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COMUNICAT DE PRESA

Subiect: Restrdngerea activitdtii artistice la Teatrul Tineretului

Ca urmare a constrangerilor bugetare invocate de Consiliuljudetean Neam!, care se reflectd in
bugetul teatrului aprobat pentru 2017, suntem nevoiti sd anunlim pentru inceput anularea a
doud evenimente culturale importante programate in acest an. Este vorba de Festivalul de
Teatru gi celebrarea a 50 de ani de c6nd functionim sub numele Teatrul Tineretului, marcd
inregistratd recent la OSIM in cinstea acestei sdrbdtori.
Fird indoiald, publicul, prietenii si finantatorii privati vor in{elege cd Teatrul Tineretului a refuzat
gi refuzd sd facd vreun compromis politic, mai cu seamd in conditiile in care bugetul nostru nu a
fost analizat gi dezbdtut, ci impus.

Dintr-un buget total de 3.200 mii lei, 2.700 mii ii reprezintd cheltuielile de personal, ceea ce
acoperi doar primele 9 luni ale anului. Suma fundamentati si solicitatd de noi, ajustati dupi
cregterile salariale valabile de la 1 februarie a.c., era de aproape 3.s00 mii lei.
Pentru sec{iunea de bunurigiservicii, care'include productiile gi proiectele artistice, darsi
cheltuielile pentru funcfionarea teatrului, s-au aprobat 500 mii lei, fa{d de un necesar minim de
circa 1 .775 mli lei, pe scurt, un deficit de peste 2.000 mii lei.

De la inceputul anului au fost realizate patru premiere, iBr un al cincilea spectacol este in
repetifii. in programul minimal pentru 2017 erau incluse si doud spectacoie de fo(a, regizate de
Alexandru Dabija si Radu Afrim, un omagiu pentru cei 50 de ani de evolutie ca institutie
culturali unicat in Romdnia.
in conditiile in care ni s-a transmis, de la nivelul conducerii CJ Neamt, cd sansele unei rectificdri
bugetare real pozitive sunt nule, incepem sd ne pregitim de ce e mai riu.
Incredinlim publicul larg gi autoritatea finanlatoare cd depunem in continuare ,,toate eforturile
pentru majorarea incasdrilor din venituri proprii gi atragerea de finanldri pentru pentru a putea
susline in mai mare mdsurd cheltuielile secliunii de funclionare", aga cumine-a solicitat
conducerea judetului gi cum, de altfel, o facem dintotdeauna.
Din pdcate, nu am descoperit incd suslinitori si parteneri care sd ne achite salariile si utilititile.
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