de buzunar” pentru găzuirea 
proiecțiilor de film din competiție (iulie 2019) 

• Parteneriat cu Asociația Proteszt, Club Sportiv Municipal, Universitatea Politehnica şi Universitatea de 
Vest Timişoara pentru organizarea celei de-a treia ediţii a Actor’s World Championships, un campionat 
sportiv destinat angajaţilor din teatre, 30 august- 1 septembrie 2019 

• Parteneriat cu Asociația Proteszt pentru prima ediție Noapte Albă la Teatru - eveniment de tip „porțile 
deschise”, 22 septembrie 2019 

• Parteneriat cu Asociația Varbastya în organizarea și implementarea programului Zilelor Culturale 
Maghiare din Timișoara, 26-29 septembrie 2019  

• Parteneriat cu Teatrul Merlin pentru găzduirea evenimentelor din cadrul Festivalului Internațional Sub 
Bagheta lui Merlin (septembrie-octombrie 2019) 

• Parteneriat cu Asociația Proteszt pentru campania de promovare a abonamentului Kult Card pentru 
stagiunea 2019/2020 – „Ți-am păstrat un loc!” (23 octombrie 2019) 

• Parteneriat cu Asociația Filmtett din Cluj-Napoca pentru a șasea ediție a festivalului Zilele Filmului 
Maghiar, care a avut loc în Sala Studio al Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” între 3-6 octombrie 2019.  

14 
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b)  Pe plan național 
• Spectacol de lectură "...Sunt obosit de Europa..." concept Szugyiczky István, texte de Márai Sándor – 

susținut în paralel, la aceeași dată, în același timp cu actorii Teatrului de Nord Satu Mate și Teatrului 
Municipal „Csíki Játékszín” Miercurea Ciuc - cu ocazia Zilei Poeziei Maghiare, 11 aprilie 2019  

• Schimb de spectacole cu Teatrul Szigligeti Oradea  (deplasare în 12 aprilie 2019 cu „Shakespeare, 
Sonnet 66”)  

• Partenerul principal al Asociației Cultural „Tarisznyas” în desfășurarea proiectului Teatru în aer liber, 
care oferă spectacole de teatru în mediul rural din vestul țării.  

• Participare în programul UNITER „Artiştii pentru artişti” prin donarea fondurilor din vânzarea de bilete 
la spectacolul “La comun” din 20 martie pentru Fondul de Solidaritate Teatrală 

• Parteneriat cu Asociația Femeilor Maghiare în organizarea și implementarea programului Zilelor 
Maghiare Bănăţene, evenimente desfăşurate în sălile teatrului și turneu cu spectacolul „Wiener Walzer” 
la Lugoj în 11 mai 2019 

• Parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice a Guvernului României, Teatrul German de Stat 
și Teatrul Merlin pentru realizarea spectacolului „Diversitatea reunește identități” de Ziua Minorităților 
Naționale, 11 decembrie 2019  
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c) Internațional  
• Implementarea proiectului european „Someone from Home - in the sense of belonging to Europe” 

număr referință: 595941-CREA-1-2018-1-RS-CULT-COOP3, grant agreement 2018-1258/001-001- 
proiect european co-finanțat prin programul Europa Creativă, implementat împreună cu Centrul 
Studențesc de Cultură Novi Sad (coordonator proiect), trupa de dans contemporan Silk Fluegge Linz și 
Centrul de Dans Derida Sofia. 
 
 

 
 

 
A douăsprezecea ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara TESZT a avut loc în perioada 19-26 
mai 2019, fiind invitate următoarele spectacole:    

1. Teatrul Dramatic de Stat „Stary Dom”, Novosibirsk (RU) – „Sociopath/Hamlet”, regie: Andrei 
Prikotenko 

2. Compania de Dans Cie Malka (FR) – „Têtes d’Affiche”, coregrafia: Bouba Landrille Tchouda 
3. Frascati Producties / Monty / Jemma El Irakya (BE-NL) – „Bagdad”, creat și interpretat de Enkidu 

Khaled și Chris Keulemans 
4. Moment Maribor & EN-KNAP Ljubljana (SI) – „Erou 2.0 - Spectacolul spectacolelor”, regie: Uroš 

Kaurin și Vito Weis 
5. Teatrul „Jászai Mari”, Tatabánya (HU) – „Macbeth”, regie: Szikszai Rémusz 
6. Teatrul Apollo 111, București (RO) – „Medea’s Boys”, regie: Andrei Majeri 
7. F.A.C.E. Szabó Visual Performing Arts Ensemble (DE) – „Antigona”, regie: Kristóf Szabó 
8. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” – „Swan Lake Revisited – Lacul Lebedelor Revăzut”, 

regie: Kokan Mladenović ș 
9. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” - „Henric al IV-lea”, director de scenă Victor Ioan Frunză 

16 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 2018-2019: 

 
Program 2018 2019 

THALIA, 
destinat 

montărilor 
autorilor 
clasici în 
viziune 

modernă 

- „Hedda Gabler”, regia Tom 
Dugdale, text Henrik Ibsen, premiera: 
21 decembrie 2018  

 
Reluări: 
- „Shakespeare, Sonnet 66” regia: 

Kokan Mladenović (reluare) 
- „Improvizația de la Versailles sau 

Casa Maimuțelor”, după Moliere, 
regia Sardar Tagirovsky (reluare) 

„O. márkiné” de H.von Kleist, 
coproducţie cu Trupa Trojka Ungaria, 
regia: Soós Attila (reluare) 

- „Henric al IV-lea”, director de 
scenă Victor Ioan Frunză, prima 
reprezentație: 2 martie 2019 
 
 

 Reluări: 
- „Shakespeare, Sonnet 66” regia: 
Kokan Mladenović  
- „Hedda Gabler”, regia Tom 
Dugdale 
 
 

LYRA, 
destinat 

montărilor 
muzicale 

”Dansând în noapte”– regia: 
Kocsárdi Levente, text Patrick 
Ellsworth, musical compus de Vlaicu 
Golcea, premiera: 3 martie 2018 

 
“Húzd rá!” – „Zi-i!”,  regia: 

Molnos András Csaba, (reluare) 
 
 

Reluări: 
”Dansând în noapte”– regia: 
Kocsárdi Levente 
“Húzd rá!” – „Zi-i!”,  regia: 
Molnos András Csaba 

DRAMA, 
destinat 
autorilor 

contemporani 

„Burundanga”, regia Csábi Anna, 
text Jordi Galceran, premiera: 23 
noiembrie 2018 (coproducție cu 
Teatrul de Nord Satu Mare, trupa 
Harag György) 

 
„La comun”, regia Radu-

Alexandru Nica, text Thomas 
Vinterberg și Mogens Rukov, 
premiera: 8 decembrie 2018 

 
“Rabenthal” – de Jorg Graser, 

regia: Radu Afrim (reluare) 
 „Forbidden Books”, scris și regizat 

de Szymon Adamczak (reluare) 
„EXIT”, regia Schilling Árpád 

(reluare) 
„Dysphoria Show”, concept de: 

Florin Fieroiu (reluare) 
”Avalanșa” autor: Tuncer 

Cücenoğlu, regia: Kedves Emőke 
(reluare) 

„Guppi” (reluare) regia: Mucsi 

„Swan Lake Revisited – Lacul 
Lebedelor Revăzut”, proiect de 
autor de Kokan Mladenović, 
premiera: 18 mai 2019 
 
„După ploaie”, regia Csábi Anna, 
text Sergi Belbel, premiera: 13 
noiembrie 2019 
 
Reluări: 
„Burundanga”, regia Csábi Anna 
„La comun”, regia Radu-Alexandru 
Nica 
“Rabenthal” – de Jorg Graser, 
regia: Radu Afrim 
„EXIT”, regia Schilling Árpád 
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Zoltán. 
”Detalii naive, total lipsite de 

profunzime din viața și moartea unor 
spectatori” regia: Radu Afrim 
(reluare)   

”Maghiar” regia: Urbán András  
(reluare) 
”Incendii” regia: Radu-Alexandru 

Nica (reluare)  
TALENTUM 

pentru 
promovarea 
membrilor 

trupei 

„Buzunarul cu pâine” – spectacol 
creat și interpetat de Kiss Attila și 
Molnos András Csaba, text Matei 
Vișniec, premiera: 29 aprilie 2018 

 
„Show mask go on” – spectacol 

aniversar creat special pentru a 
marca 65 de ani de la înființarea 
trupei, scenariu și regia Szász Enikő, 
premiera: 15 iunie 2018 

 
Organizarea unei expoziții 

retrospective de costume de teatru și 
recuzită din spectacole, precum și a 
expoziției de fotografie și afișe 
pentru a marca 65 de ani de activitate 
(14 iunie 2018)  

 
 
„Mică neînțelegere cosmică”, regia 

Csábi Anna, text Forgách András 
premiera: 21 septembrie 2018 

 
„Depravare”, regie Mátyás Zsolt 

Imre, text Bartis Attila, premiera: 27 
noiembrie 2018 

 
“Wiener Waltzer”, regia Szász 

Enikő (reluare) 
„Deșteptarea primăverii”, regia 

Anna Horvath (reluare) 
”Mai spun atât și plec...” – 

spectacol creat și interpretat de 
Magyari Etelka și Levko Esztella 
(reluare) 

”Ultima mutare”– regia: Kocsárdi 
Levente (reluare) 

„Răsturnare” – one-man show de 
Molnár Bence (reluare) 

Spectacol-lectură „West Story”, 
text și regie Tasnádi-Sáhy Péter, de 
Ziua Dramaturgiei Maghiare, 22 
septembrie 2019 
 
 
Reluări: 
„Buzunarul cu pâine” – spectacol 
creat și interpetat de Kiss Attila și 
Molnos András 
„Mică neînțelegere cosmică”, regia 
Csábi Anna 
„Depravare”, regie Mátyás Zsolt 
Imre 
„Răsturnare” – one-man show de 
Molnár Bence 
“Wiener Waltzer”, regia Szász 
Enikő 
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ATHENE, 

destinat 
spectacolelor 

invitate 

3 februarie 2018 – 
„To_R/Pomana”, spectacol de 
mişcare nonverbal al trupei M Studio 
din Sfântu Gheorghe 

 
21 februarie 2018 – „Paltonul de 

iarnă uitat pe mine”, spectacol 
produs de Teatrul „Tamasi Aron” din 
Sf. Gheorghe  

 
10 martie – „Orașul nostru”, 

spectacol invitat coprodus de Centrul 
de Cultură Novi Sad și Teatar 34, 
invitat din Novi Sad, Serbia 

 
25 martie 2018 – „Așteptându-l pe 

Godot”, spectacol de examen al 
studenților Academiei de Artă Novi 
Sad, Serbia 

 
18 și 19 aprilie 2018 – „Camera de 

machiaj”, spectacol invitat al 
Studioului Yorick Tg. Mureș 

 
6 mai 2018 – „Acasă”, spectacol 

invitat al Atelierului de Dans „Duna” 
Budapesta 

 
20 noiembrie 2018 – 

„To_R/Pomana”, spectacol de 
mişcare nonverbal al trupei M Studio 
din Sfântu Gheorghe 

 
6 decembrie 2018 – „Efemeridele 

de Tisa”, spectacol de păpuși al 
Asociației Barboncás din Szeged 

8 februrie 2019 – 
„Baloane de săpun” 
spectacol invitat al Teatrului 
Szigligeti Oradea 
 
9 februarie 2019 – 
„Aici și dincolo” 
Concertul formației Magyarucca 
din Zalaegerszeg 
 
11 februarie 2019 –  
„Vis, vis dulce vis” 
concert cu Benedekffy Katalin 
 
22 februarie 2019 –  
„UN_DEAD: o piesă mortală 
despre Bela Lugosi”,  
spectacol invitat al Asociației 
„Barboncás” din Szeged 
 
15 martie 2019 – 
„Marea Popoarelor”, 
spectacol invitat al Ansambului 
„Nagyvárad” şi al Teatrului 
„Szigligeti” din Oradea 
 
6 aprilie 2019 – „Cursă specială”, 
spectacol invitat al lui Székely 
Szabó Zoltán şi al corului Cantuale 
 
25 aprilie 2019 – „LIFT”, spectacol 
invitat al M Studio din Sfântu 
Gheorghe 
 
13 iunie 2019 – „Cireșe cu cozi 
negre”, spectacol invitat al 
Teatrului "József Attila" 
 
3 noiembrie 2019 – „Optsprezece”, 
spectacol invitat al Udvari 
Kamaraszinház 
 
15 noiembrie 2019 – 
„Femei de aur”, spectacol invitat al 
Ansamblului Trei Scaune Sf. 
Gheorghe 
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4 decembrie 2019 –  
„Floare de mină”, spectacol invitat 
al Teatrului Szigligeti Oradea 
 
5 decembrie 2019 –  
„Beznă de mină”, spectacol invitat 
al Teatrului Szigligeti Oradea 
 
13-16 decembrie 2019 – 
„Neîngropați”, spectacol invitat  
produs de Consiliul Național 
Maghiar din Transilvania, în 
parteneriat cu Váróterem Projekt și 
ZUG.Zone 

THESPIS, 
secţia de 
păpuşi 

„Crăiasa zăpezii”, regia Traian 
Savinescu, bazat pe H.C. Andersen, 
premiera: 15 aprilie 2018 

 
„Ursulețul Winnie Puh”, regia 

Kedves Emőke, text A. A. Milne, 
premiera: 17 octombrie 2018 

 
„Scufița roșie” regia: Bereczki 

Csilla (reluare)  

„Romeo și Julieta”, regia Bartal 
Kiss Rita, text de William 
Shakespeare (coproducție cu 
Teatrul Petőfi și Teatrul de Păpuși 
Kabóca din Veszprém, Ungaria), 
premiera: 8 noiembrie 2019 
 
 
Reluări: 
„Crăiasa zăpezii”, regia Traian 
Savinescu 
„Ursulețul Winnie Puh”, regia 
Kedves Emőke 

EPIDAUROS, 
educarea şi 

menţinerea în 
formă a 

artiştilor din 
teatru 

 

20 – 23 mai 2018 Workshop de 
mişcare scenică pentru actori ţinut de 
Toula Limnaios. 

 

3-6 mai 2019 Tehnici de izolare în 
teatrul (de dans) contemporan – 
atelier cu regizorul Kristóf Szabó 
din Germania 
 
23-24 mai 2019 Workshop de 
actorie pentru tineri actori, susținut 
de Uroš Kaurin și Vito Weis din 
Slovenia 

EUROPA, 
proiecte de 
anvergură 

Festivalul Euroregional de Teatru 
(TESZT) –20-27 mai 2018 

 

Festivalul Euroregional de Teatru 
(TESZT) –19-26 mai 2019 
 
„Someone from Home” - proiect 
european co-finanțat prin programul 
Europa Creativă, implementat 
împreună cu Centrul Studențesc de 
Cultură Novi Sad (coordonator 
proiect), trupa de dans contemporan 
Silk Fluegge Linz și Centrul de 
Dans Derida Sofia 

OLYMPIA 1-2 septembrie 2018  31 august-1 septembrie 2019  
20 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

relaxare, sport Actor’s World Championships, 
campionat sportiv internațional 
pentru angajaţii teatrelor (ciclism, 
tenis de masă, tenis de câmp, scrimă, 
atletism, streetball, fotbal) 

Actor’s World Championships, 
campionat sportiv internațional 
pentru angajaţii teatrelor (ciclism, 
tenis de masă, tenis de câmp, 
scrimă, atletism, streetball, fotbal) 

 

 
 
 
NUMĂR DE SPECTACOLE ȘI SPECTATORI 
 

 
Luna 

Spectacole la sediu Număr spectatori 
la sediu 

Spectacole în 
deplasare ale trupei invitate 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Ianuarie 12 11 - - 876 783 1 4 
Februarie 7 4 2 3 515 716 - 1 
Martie 14 10 - 1 811 944 3 2 
Aprilie 6 7 2 2 508 621 4 5 
Mai (inclusiv 
TESZT) 

7 4 20 10 2463 1508 5 3 

Iunie 5 5 - 1 420 523 2 3 
Iulie - - - - - - 2 1 
August - 1 - - - aprox 

200 
1 3 

Septembrie 6 4 - - 404 252 - 2 
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Octombrie 6 4 - - 461 253 5 3 
Noiembrie 10 4 1 2 775 594 1 5 
Decembrie  5 6 2 4 470 689 - - 
TOTAL  78 60 27 23 7703 7083 24 32 

 
 

 
 
 
 
 
 
Festivalurile de teatru din ţară şi străinătate la care au participat spectacolele teatrului în 2019 
 

o Festivalul MAFESZT, Oradea: spectacolele „Rabenthal” (25 martie 2019), regia Radu 
Afrim, „Crăiasa zăpezii” (26 martie), regia Traian Savinescu, și „Burundanga”, Csábi Anna 
(27 martie 2019) 

o MOST Fest, Tatabanya, Ungaria (24 martie 2019): spectacolul „Mică neînțelegere cosmică” 
r. Csábi Anna 

o Festivalul REKAMIÉ Szeged, Ungaria (9 aprilie 2019): două reprezentații „EXIT”, r. Árpád 
Schilling 
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o Întâlnirea Teatrelor Maghiare din Diaspora, Budapesta (Ungaria), 11 aprilie 

2019: „Burundanga”, r. Csábi Anna 
o Festivalul Internațional BALKAN TRAFIK! 

Bruxelles (Belgia): două reprezentații 24-25 aprilie 
2019 „EXIT”, r. Árpád Schilling 

o Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara TESZT 
(21 mai, 26 mai 2019): spectacolele „Swan Lake 
Revisited”, r. Kokan Mladenović și „Henric al IV-
lea”, director de scenă Victor Ioan Frunză 

o Festivalul Internațional Viminacijum Fest, 
Požarevac, Serbia (26 iunie 2019): „Swan Lake 
Revisited”, r. Kokan Mladenović 

o Festivalul Internațional Sunnseitn Freistadt, Austria 
(27 iulie 2019): „Someone from Home”, coregrafia 
Silke Grabinger 

o Festivalul VIDOR Nyiregyháza (26 august 2019): 
două reprezentații „Burundanga”, r. Csábi Anna” 

o Festivalul de Teatru Contemporam draMA Odorheiu 
Secuiesc (17 septembrie 2019): „Depravare”, r. 
Mátyás Zsolt Imre 

o FUX FESZT Oradea (3 octombrie 2019): „Crăiasa zăpezii”, r. Traian Savinescu 
o Colocviul Teatrelor Minorităților Naționale Gheorgheni (16 octombrie 2019): „Hedda 

Gabler”, r. Tom Dugdale 
o Festivalul Naţional de Teatru București (22 octombrie 2019): „Henric al IV-lea”, director de 

scenă Victor Ioan Frunză 
 

 
 
Alte deplasări ale spectacolelor teatrului în 2019: 

• Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, 15 ianuarie 2019: „Exit”, r Schilling Árpád (coproducție) 
• Teatrul de Nord Satu Mare, 10 aprilie 2019: „Burundanga”, r. Csábi Anna” (coproducție) 
• Teatrul Kaboca Veszprem, Ungaria, 8-15 noiembrie 2019 „Romeo și Julieta”, r. Bartal Kiss 

Rita (coproducție) 
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• Miskolc, Ungaria: 7 februarie 2019, „Burundanga”, r. Csábi Anna în cadrul 

evenimentului Zilelor fără Frontiere 
• Opera Brașov: 26 martie, „Shakespeare, Sonnet 66”, r. Kokan Mladenovic 
• Sfântu Gheorghe, 2-3 mai 2019: „Depravare”, r. Mátyás Zsolt Imre, în cadrul evenimentului 

Zilele Sfântu Gheorghe 
• Lugoj, 11 mai: „Wiener Walzer”, r. Szász Enikő, în cadrul evenimentului Zilele Maghiare 

Bănățene  
• Teatrul József Attila din Budapesta, Ungaria, 7 iunie 2019: „Wiener Walzer”, r. Szász Enikő 
• Călugăreni, 28 iunie: „Mică neînțelegere cosmică”, r. Csábi Anna, și „Buzunarul cu pâine” 

în cadrul programului Teatru în Șură 
• Teatrul de Vară Gyula, Ungaria, 3 august 2019: „Burundanga”, r. Csábi Anna” 
• Teatrul József Attila din Budapesta, Ungaria, 21 septembrie 2019: „Mică neînțelegere 

cosmică”, r. Csábi Anna  
 
Premii obținute de actorii și trupa teatrului în 2019: 

- Premiile Pro Cultura (Consiliul Județean Timiș): Gidó Zoltan, Lukacs Szilárd 
- Premiile Galei Excelenței (Primăria Timișoara): Balázs Attila, Cári Tibor, Vesna Roșca 
- Premiul Publicului pentru Cel mai bun actor la Festivalul Viminacijum Fest: Molnos András Csaba 
- Premiul special al Academiei Maghiare de Artă pentru Cel mai bun spectacol la MOST Fest: „Mică 

neînțelegere cosmică” 
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Infrastructură, spaţii utilizate de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara 

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely cu sediul în Timişoara, str.Mărăşeşti nr. 2, jud. Timiş, 
funcţionează în Palatul Cultural din Timişoara – monument istoric, corp „vechi”, proprietatea Primăriei 
Municipiului Timişoara şi Corp nou – A1,A2,B, proprietatea Municipiului Timişoara clădire adiacentă 
corpului vechi. 

1. Palatul Cultural – corp vechi 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin HCL nr. 24/23.02.1999, H.C.L. nr. 
97/03.05.2001 şi H.C.L. nr. 189/31.05.2011 modificată prin HCL nr. 369/25.10.2011, Protocolul privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii Palatului Culturii din Timişoara nr. SC099-5415/23.04.1999; 
Contract de împrumut de folosinţă – Comodat nr. 01/14.12.2011, dreptul de folosinţă gratuită a clădirii 
Palatul Cultural din Timişoara în favoarea Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului Naţional Mihai 
Eminescu Timişoara, Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely şi Teatrului German de Stat Timişoara.  

Obiectul Contractului de împrumut de folosinţă – Comodat nr. 01/14.12.2011este cedarea de către 
comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a clădirii Palatului Cultural din Timişoara, înscris în CF 
nr. 127057 cu nr. top 249, pe 29 de ani. 

 

2. Corp nou – A1,A2,B, clădire adiacentă corpului vechi 

În Corpul nou funcţionează în prezent, câte un atelier de tapiţerie, croitorie, magazia centrală – spații 
exclusive ale Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely și depozitul de decor - comun cu Teatrul German de 
Stat Timişoara, liftul de marfă, respectiv atelierul de pictură şi casa scării în folosinţa comună a celor 4 
instituții din clădire.  

 Spații Nr. suprafaţa mp 

scene 2 suprafeţe scene, 
cumulat 161.9 
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spaţii de primire pentru public (holuri, 
garderobe, cafenea proprie etc.) 

6 suprafaţă totală, 
cumulat 366,3 

ateliere 3 suprafaţă totală, 
cumulat 228.34 

birouri 9 suprafaţă totală, 
cumulat 146,99 

spaţii depozitare 5 suprafaţă totală, 
cumulat 427,82 

 
DOTĂRI ale SCENELOR 

 Sala mare  Sala Studio 
nr. locuri spectatori (capacitate) 126 50 
suprafaţa sălilor (toate spaţiile) 438,25 114,48 
dimensiunile scenei (lăţime x adâncime) 8x10 5x4 
cotă faţă de nivelul sălii (cm) 0 0 
pod tehnic la scenă (da/nu) da nu 

 
Cele două săli de spectacole: sala mare – în folosință comună cu Teatrul German de Stat 

Timișoara- şi sala studio sunt spaţii alternative pentru spectacole, ele sunt folosite şi ca spaţii pentru 
diferite programe proprii sau spaţii gazdă. 
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REPARAȚII, INVESTIȚII/DOTĂRI ÎN 2019 

 
REPARAȚII ÎN 2019 
 
Reparație centrala termică, reparație videoproiector 
 
INVESTIȚII/DOTĂRI 2019 

1. instalare și montare sistem de gradene compus din următoarele produse:  
a) Scaun tip Forum, pliabil montat pe sistem de gradene folosind structura de prindere existentă, 

executat în baterii de 3 scaune, distanta interax 600mm, sezut si spatar tapitat, cotiera din lemn 
masiv lacuit -108 buc 

b) Scaun tip Forum, pliabil montat in versiune Matrix folosind structura de prindere existenta, 
executat in baterii de 3 scaune, distanta interax 600mm, sezut si spatar tapitat, cotiera din lemn 
masiv lacuit – 18 buc 

c) Sistem de prindere cu posibilitate de balansare prevazut cu telescop cu gaz – 72 buc 
d) Montare intarituri din Profil “U” fie sub zona de circulatie fie sub zona talpii scaunului, pentru 

sistemul de prindere si balansare*/ pozitia exacta a castor suporti se va face prin testare/ fixare 
prin surub - 72 buc 
 

2. furnizare si execuție lucrări interioare, de instalare și montare a unui sistem de ștăngi compus din 
următoarele produse: 
a) Sistem de stangi format din 3 stangi de décor, cu urmatoarele caracteristici individuale: 

• Motoare silentioase dezvoltate pentru aplicatii teatrale prevazute cu encoder 
• support din bara dubla de sustinere de diametru de 48mm,  
• lungime de 8,1m,  
• 4 puncte de suspensie, plaja de ridicare 1-13m, 
• sarcina utila de ridicare de max.400kg. *sistemul avand greutate proprie de 100kg 
• Miscare automatizata cu viteza variabila 0,1-0,5 m/sec;  
• Sistem de oprire cu 6 buc switch de oprire  
• Sistem de franare dubla 

b) Sistem de comanda: 
• Touchscreen 
• Posibilitate de conectare de la dreapta sau stanga regizorala 
• Control cu viteza variabila in mod individual sau in grup cu posibilitate de sincronizare 
• Posibilitate de deconectare/conectare cu cheie fizica  
• Posibilitate de definire scenarii de pozitii pt stangi 
• Posibilitate de programare si “trimitere” ștangă la inaltime definite în prealabil 
• Abatere între două stăngi pe întreaga cale de rulare max. 1cm  
• Posibilitate de programare- exploatare in 4 limbi *maghiara, romana, germana, engleza 
3. Revizie genarală ascensor materiale Qmax= 500kgf 
4. Recondiționare podea Sala Mare și Sala Studio (slefuire si vopsire)  

 
SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 
Execuţia bugetară a perioadei raportate  
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Bugetul de venituri și cheltuieli Pe 2018 (Lei) Pe 2019 (Lei) 

Total venituri: 8306363 9689444 
alocații bugetare: 7833047 9154962 
venituri proprii: 473316 534482 
Cheltuieli totale: 8294059 9258333 
personal, din care: 5634892 6786298 
*contracte muncă 5355666 6402722 
*contracte civile, drepturi autor, etc. 279226 383576 
materiale: 1977485 2284730 
de capital: 681682 201644 

 

 

Tabel comparativ de cheltuieli în perioada raportată  

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Devizul 

estimat 
Devizul 
realizat 

Din care 
surse atrase 

Sursele 
fondurilor 

atrase 
2018 

1 URSULEȚUL WINNIE PUH 94081,00 92991,00   

2 DANSÂND ÎN NOAPTE 229995,00 247655,00   

3 CRAIASA ZAPEZII  121162,00 119413,00   

4 TESZT 2018   614297,00 700000HUF BGA 

5 
GALA ANIVERSARA 65 ANI 
TEATRUL CSIKY GERGELY  24021,00 

300000HUF 
8072,00 Lei 

BGA 
CJT 

6 BUZUNARUL CU PAINE 17824,00 19410,00   
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7 
MICA NEINTELEGERE 
COSMICA 17902,00 9857,00 

  

8 
SPECTACOLE PE DRUM 
(TURNEU)  34587,00 

19060,00 CJT 

9 WORLD ACTORS CHP.  20813,00 2000,00 PROTESZT 
10 DEPRAVARE 36266,00 27692,00   
11 BURUNDANGA 37287,00 28585,00   
12 LA COMUN 113475,00 105264,00   
13 HEDDA GABLER 111272,00 94072,00   

2019 
1 HENRIK IV  715656 546309   

2 LACUL LEBEDELOR  242535 241168   

3 TESZT 2019 450000 434080 77617 CJT, MIN. 
CULTURII, 
MIN. AF. 

EXTERNE, 
UNITER 

4 DUPA PLOAIE  32950 24121 760000HUF NKA 
UNGARIA 

5 ROMEO SI JULIETA 32985 14284   
 

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (gradul de 
autofinanțare)- comparativ 2018-2019:  

 2018 2019 

venituri proprii realizate din vânzare de bilete și pliante          368662,00 lei 300843,00 lei 

 
venituri proprii realizate din alte activități ale instituției      20798,00 lei 144765,00 lei 

 
venituri realizate din prestări de servicii culturale în 
cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale 
(donații, sponsorizări)                      

64310,00 lei 11365,00 lei 

 

venituri din anii precedenți                                                     61282,00 lei 50368,00 lei 

 
fonduri europene atrase  Proiect UЕ Someone 

From Home:           

28132,00 lei 

Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul 
veniturilor  

5.7% 5.25% 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor   68% 73% 
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din care cheltuieli salariale  95% 
 

96% 
 

 

  
Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea 
perioadă de raportare a managementului  

(Lei) 
  2018 2019 2020 2020/2019 
Cheltuieli 
totale: 8294059 11461700 13282095 115,88% 
* personal 5634892 7674000 8730000 113,76% 
*materiale 1977485 2685000 2888000 107,56% 
*de capital 681682 1102700 1664095 150,91% 

 

 

 

 
OBIECTIVE MAJORE PE 2020 

 
În contextul asumării de către Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a unui rol major în cadrul 

programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 şi ca urmare a dezvoltării mijloacelor artistice şi 
tehnice necesare producerii spectacolelor de teatru în conformitate cu strategia repertorială, spaţiile de care 
dispune în acest moment Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” sunt întru totul insuficiente pentru 
activitatea de repetiţie, producţie şi spectacole.  

Astfel, în urma preluării de către Primăria Municipiului Timişoara a spaţiilor care au funcţionat drept 
cinematografe, în 2018 a intrat în administrarea Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara, cu titlu 
gratuit, pentru o perioadă de 25 de ani o cotă parte a imobilului și a grădinii de vară a cinematografului 
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ARTA amplasat în Timişoara, pe adresa Str. Nicolae Văcărescu nr.18, cu posibilitatea de a-l 

refuncţionaliza şi de a-l reinsera în circuitul cultural al oraşului, actualmente dezafectat şi abandonat de 
peste 20 ani. În condițiile respectării dreptului de proprietate, imobilul va fi administrat și gospodărit într-un 
sistem unitar, în sensul exploatării sale conform destinației. Astfel Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 
Timișoara, conform contractului de administrare încheiat cu Municipiul Timișoara va putea utiliza acest 
spațiu pentru: difuzarea de film cinematografic, desfășurarea de activități/spectacole de teatru, teatru de 
păpuși și marionete, animație ca ramură a teatrului de păpuși, spectacole de dans (clasic, modern, 
contemporan, etc.), spectacole de muzică, workshop-uri, conferințe, activități culturale adresate publicului 
larg, cât și comunității maghiare, desfășurarea de activități/spectacole în aer liber. 

În această ordine de idei Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara a făcut deja toate 
demersurile necesare pentru accesarea de fonduri pentru posibilitatea realizării cu adevărat a acestui 
obiectiv. Cu sprijinul Asociației PROTESZT (în al cărei statul este prevăzut ca scop al asociației susținerea 
și promovarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”) au fost accesate fonduri din surse care nu sunt 
adresate primar instituțiilor de stat, spre a fi folosite în beneficiul Teatrului și a proiectului Arta. Astfel, in 
cursul  anului 2019 s-au obtinut finantari din partea Bethlen Gabor Allapkezelo Zrt. Ungaria in valoare de 
64.000.000 HUF pentru realizarea  proiectului de arhitectură, tema de proiectare, proiectul de rezistență, 
obținerea de avize în acest sens, proiectul AC electrice sanitare, încălzire și ventilații, studiu geotehnic, 
ridicare topografică, documentații avizări, acorduri, autorizație, devizier, PSI, expertiză, reparații și 
completări structură acoperiș corp stradă și corp sală, ignifugare, învelitoare țiglă ceramică, lăteți, reparații 
și completări tavan sala mare, jgheaburi, burlane, sisteme de evacuare a apelor pluviale, hidroizolații, 
respectiv pentru dotari necesare Teatrului. 
De asemenea s-a luat în calcul supervizarea proiectului cerut de către finanțator, dirigintele de șantier, 
scrierea și coordonarea desfășurării proiectului, decontarea și contabilizarea proiectului, precum și 
materialele publicitare în acest sens. 

 
Astfel, din fondurile obtinute în cursul anului 2019 de către Asociația PROTESZT s-au realizat după 

cum urmează: 
 
PROIECT SALĂ CINEMATOGRAF ARTA 
- Pregatire documentație pentru construcție (proiect tehnic, măsurători, studio geotehnic, releveu) 

și începerea punerii în siguranță a clădirii 
Valoare: 380.000 Lei (TVA inclus) 
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DOTĂRI/INVESTIȚII la TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY TIMISOARA 
 
1. instalare și montare sistem de gradene Valoare: 22.323 Euro + TVA (Total - 127.000 Lei) 
2. furnizare și execuție lucrări interioare, de instalare și montare a unui sistem de ștăngi Valoare: 

73.400,00 Euro + TVA (Total – 418.000 Lei) 
3. Revizie genarală ascensor materiale Qmax= 500kgf,  – Valoare: 2655 lei (TVA inclus) 
4. Recondiționare podea Sala Mare și Sala Studio (slefuire si vopsire) – valoare: 31.500 Lei (TVA 

inclus) 
 

Din dorința de a continua proiectul SALA CINEMATOGRAF ARTA pentru a putea oferi comunității un 
nou spațiu cultural la standarde actuale, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara impreuna cu 
Asociatia Proteszt a facut demersurile necesare accesarii in continuare de fonduri pentru realizarea acestui 
scop, respectiv pentru sustinerea si dezvoltarea in acelasi timp a activitatii Teatrului Maghiar de Stat Csiky 
Gergely Timisoara. 
 

Caracteristicile aproximative pe care le presupune proiectul ar fi următoarele: 
 
Destinaţia  Dimensiuni/Suprafaţă   Înălţime Obs. 
Spaţiu de joc şi de 
public 

Min. Cca. 30x30 m Min. Cca. 8 m Să nu fie încărcat 
arhitectural cu 
stâlpi care să 
obstrucţionetze 
accesul şi vederea 

Spaţiu de joc tip 
studio 

Min. Cca. 6x20 m Min. Cca. 6 m Această sală va 
funcţiona şi ca sală 
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de proiecţii 
cinematografice 

Spaţii de repetiţie -
3 

Min. Ccca 3x4 m  Cca 4 m - 

Spaţiu depozitare 
decor 

Cca. 200 mp Cca. 4 m - 

Cabine pentru 
Actori - 10 

Cca. 160 mp Cca. 2,5 m - 

Spaţiu primire 
public 

Cca. 200 mp - Acesta va include 
garderoba pentru 
public şi un spaţiu 
de servicii de tip 
cofetărie 

Ateliere de 
producţie 

Cca. 200 mp - Realizarea acestui 
spaţiu va ajuta şi 
procesul de 
producţie al 
spectacolelor de la 
sediul central, unde 
nu există spaţii 
adecvate de 
producţie. 

Amenajare scenă 
şi spaţiu pentru 
public în grădina 
de vară 

- - - 

 
De asemenea, spaţiul presupune: 

1. Acces auto şi camion; 
2. Existenţa unei surse de alimentare cu energie electrică 350CW/380V; 
3.  Posibilitatea de montare a unei vitrine de afişaj pe frontul stradal de dimensiuni 3x3 m; 
4. Apă curentă, canalizare şi amenjarea de grupuri sanitare pentru personal şi public; 
5. Sistem de încălzire. 
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Gradul avansat de degradare a clădirii nu reprezintă un impediment, deoarece spaţiul va suporta 

transformări specifice pentru destinaţia de spaţiu de creaţie, redimensionări şi recompartimentări pentru 
refuncţionalizare şi instalare de echipamente specifice (pasarele, ştăngi, suporţi, fosă de scenă). 
 
Astfel, la sfarsitul anului 2019 s-au obtinut din partea aceluiasi finantator, Bethlen Gabor Allapkezelo Zrt. 
Ungaria fonduri in valoare de 64.000.000 HUF cu urmatoarele destinatii: 

- 41.000.000 HUF – proiect SALA CINEMATOGRAF ARTA 
- 7.000.000 HUF – dotari Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara 
- 16.000.000 HUF – turnee cu spectacolele teatrului in regiunea DKMT 
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