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(octombrie 2009 – octombrie 2012)
Coordonator: Teatrul Naţional de Operetă “Ion Dacian”

www.scenart.ro 

Interviu realizat de Daniela Ştefănescu, intern al proiectului banipentruarte pentru campania “Fonduri 
structurale pentru cultură – o investiţie necesară”

Din partea Teatrulul Naţional de Operetă, răspunde Laura Sterian, asistent de proiect

Daniela  Ştefănescu:  Cum  şi  când  s-a  născut  ideea  proiectului  ScenArt?  Cum  aţi  aflat  de 
posibilitatea de a solicita fonduri prin programul sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane?

Laura Sterian: Ideea proiectului făcea parte din strategia noastră de management încă din 2006. Astfel, 
printre alte programe şi proiecte, pe care ni le propuneam pentru a transforma Teatrul Naţional de Operetă „Ion 
Dacian” într-o instituţie care să contribuie la dezvoltarea scenei culturale, se află şi latura educaţională: de a 
educa prin artă, dar şi de a profesionaliza actul artistic. Cu toate acestea, ideea de a oferi posibilitatea de formare 
celor care lucrează mai cu seamă în spatele scenei răspunde unei nevoi primordiale. Nu poţi face teatru de 
calitate fără resursa umană profesionistă.  Orice regizor, producător,  director de teatru realizează că lipsa de 
educaţie,  formare,  cunoştinţă şi  informaţie  în  rândul  celor  care  creează sau execută parte  din spectacol,  te 
limitează.  Un maestru  de  lumini  bine  informat  şi  format  poate  aduce  spectacolul  mai  aproape  de  intenţia 
regizorului, poate ajuta producătorul în alegerile sale legate de echipamente utilizate, resurse financiare investite 
şi nu irosite, ceea ce pentru un director de teatru aduce atât bilete vândute, cât şi eficienţă în alocarea resurselor. 
Am aflat de posibilitatea de a solicita fonduri prin intermediul site-urilor de specialitate. Am consultat ghidurile 
solicitantului pentru a evalua încadrarea proiectului pe domenii şi axe. 

D.Ş.:Din experienţa de până acum, care consideraţi că este cea mai solicitantă parte a desfăşurării 
proiectului:  pregătirea  proiectului,  dezvoltarea  dosarului,  aplicaţia,  implementarea  propriu-zisă, 
raportarea şi evaluarea?

L.S.: Din  experienţa  acumulată  până  acum,  fiecare  etapă  pune  problemele  ei.  Astfel,  pregătirea 
proiectului  trebuie  să  ţină  cont  de  fiecare  aspect  şi  activitate  ce  urmează  să  se  desfăşoare,  precum şi  de 
eventuale  riscuri  pe  care,  de  cele  mai  multe  ori,  practica  le  identifică.  Cererea  de  finanţare  împreună  cu 
contractul  de  finanţare  şi  anexele  sale  sunt  baza  oricărui  proiect  şi  trasează  modalitatea  în  care  acesta  se 
desfăşoară. Este foarte important, ca în momentul în care pregătim un proiect, să ţinem cont de categoria de 
solicitant în care aplicantul se încadrează (instituţie publică, ONG, etc.) şi de legislaţia care se aplică acestuia. 

1 Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!“
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Informaţia  lipsă,  restricţiile,  legislaţia  specifică  pot  pune  probleme  în  implementare.  În  ceea  ce  priveşte 
proiectul  nostru,  am  întâmpinat  probleme  din  pricina  faptului  că  am  aplicat  în  decembrie  2008,  iar 
implementarea a început în octombrie 2009. În acest interval de timp au apărut legi care au anulat parte din 
cheltuieli. Pentru implementarea proiectului noi am conceput un sistem propriu acestuia, cu proceduri specifice. 
Pe  lângă  activităţile  legate  de  obţinerea  rezultatelor,  una  dintre  cele  mai  importante  activităţi  este  cea  de 
management al proiectului, care asigură implementarea la timp şi obţinerea rezultatelor, care asigură resursele 
financiare. Raportarea este şi ea extrem de importantă. Noi documentăm fiecare activitate prin rapoarte, foto şi 
video, formularistică necesară pentru a dovedi eligibilitatea activităţilor, a cheltuielilor şi a rezultatelor. Din 
punctul nostru de vedere, o activitate, dacă nu este bine documentată, nu există. Întreaga activitate de raportare 
a fost gândită din perspectiva unui verificator, care auditează zeci, chiar sute de proiecte diferite. Trebuie să îl 
faci să înţeleagă specificul tău, munca ta, de la amploarea ei până la cele mai mici detalii. Să nu presupui că 
orice aspect, oricât de mic ar fi, este de la sine înţeles sau evident. Cu cât cel care verifică are o listă mai scurtă 
de întrebări asupra activităţii tale, cu atât mai bine pentru proiect. În ceea ce priveşte evaluarea, proiectul nostru 
prevede o astfel de etapă la finalul fiecărei activităţi. Avem periodic evaluări de rezultat, de conţinut, evaluăm 
procedurile şi modul în care eficientizează activitatea, evaluăm gradul de satisfacţie al beneficiarilor proiectului. 

D.Ş.: Cum aţi procedat pentru a obţine cofinanţarea?

L.S.: Pentru a obţine cofinanţarea am pregătit proiectul împreună cu Accademia Teatro alla Scala prin 
întâlniri,  corespondenţe  şi  dezbateri  cu  privire  la  diversele  activităţi.  Accademia  a  venit  cu  experienţa  în 
formare,  cu partea  de  conţinut,  noi  am adus partea  de  legislaţie  specifică,  experienţa  autohtonă (care  sunt 
nevoile pieţei muncii din România). Tot în această fază de pregătire am selectat teatrele asociate şi experţii pe 
termen lung din proiect. Am adunat toată documentaţia necesară, iar apoi am introdus proiectul în Action Web. 

D.Ş.: Cum aţi caracteriza procedura de aplicare pentru finanţare? Ce dificultăţi aţi întâlnit în 
pregătirea proiectului şi în desfăşurarea sa? Credeţi că este loc de îmbunătăţiri la nivel de proceduri, 
cerinţe? Dacă da, cum?

L.S.: La momentul când am aplicat, dat fiind faptul că avem un proiect strategic, procedura de selecţie 
era stabilită de un punctaj. Nu am întâlnit dificultăţi în pregătirea acestui proiect. Cunoşteam legislaţia care ni se 
aplica şi ne făcusem bine temele. În desfăşurarea proiectului însă am întâmpinat dificultăţi din pricina faptului 
că legislaţia naţională aplicabilă a schimbat regulile jocului. La nivelul autorităţilor de management, procedurile 
şi cerinţele, deşi stufoase şi restrictive, sunt de înţeles. Gândiţi-vă că banii pe care noi îi cheltuim în cadrul 
proiectului sunt bani din buzunarul dumneavoastră. Este normal ca Autoritatea de management să îşi ia toate 
măsurile de precauţie pentru folosirea corectă şi justificarea acestor bani. 

D.Ş.: Credeţi că există o „cheie a succesului” în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene de 
către o organizaţie culturală?

L.S.: Da - o documentare foarte serioasă a proiectului, pregătirea acestuia până în cel mai mic detaliu. 
Cum spuneam, orice omisiune, orice estimare greşită care apare în cererea de finanţare (de la timpul alocat 
activităţilor, la resursele umane implicate, la rezultate), toate acestea pun probleme în implementare. Analize de 
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cash-flow. ţinând cont de termenii contractuali şi reali de rambursare, de acordare a prefinanţării (dacă este 
cazul), analize SWOT, scenarii legate de riscuri şi probleme care pot apărea (lipsa resurselor financiare), toate 
acestea  sunt  instrumente  care  trebuie  utilizate  şi  este  nevoie  de  un  efort  serios  de  previzionare.  O  bună 
cunoaştere a legislaţiei,  a tendinţelor de dezvoltare la nivelul Uniunii  Europene,  studiul  modelelor de bună 
practică, cunoaşterea în detaliu a Ghidurilor solicitantului şi a documentelor valabile pentru implementare, toate 
aceste informaţii şi instrumente concretizează ideea proiectului, care, oricât de bună ar fi şi de vitală pentru 
grupul ţintă, trebuie să fie fezabilă şi bine pusă în practică pentru a-şi atinge rezultatul. 

D.Ş.: Povestiţi-ne despre rezultatele la care vă aşteptaţi la finalul proiectului. Nu în cifre şi nici 
ceea ce e specificat în proiect, ci ce anume simţiţi sincer că se va schimba după finalizarea acestuia.

L.S.:  La finalul  proiectului  ne  propunem să  funcţionăm ca  un  centru  de  formare  autorizat  ce  are 
posibilitatea să ofere formare (cursuri de perfecţionare) pentru 15 meserii diferite şi de bază în lumea artelor 
spectacolului. Deşi pare un obiectiv simplu, fraza de mai sus presupune: existenţa a 15 programe de formare 
diferite, 15 formatori capabili să le predea, infrastructura necesară pentru bunul mers al cursurilor, existenţa 
cursanţilor dornici să fie formaţi, baza legală pentru a valida cursurile (standarde ocupaţionale), sustenabilitate 
financiară, proceduri şi metodologie. 

D.Ş.:  Credeţi  că proiectul  va avea un impact  extins la nivel  organizaţional  pentru Teatrul  de 
Operetă? De exemplu,  credeţi  că va contribui  la  îmbunătăţirea relaţiei  cu publicul,  la  diversificarea 
ofertei artistice sau pentru obţinerea unor finanţări viitoare? 

L.S.:  Proiectul  are deja un impact  extins la nivel  organizaţional.  Multe dintre procedurile de lucru 
specifice proiectului au fost adaptate şi pentru teatru. Cursurile au venit cu informaţii care ajută deopotrivă la 
îmbunătăţirea relaţiei cu publicul, dar şi la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru. O astfel de experienţă prin care 
angajaţii noştri au luat contact cu profesionişti de la Teatro alla Scala, spre exemplu, a produs schimbări de la 
modul cum aceştia îşi privesc meseria până la modul cum o pun în practică. 

D.Ş.:  Care  credeţi  că  sunt  cele  mai  importante  avantaje  pentru instituţia  dumneavoastră,  în 
calitate de iniţiator al acestui proiect? 

L.S.: Faptul că aducem o contribuţie decisivă la rezolvarea unor probleme care ne macină. Faptul că 
avem posibilitatea de a relaţiona şi de a învăţa de la profesionişti. Faptul că deţinem deja o experienţă şi o 
expertiză unică în România. Prin acest proiect punem bazele unei noi gândiri în artele spectacolului şi sperăm 
ca, la un moment dat, acest lucru să se reflecte atât asupra salariilor celor care practică aceste meserii, cât şi 
asupra calităţii produselor artistice. 

D.Ş.: Credeţi că participarea la acest proiect este un plus pentru imaginea Teatrului de Operetă 
„Ion Dacian”?
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L.S.:  Da, pentru că dovedeşte interesul nostru real pentru lumea artelor spectacolului şi  culisele ei. 

Proiectul presupune foarte multă muncă, o gândire strategică, pe termen lung, în favoarea pieţei muncii artelor 
spectacolului. Am fost întrebaţi la un moment dat de ce ne zbatem atât pentru o piaţă de aproximativ 4000 de 
angajaţi. De aceea există o lipsă de interes pentru zona culturală: pentru că cei 4000 de angajaţi, statistic şi  
cantitativ  vorbind,  sunt  „neprofitabili”.  Pe de altă  parte,  noi  ne propunem să  creştem numărul  acestora,  să 
oferim această opţiune pe piaţa muncii, să dezvoltăm competenţele care să atragă după sine grile de salarizare 
competitive, interesul profesioniştilor, calitate în actul artistic şi eficienţă în gestionarea resurselor. 

D.Ş.: Poate că întrebarea vine prea devreme, totuşi credeţi că proiectul acesta va fi un început 
pentru demararea altor parteneriate şi altor proiecte cu finanţare europeană?

L.S.:  Ne propunem ca  acest  proiect  să  fie  doar  începutul.  Sunt  multe  aspecte  specifice  legate  de 
formarea în artele spectacolului care au rămas încă neacoperite şi ne propunem să oferim o soluţie completă. 

D.Ş.: Cât de importantă credeţi că este partea de comunicare a proiectului către publicul larg, nu 
doar către beneficiari (am văzut că aveţi un site bine documentat)?

L.S.: Partea de comunicare este extrem de importantă. Materialele noastre sunt deopotrivă atrăgătoare 
din punct de vedere vizual, dar şi ca informaţie. Ne adresăm în special potenţialilor beneficiari, dar nu excludem 
faptul că fiecare cetăţean trebuie să fie informat cu privire la cheltuirea banului public. De asemenea, este foarte 
important ca şi publicul larg să conştientizeze importanţa meseriilor din spatele scenei. 

D.Ş.: Povestiţi-ne un pic despre partenerul transnaţional: cum aţi intrat în legătură cu cei de la 
Accademia Teatro alla Scala? Cum v-a venit ideea să colaboraţi? Cum a fost colaborarea? Ce credeţi că 
veţi câştiga de pe urma acestui parteneriat?

L.S.: Accademia Teatro alla Scala a fost desemnată de către autorităţile din Regiunea Lombardia pentru 
a stabili parteneriate culturale cu instituţii din România, printre altele. Dat fiind profilul, aceasta s-a orientat 
către instituţii muzicale. Astfel a ajuns la Teatrul Naţional de Operetă. Pe de altă parte, Opereta îşi propusese să 
exploreze opţiunile  legate  de un viitor  centru de formare,  o  şcoală pentru meserii  din artele spectacolului. 
Întâlnirea a fost una fericită, ce alt partener mai potrivit am fi putut avea? Accademia a început într-un birou în 
cadrul Teatro alla Scala şi a evoluat către un centru de formare de sine stătător, cu o experienţă de peste 10 ani 
în formare profesională. Colaborarea este una foarte benefică: de la conţinut, la experienţa în domeniul formării, 
deschiderea pe care proiectul o are datorită acestui partener, garanţia calităţii. 

D.Ş.: Care este rolul teatrelor asociate în proiect? Cum colaboraţi cu acestea?

L.S.:  Teatrele  asociate  au un rol  foarte  important  în  proiect.  În  cadrul  A1,  acestea  au servit  drept 
eşantion pentru Raportul SCENART. În cadrul A3, vor avea loc cursuri în cadrul acestor teatre, pentru ca în A4, 
să  fie  din  nou implicate  într-un  studiu  legat  de  reconversia  profesională.  Teatrul  Naţional  de  Operetă,  ca 
beneficiar  al  acestui  proiect,  are  întreaga responsabilitate  asupra  activităţilor  din proiect.  Începând cu luna 
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februarie a acestui an intrăm în faza de pregătire a formării externe, care se adresează acestor teatre. Cea mai 
importantă etapă în care teatrele vor fi implicate este cea de formare. Pentru a stabili oferta pentru fiecare teatru, 
vom avea discuţii pe baza oportunităţii fiecărui curs în parte. Vom decide împreună ce cursuri vor avea loc şi de 
ce, când vor avea loc şi vom adapta metodologia din cadrul A2 pe specificul fiecărui teatru. Vom avea resurse 
umane implicate din interiorul fiecărui teatru care vor lucra alături de noi şi vom încerca să transmitem cât mai 
mult din metodele noastre de lucru, din informaţiile de care dispunem. Teatrele vor beneficia de o echipă mixtă 
de formatori,  formată dintr-un expert român al Teatrului Naţional de Operetă şi  unul italian, al  Accademia 
Teatro alla Scala. 

D.Ş.: Vă mulţumesc pentru timpul acordat. 
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