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Contract de parteneriat 

de formare şi de creaţie artistică 
Încheiat astăzi 1 Februarie 2012  
privind colaborarea in Proiectul  

Situatia Limita in Teatru: intre Absurd si Tacere 
 
 
ÎNTRE PĂRŢILE: 
UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR, Facultatea de Limbi si 

Literaturi Straine, Departamentul de Studii Culturale cu sediul în Bucuresti, 
Splaiul Independentei nr. 176, reprezentată prin Prof. univ.dr. Violeta Negrea, 

în calitate de Decan si Asist.univ.drd. Silvia Osman, in calitate de manager 
proiect, pe de o parte  
 şi  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Departamentul de Arte, cu sediul în Craiova, 
str. A.I Cuza, nr.13, CUI: RO13905729, reprezentata de Lect.univ.dr. Alexandru 
Boureanu, în calitate de Sef Departament, Asist.univ.drd. Remus-Bogdan 

Vlasceanu şi Asist.univ.drd Alina (Mangra) Vlasceanu, în calitate de 
coordonatori de proiect, numiti în continuare co-organizatori, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul contract de parteneriat, încheiat în conformitate cu legea 
română, în următoarele condiţii:  

 

 
i. OBIECTUL COLABORĂRII ÎL CONSTITUIE:  

Organizarea evenimentului cultural „UN DUO MODERN – BECKETT SI 
ORWELL LA GOLDART – atelier de creatie”, ca proiect specific de creatie si 

formare profesională a tinerilor, în perioada Februarie - Mai 2011, ce se va 

desfăşura la Bucuresti si Craiova. 
 

ii. DATE CADRU: 
Proiectul Situatia Limita in Teatru: intre Absurd si Tacere se desfăşoară pe o 

perioada de 16 săptămâni, începând din 1 Februarie 2011 şi se finalizează la 

data de 31 mai 2011. Debutul proiectului presupune o perioada de pregătire a 
evenimentului Beckett si Orwell – Un Duo Modern, pe o durata de o lună de zile 
conform Graficului de mai jos, iar lansarea oficială în public a pieselor 
Catastrofa (Samuel Beckett)si Ferma Animalelor (dupa George Orwell) va avea 

loc în cea de-a 3-a săptămână a lunii aprilie. 
Grafic desfăşurare WORKSHOP BECKETT SI ORWELL  

1 Promovare proiect 
 Dată 

început 

Dată 

final  

1.1 Mass media     

1.1.1 Internet  
01 

martie 
25 

aprilie 

1.1.2 Radio şi TV martie aprilie 

1.1.3 Presa Scrisă martie mai 

1.2 Beneficiari     

 

U N I  V E R S  I  T A T E A  DIN  C R A I  O V A  

Facultatea de Litere  
Departamentul  de Artă Teatrală  
   
Str. Transilvaniei nr. 1 Craiova – Dolj cod 200421       www.actorie-craiova.ro  
 Tel/Fax : +40.251.413.085                                              office@actorie-craiova.ro  

 

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE 

CANTEMIR 

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine 

Departamentul de Studii Culturale 

Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Bucuresti 
(021)330.79.00 

(021)330.79.11 

www.ucdc.ro 
 

 

http://www.actorie-craiova.ro/
mailto:office@actorie-craiova.ro
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1.2.1 Promovare martie mai 

1.2.2 Informare 
01 

martie 
25 

aprilie 

2 Pergătire proiect     

2.1 Selecţie participanţi  
01 

februarie 
29 

februarie 

2.2 Sinteză documente de lucru 
01  

martie 
15 

martie 

2.3 Elaborare calendar workshop 
15 

martie 
15 

martie 

3 Implementare proiect     

3.1 Lansarea proiectului şi conferinţa de presă 
17 

aprilie 
17 

aprilie 

3.2 Workshop BECKETT     

3.2.1 Proiecţie video spectacole Beckett 
17 

aprilie 
17 

aprilie 

3.2.1 
Antrenament specific I -  Remus Bogdan 

Vlasceanu 

18 

aprilie 

18 

aprilie 

3.2.1 De la teorie la practică – Silvia Osman 
19 

aprilie 

19 

aprilie 

3.2.4 
Antrenament specific II – Alina Carla 

Mangra Vlasceanu 

20 

aprilie 

20 

aprilie 

3.2.5 Dezbateri 
21 

aprilie 

21 

aprilie 

3.3 Producţie PILOT participanţi 
26 

aprilie 

26 

aprilie 

3.3.1 Conferinţă de presa 
26 

aprilie 
26 

aprilie 

3.3.2 
       Lansare de carte Pasari de hartie  

 
26 

aprilie 
26 

aprilie 

3.3.3     Vizionare producţie Pilot 3 mai 6 mai 

4 Control şi evaluare proiect     

4.1 Monitorizare şi control  
01 

martie 
31  
mai 

4.2 Evaluare proiect 
01 

martie 
31  
mai 

 
iv. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR: 

1. Mangerul proiectului: Silvia Osman, UCDC, Bucuresti  
o Asigură managementul şi logistica proiectului  
o Asigură publicitatea proiectului şi a evenimentelor în rândul categoriilor de 

beneficiari, a grupului ţintă şi a publicului larg  
o Asigură acoperirea cheltuielilor de personal (deplasare, diurnă, cazare, etc.) 

o Asigură prezenţa la Bucuresti pentru 4 ore de curs a regizorului Remus 
Bogdan Vlasceanu  

o Asigură prezenţa prof. Alina Carla Mangra Vlasceanu – specialist în arta 

actorului, pentru 4 ore de curs 
o Organizează workshop-ul BECKETT din punct de vedere artistic şi asigură 

logistica acestora (ecleraj, sunet, decoruri, personal scenă ş.a.m.d.).  
o Pune la dispoziţie studenţi de la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine / 

Departamentul de Studii Culturale, pentru activităţile specifice proiectului.  
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2. Co-organizatorii: Alina Carla Mangra si Remus Vlasceanu, Universitatea 

din Craiova 
o Asigurarea logisticii de lucru, şi asigurarea coordonării ştiinţifice a 

manifestării prin Centrul de Creaţie şi de Cercetare în domeniul Artelor 
Spectacolului, publicarea materialelor cu conţinut ştiinţific şi documentar 
la Craiova.  

o De asemenea, prin televiziunea proprie TeleUniversitaria va asigura 
promovarea evenimentului, prin spoturi video adecvate, precum şi o echipă 

de cameramani care vor înregistra toată activitatea de implementare a 
proiectului.  

o Organizează workshop-ul ORWELL din punct de vedere artistic şi asigură 

logistica acestora (ecleraj, sunet, decoruri, personal scenă ş.a.m.d.).  
o Pune la dispoziţie studenţi de la Departamentul de Arte şi profesorii lor 

coordonatori, pentru activităţile specifice proiectului.  
 
 

V. DATELE CADRU ALE PROIECTULUI:  
 
v.1. Ideologie: 

Vizând un target formativ de elită, respectiv studenti ai facultatii de limbi si 
literaturi straine si tineri actori, proiectul aduce pentru prima data în 

România ideea de a reuni intr-un workshop doi reprezentanti de seama ai 
Modernismului: Samuel Beckett si George Orwell, un duo-modern, 
pentru a experimenta practic una dintre cele mai eficace metode de 

antrenament actoricesc. Metoda Teatrului Laborator are la baza tehnica via 
negativa, a actorului sfânt, urmând etica unui teatru sărac, care a 

schimbat definitiv modul în care actorul săvârşeşte actul teatral, hic et 
nunc. Metoda presupune vindecarea rupturii dintre trup şi suflet, 

schizofrenie caracteristică societăţii contemporane, prin înlăturarea 
blocajelor psiho-fiziologice care împiedică contactul cu impulsurile primare, 
prin comunicare şi prin descoperirea comună a surselor creatoare pentru a 

îmbogăţi existenţa zilnică. Graţie acestui proiect, atat studenţii cat si 
profesorii de la universitatile semnatare ale acestui protocol din Bucuresti 

si Craiova, vor face cunoştinţă cu un sistem nou de muncă în echipă. 
Acesta vizează dezvoltarea transculturală a cooperării inter şi intra 
profesionale, oferind perspectivele unor viitoare proiecte artistice şi de 

formare comune, prin efectul integrator si educativ al teatrului. 
 
v.2. Sumarul proiectului:  

 
a) Obiectivul general al proiectului are în vedere deschiderea ofertei 

culturale produse de generaţiile noi de creatori către spaţii 
neconvenţionale, probând impactul evenimentului cultural la nivel 
educaţional, social şi de sănătate prin diseminarea produsului cultural 

către diverse categorii de public şi diversificarea ofertei de spectacole. 
 

Obiectivele specifice vizează: 
 
Promovarea unei punţi de legătură între teatru şi educaţie, între teatru şi 

tânărul creator, facilitând accesul la workshop-uri internaţionale. 
 
Protecţia şi îmbunătăţirea diversităţii culturale având la bază înţelegerea 

principiului unitate în diversitate şi promovarea patrimoniului imaterial 
grotowskian, ca metodă de antrenament a artei actorului. 
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Dezvoltarea sistemelor durabile de management ale organizaţiei prin 
îmbunătăţirea managementului proiectului cultural. 

 
Reducerea impactului negativ asupra precarităţii materiale a tinerilor actori 
si a absolventilor de litere, prin promovarea şi facilitarea accesului la 

activităţi de formare profesional-artistică. 
 

Îmbunătăţirea calităţii artistice şi a accesului la formare profesională, prin 
asigurarea de formatori internaţionali de teatru pentru tinerii absolventi de 
teatru si litere.  

Stabilirea criteriilor eficiente pentru dezvoltare profesională în 
independenţă si interdependenta, sprijinirea muncii in echipa si a 
brainstormingului. 

Reducerea riscurilor de excluziune profesională a debutanţilor în piaţa 
cultural-artistică, prin implementarea proiectului într-o zonă dezavantajată 

din punct de vedere formativ.  
 
Stabilirea unui climat profesional care să stimuleze dialogul între tinerii 

creatori din domeniul teatral si absolventii facultatii de limbi si literaturi 
straine, reperând tendinţele estetice şi ideatice din spaţiul naţional şi 

european al artelor contemporane. 
 
b) Activităţile principale: 

A1 - Promovare proiect: realizare şi diseminare de materiale promoţionale 
A2 - Pregătire proiect: organizarea privind realizarea de misiuni culturale 
de promovare a unui atelier de lucru Beckett si Orwell în cadrul unor 

reuniuni şi evenimente culturale locale 
A3 Implementare proiect:  

3.1. Realizarea unui atelier de lucru Beckett la GoldArt, Bucuresti 
3.2 Realizarea unei producţii teatrale PILOT – Beckett si Orwell - cu 
studenţii dela Departamentul de Arte – Craiova si FLLS din Bucuresti 

3.3 Lansarea unui cărţi de poezie contemporana  
A4 Control şi evaluare proiect: întărirea capacităţii manageriale a 
organizatorilor şi monitorizarea proiectului 

c) Rezultatele scontate: 
R 1.1: 200 afişe promoţionale 

R 1.2: 2000 flyere difuzate în universităţile de arte şi umaniste din Craiova 
şi din Bucuresti 
R 1.3: 1 clip T.V. şi 2 spoturi radio  

R 1.4: 2 web-site-uri actualizate  
R 2.1: cel puţin 2 misiuni culturale şi 1 campanie de promovare ţintite 

către un public potenţial 
R 2.2: cel puţin câte 4 articole scrise şi 2 machete de prezentare în presă 
R 2.3: cel puţin 20 de participanţi la cursurile de formare din rândul 

tinerilor studenti 
R 3.1: 2 conferinţe de presă vor avea loc, la deschiderea si închiderea 
proiectului vizând întâlnirea presei cu invitaţi ai proiectului, public, oameni 

de teatru, regizori, scenografi, critici de teatru, studenţi. 
R 3.2. 90 ore de formare (30 ore cu specialist regie, 30 ore comunicare 

teatrala şi 30 ore cu specialist in arta actorului) 
R 3.3. o producţie teatrală eveniment, gratuită, realizată de colaboratori şi 
specialişti in estetica teatrului, susţinută de participanţii la atelier 

R 3.4: DVD-uri de prezentare a producţiilor din cadrul proiectului (realizate 
şi distribuite şcolilor de teatru şi participanţilor) ca film documentar 

R 4: un potenţial de difuzare teatrală substanţial îmbunătăţit 
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iv. DISPOZIŢII FINALE: 

a) Capacitatea Sălii GoldArt este de maxim 60 de locuri. 
b) Accesul la acest eveniment este gratuit, în funcţie de limita locurilor 
disponibile. 

c)Contractul poate fi modificat în funcţie de necesităţile ulterior apărute cu 
acordul celor două părţi. 

d)Orice problemă sau litigiu se va rezolva prin dialog, pe cale amiabilă. 
 

 

PARTENERI, 
 
 

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir 
Facultatea de Limbi si Literaturi Straine             Universitatea din Craiova           

Departamentul de Studii Culturale                           Departamentul de Arte 
       
Decan                                                                             Sef de Departament 

 
Prof. univ.dr. Violeta Negrea                             Lect.univ.dr. Alexandru Boureanu 

 
 
 

 
 
 

Manager,                                                                      Coorganizatori,  
             

Asist.univ.drd. Silvia Osman          Asist.univ.drd. Alina Carla Mangra Vlasceanu
                                               Asist.univ.drd. Remus Bogdan Vlasceanu 

 

 

 

 

 

 

Încheiat astăzi 1.02. 2012 – la Bucuresti.            Prezentul contract a fost semnat în 2 exemplare, unul de fiecare parte.      


