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Învățământul universitar are, din punctul meu de vedere, două componente majore: cea 

didactică, de predare și de împărtășire a cunoștințelor – ceea ce presupune o interacțiune directă 

cu studenții, având deci un pronunțat caracter informativ și formativ – și cea de cercetare și de 

valorificare a rezultatelor acesteia – în care permanentul contact cu evoluția internațională a 

domeniilor de studiu, dublat de etica profesională sunt elemente inconturnabile –. Misiunea unui 

cadru didactic integrat în sistemul universitar este așadar, în viziunea mea, aceea de a transmite 

studenților informație științifică, de a le forma abitățile de cercetare, de a-i ghida în actul 

cercetării și de a le transmite valorile etice ale acestuia. Toate acestea nu sunt însă posibile decât 

dacă profesorul are el însuși o solidă și onestă preocupare didactică, o preocupare coerentă, 

consecventă și temeinică pentru cercetare, cu rezultate recunoscute la nivel internațional, decât 

dacă el însuși respectă etica în actul cercetării.  

 Plecând de la această premisă, teza mea își propune să prezinte în mod structurat evoluția 

și rezultatele originale în cercetare, în activitatea artistică și didactică precum și în alte activități 

academice și administrative, corelându-le permanent cu stadiul actual universitar european. Îmi 

propun în același timp să ofer o informație completă și corectă asupra rezultatelor mele artistice, 

didactice și în cercetare, aducând precizări bibliografice cuprinzătoare și detalii precise despre 

alte activități în care am fost implicat. 

 Structura în patru părți a tezei îmi permite o expunere logică, articulată, care pune în 

evidență studiile de licență și aprofundarea cunoștințelor prin cele două stagii de cercetare 

doctorală, finalizate cu două teze reprezentative pentru direcțiile mele artistice și de cercetare ; 

urmează preocupările științifice, artistice și academice prezentate într-o coerență care 

caracterizează modul în care mi-am format și dezvoltat interesul în cercetare și artistic ; 

coordonare de echipe de cercetare, artistice și didactice și, în partea finală a tezei, proiectul de 

dezvoltare a carierei. 

 Prima parte a tezei este dedicată așadar formării universitare și postuniversitare. Pornind 

de la studii de inginerie, m-am îndreptat curând către lumea artistică, fascinat fiind mai ales de 

regia de teatru. Am urmat cu pasiunea cursurile Universității Ecologice din București, Facultatea 

de Arte, unde pasiunea pentru regia de teatru s-a construit repede și cu trăinicie, formându-mă 

pentru domeniul în care aveam să fac o carieră de peste 25 de ani. Influența pe care au avut-o 

asupra mea profesorii din facultate, cu deosebire domnul profesor Valeriu Moisescu se simte 

încă nu numai în abordările artistice pe care le propun, ci și în seriozitate, meticulozitatea și 



rigoarea cu care îmi construiesc spectacolele și cu care, în ultimii ani, abordez și activitatea 

didactică. 

Studiile doctorale s-au desfășurat în două etape : prima între anii 2006-2010, când am 

făcut o teză de doctorat cu titlul Concepţia regizorală şi scenografia spectacolului Dom Juan de 

Molière, la Universitatea de Vest din Timișoara, sub conducerea profesorului universitar doctor 

Aurel Chiriac; apoi, între 2016-2020 am pregătit și susținut o a doua teză de doctorat, 

Flexibilitatea spațiului scenic în funcție de conceptul regizoral, la UNATC București, sub 

conducerea doamnei profesor universitar doctor Ștefania Cenean. 

Prima teză de doctorat vine să încheie un doctorat profesional, fiind un studiu de caz 

asupra spectacolului Dom Juan, de Molière, prezentat de Teatrul Alexandru Davila din Pitești 

Lucrarea și-a propus să expliciteze modalităţile artistice prin care se creează un spectacol de 

teatru precum şi felul în care artele vizuale componente contribuie în mod decisiv la definitivarea 

acestui proces de creaţie supunându-se, dar fără a se nega, ideii generale a întregului spectacol.  

A doua teză de doctorat definește o axă distinctă de cercetare care mă preocupă în ultimii 

ani : abordarea temporalității și a spațialității nu numai în punerea în scenă, dar și în raport cu 

textul teatral. Teza este una de dimensiuni considerabile și propune o abordare teoretică a 

conceptelor de timp și de spațiu, o prezentare diacronică a diferitelor teorii teatrale despre aceste 

două concepte și analize multiple, atente și personale despre modul în care marii dramaturgi și 

mari regizori au conceput și figurat timpul și spațiul scenice. Mai mult decât atât, lucrarea aduce 

un concept nou, personal, acela de cronotop teatral, pe care îl propun și pe care îl definesc drept 

modalitatea specifică de funcționare a unității spațiu-timp în reprezentarea dramatică.  

În partea a doua a tezei prezint preocupările mele academice, științifice, artistice și 

administrative. Ma ocup în acest capitol de principalele direcții în care mi-am desfășurat 

activitatea, după încheierea studiilor de licență, devenind regizor.  

Activitatea regizorală este una îndelungată, de peste 25 de ani, desfășurată în mai multe 

teatre profesioniste din România – Teatrul Alexandru Davila și Pitești, Teatrul Valah din 

Giurgiu, Teatrul Național din Craiova, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, Teatrul din Baia 

Mare – unde am fost angajat sau cu care am colaborat pentru diferite proiecte artistice.  

De-a lungul activității ca regizor mi-am dezvoltat concepții personale despre această 

mesesie, despre raportul între regizor și actori sau între regizor și ceilalți creatori ai spectacolului, 

în actul producerii scenice. În ceea ce privește fundamentul creației regizorului, consider că 



acesta este atenta citire și decodare a textului dramatic, ceeea ce duce la frământări, întrebări, ce 

au ca rezultat viziunea regizorală. Sunt de părere că fiecare punere în scenă este o creație artistică 

în sine și nu doar o cutie de rezonanță a textului de la care s-a plecat. 

Un alt precept pe care mi-am construit concepția regizorală este necesitatea colaborării 

creatoare constructive între regizor și scenograf și între regizor și actori. Această coeziune 

artistică este esențială, în cursul discuțiilor putându-se ajunge la idei interesante, ce pot fi 

adoptate sau nu de regizor, care rămâne creatorul principal. Consider că distribuția unui 

spectacol este un act de creație și că o bună alegere a actorilor este esențială pentru punerea în 

operă a viziunii regizorale. 

În calitate de regizor principal am pus în scenă mai mult de 40 de spectacole de teatru și 

am abordat mulți autori dramatici, atât din teatrul clasic – Molière, Shakespeare, Gozzi – dar și 

din teatrul secolului XX – Ionescu, Sartre, Vișniec etc. – fără să uit autorii contemporani. Primul 

spectacol, în 1994, a fost Moscheta, după Ruzzante, pus scenă cu o trupă de tineri entuziaști și cu 

care am făcut un turneu în Franța. Cât despre primul spectacol montat la un teatru profesionist, 

cu o trupă de profesioniști, acesta a fost O zi de vară de Slawomir Mrozek – Teatrul Al. Davila 

Piteşti, în 1994. 

Au urmat multe alte spectacole, unele născute din fericite întâlniri întămplătoare: Omul 

care vine din Est, de exemplu, a apărut în urma colaborării cu totul neașteptate cu Dan Ghițescu, 

autorul scrierii memorialistice cu același titlu, pe care eu am dramatizat-o, am pus-o în scenă și 

am prezentat-o, cu enorm succes, pe scene pariziene și pe scena teatrului din Pitești. Cine e acest 

Ionesco? este, de asemenea, fructul unei întâlniri, în Canada, unde am fost în sală la 

reprezentarea versiunii în limba franceză a acestei piese. Fascinat de subiect, ce-l avea în centru 

pe un dramaturg drag sufletului meu, Eugen Ionescu, am tradus textul piesei în limba română și 

l-am pus în scenă la Pitești, unde a și câștigat Marele Premiu al Festivalului Internațional de 

teatru din 2012. Spectacolul a mai participat și la Festivalul Internațional de Teatru de la Vratza, 

Bulgaria, unde a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună interpretare masculină și la 

Festivalul Internațional de Teatru de la Strumica, Macedonia, unde a fost recompensat cu 

premiul pentru cel mai bun spectacol. 

Multe dintre spectacolele puse de mine în scenă au fost jucate ani de-a rândul cu casa 

închisă și au reprezentat momente memorabile în istoria Teatrului Alexandru Davila din Pitești: 

Romeo și Julieta, în 2017, este una dintre producțiile de forță ale teatrului, cu nume sonore în 



distribuție, Legat în lanțuri, de Feydeau, un spectacol care arăta a „teatru” așa după cum își 

dorește publicul să se mai revină din când în când, cu relații bine stabilite între personaje și 

situații comice, Dom Juan după Molière este o producție care a constituit și partea aplicativă a 

primei mele teze de doctorat.  

M-am bucurat să primesc peste 10 premii, pentru spectacolele pe care le-am regizat, atât 

în manifestări dedicate profesioniștilor, cât și în festivaluri pentru amatori, unde am participat cu 

trupa de teatru pe care am fondat-o, Sganarelle. 

Activitatea de traducere a textelor dramatice s-a legat în mod natural de cea regizorală. 

Din punctul meu de vedere, traducerea textelor dramatice a este o activitate în același timp 

stimulantă, dar și profitabilă pentru activitatea regizorală, iar direcția căreia m-am raliat este 

aceea că traducerea trebuie să urmeze și să prefigureze ideea regizorală. Am tradus fie texte 

inedite, făcându-le astfel accesibile publicului din România – Qui est ce Ionesco / Cine e acest 

Ionesco ? – fie am venit cu traduceri/adaptări personale ale unor texte ce mai fuseseră deja 

traduse : Deci, nu te mai plimba goală, Legat în lanțuri, Pasărea verde. Piesa Cine e acest 

Ionesco a fost publicată în ediție bilingvă de Editura Nemesis, din Canada, în anul 2014.  

O dată cu intrarea în lumea universitară, în anul 2018, activitatea de cercetare a devenit la 

fel de importantă precum cea artistică și a dublat în mod fericit activitatea didactică. A, 

considerat că este important să confer coerență și consecvență actului de cercetare și să-l 

construisc într-o continuare logică, firească, a activității mele de regizor. Așadar, am publicat 

cărți, articole științifice și am prezentat lucrări la conferințe internaționale având în centru cele 

două direcții care îmi caracterizaseră și activitatea anterioară : pe de o parte am cercetat 

probleme legate de punerea în scenă, îndeosebi problematica reprezentării scenice a timpului și a 

spațiului, pe de altă parte m-am preocupat de o reflexie teoretică asupra traducerii textului 

dramatic. 

În anul 2021 am publicat două volume de unic autor, la Editura Universitaria Craiova, 

editură clasată în categoria B pentru domeniul Artele spectacolului. Este vorba despre 

Flexibilitatea spațiului scenic în funcție de conceptul regizoral și Modalități de figurare a 

spațiului scenic. Ambole volume, de mari dimensiuni, reunesc cercetările mele în zona 

reprezentării scenice, cea de-a doua lucrare având și o componentă didactică pronunțată și putând 

astfel deveni un excelent instrument pentru tinerii studenți. 



Lucările pe care le-am publicat sunt indexate în baze de date internaționale cu 

recunoaștere în domeniul artelor spectacolului: Erihplus, Scopus, Ceeol, IndexCopernicus, și au 

apărut în revite prestigioase, din țară sau din străinătate: Lucrările Don Juan entre la légende et 

le personnage dramatique, Quelques   considérations   sur   la   mise   en   scène   du Don Juan 

de Molière, Texte et mise en scène. Construire l’attente dans la pièce de théâtre Qui est ce 

Ionesco ? toate incluse în baze de date internaționale, reflectă preocupările mele legate de relația 

între textul dramatic și reprezentarea scenică a acestuia, precum și chestiuni legate de 

reprezentarea scenică în sine – relațiile înre regizor și actori, între regizr și ceilalți participanți la 

actul de creație teatrală.   

În același timp, textele Quelques considérations sur la traduction du texte dramatique, 

Regards croisés sur la traduction-adaptation en roumain de la pièce de théâtre Qui est ce 

Ionesco ? de Richard Letendre tratează chestiuni legate de traducerea textului dramatic, în 

vederea utilizării acestuia la punerea în scenă. Lucrările au o dublă deschidere : o parte teoretică, 

în care îmi expun ralierea la teorii conform cărora traducerea textului dramatic are o specificitate 

care îl distinge de traducerea altor tipuri de texte literare ; o parte aplicatică, unde tratez elemente 

concrete, pe care le-am întâlnit și soluționat în diversele traduceri pe care le-am făcut eu însumi. 

Și aceste texte figurează indexate în baze de date internaționale, cel de-al doilea fiind publicat în 

revista Societății naționale a traducătorilor din Franța. 

În sinteză, prezența mea în baze de date este următoarea : Scopus – 2 indexări, Erihplus – 

2 indexări, Ebsco – 4 indexări, Ceeol – 3 indexări. 

Prezența în lumea universitară mi-a adus și o altă componentă a activității de cercetare, 

concretizată în recunoașterea valorii mele profesionale, în lumea academică. Astfel, începând 

dina nul 2018 am fost invitat să fac parte din comitetul științific al Congresului internațional 

Language and Literature. European Landmarks of Identity, organizat sub tutela Association 

Universitaire de la Francophonie și a altor organisme internaționale. De asemenea, din același an 

fac parte din comitetul științific al revistei Studii și cercetări filologice. Seria Limbi romanice, o 

prestigioasă publicație indexată în Scopus, ERIHplus, CEEOL etc. 

M-am alăturat și Centrului de certare a Imaginarului IMAGINES, din Facultatea de 

teologie, Litere, Istorie și Arte, de la Pitești, unde am propus înffințarea unei axe de cercetare 

distincte : Imaginarul în artele spectacolului. Coordonez această axă de cercetare în cadrul 

centrului și, împreună cu o echip de colegi – cadre didactice și cercetători – am organizat foarte 



multe evenimente, în perioada 2019-2021 : ateliere dedicate formării studenților, cursuri de 

pregătire, workshop-uri : fac o mențiune pentru atelierul Cartea și filmul, cel mai longeviv și 

pasionant dintre toate (oprit, momentan, din rațiuni de securitate sanitară), în cadrul căruia cadre 

didactice și studenți din domeniul științelor umaniste ne reuneam lunar pentru a (re)descoperi și a 

dezbate împreună producții cinematografice de succes ce au la bază scrieri notorii. 

Tot începând dina nul 2019 fac parte din comisii de îndrumare a studenților doctoranzi, în 

cadrul Școlii doctorale FILOLOGIE, de la Pitești. Am fost solicitat și am acceptat să particip la 

aceste comisii de îndrumare pentru că este vorba despre cercetări doctorale interdisciplinare, ce 

propun abordarea operelor literare și a producțiilor cinematografice ale unor autori sau 

investigații despre texte dramatice, privite și în reprezentarea lor scenică. 

Fac parte din Consiliul profesoral al facultății, sunt responsabil ETCS al programului de 

licență Artele spectacolului, Actorie și, din acestă poziție consider că este de datoria mea să 

promovez, la nivelul instituției, interesele și specificului acetui program vocațional. 

Am o lungă și vastă experiență în coordonarea de proiecte artistice, la nivel internațional. 

Am făcut parte din echipa proiectului Promocult, proiect cultural finanțat integral de către 

Ministerul Culturii și Cultelor, finalizat printr-o expoziție interactivă, realizată din lucrări de artă 

plastică precum și printr-un text dramatic scris în cadrul proiectului. La proiectul Două extreme 

de latinitate – continuitate culturală și vecinătate lingvistică între catalană și română am fost 

coordonatorul echipei din România, iar proiectul, realizat în colaborare cu Universitatea din 

Alicante. Istoria întregului proiect, cu obiective, derulare, dificultăți întâmpinate, turnee, 

prezentarea în fața publicului într-o altă limbă decât cea maternă precum și impresii ale actanților 

principali, se regăsesc adunate într-o carte apărută la editura Universității din Alicante. În aceeași 

echipă am lucrat și la proiectul Teatricuentos – Teatro infantil integrador, unde am avut sarcina 

coordonării echipei din România și a adaptării pentru scenă a peveștilor devenite scenarii. 

Spectacolul a fost jucat în Spania în limbile castiliană în turneul din jurul Madridului (Alacala de 

Henares, Guadalajara și Madrid) și catalană în zona Alicante (Benissa, Biar și, bineînțeles, 

Alicante) în fața unor copii extrem de impresionați de ceea ce vedeau și auzeau pe scenă. În 

limba română Povestirile teatrale a fost reprezentat câteva stagiuni, fiind un spectacol cerut de 

cei mari și mici.    

În anul 2018 am fost directorul artistic al Festivalului Art et Tolerance, care a avut loc la 

Vence (Franța), lângă Nisa, între 14 - 19 noiembrie 2018, având subtitlul  de „l’Europe des liens 



inattendus”, la care au au participat trupe de teatru, ansambluri artistice, conferențiari, artiști 

independenți din Franța, Belgia și România. În același an am fost directorul artistic al 

Festivalului Internațional al Teatrului de Studio și de Forme noi, organizat de Teatrul Alexandru 

Davila din Pitești, unde s-au reunit oameni de teatru, scriitori și alți artiști din România și din 

străinătate, participând la spectacole, mese rotunde, dezbate, lansări de carte, vernisaje, ce s-au 

bucurat de un extraordinar interes din partea specialiștilor și a publicului. 

Pentru viitor, intenționez să-mi constuiesc o carieră artistică, în cercetare și didactică 

fundamentată pe două principii: a) concordanța cu specificitatea și misiunea învățământului 

superior din România care vizează, simultan, dimensiunea europeană și integrarea în Spațiul 

European al Învățământului Superior (EEES) și b) principiul coerenței, al pregresiei și al 

dezvoltării cadrului didactic în domeniile de cercetare de specializare.  

Pe planul creației artistice, principalele obiective sunt  punerea în scenă, la teatrul 

Alexandru Davila din Pitești, cu echipă de actori profesioniști, a piesei în trei acte Toate pisicile 

sunt negre a autorului mexican Carlos Fuentes, definitivarea punerii în scenă a textului Ultimul 

pact, de Oana Maria Cajal, cu o trupă construită în jurul studenților la secția de actorie de la 

Pitești și, într-un viitor nu foarte îndepărtat, organizarea unui festival bianual de teatru 

studențesc, în limba franceză. 

Din punct de vedere didactic îmi propun să îmi adaptez ritmic cursurile la nevoile și la 

nivelul studenților, să public materiale didactice, pentru uzul studenților, să încurajez cercetarea 

individuală și în echipă, a studenților, sub coordonarea mea, să încurajez studenții să se afirme în 

spațiul universitar și artistic românesc și internațional, prin participarea la concursuri, la stagii 

profesionale, la schimburi academice etc. Doresc, de asemenea, să propun cursuri noi, momentan 

pentru studenții de la licență, iar pentru viitor, pentru studenții masteranzi și doctoranzi.       

În ceea ce privește cercetarea, obiectivele mele sunt să îmi continui activitatea de 

cercetare și de publicare a rezultatelor cercetării în reviste consacrate și indexate în baze de date 

internaționale, în acte ale unor congrese importante, iar pentru cărți, în edituri consacrate 

naționale sau internaționale : un loc aparte îl are textul ce a fost deja acceptat în Cahiers Jean 

Giraudoux, la Editura Classiques Garnier, filmul Les Anges du péché, producție pentru care Jean 

Giraudoux semnează dialogurile. De asemenea,  voi continua participarea la reuniuni științifice și 

artistice internaționale, precum și promovarea activității de cercetare a studenților, ca și 



activitatea de tutorat în cadrul școlii doctorale Filologie : Obiectivul major este, însă, constituirea 

unei școali doctorale de Artele spectacolului. 

Din punct de vedere administrativ, îmi propun să : particip la activitățile departamentului 

din care fac parte, în mod deosebit la cele ale colectivului de Arte ale spectacolului, contribuind 

la redactarea și la revizuirea documentelor specifice : fișe de discipline, planuri de învățământ, 

rapoarte etc, să promovez diversificarea ofertei de cursuri pentru studenții secției Actorie, să 

particip la organizarea manifestărilor științifice aflate sub tutela departamentului și a centrului de 

cercetare IMAGINES, să promovez și să dezvolt relațiile internaționale ale specializării Artele 

spectacolului, să continui activitatea în comitetul științific al revistei « Studii şi cercetări 

filologice. Seria limbi romanice ». Obiectivul principal este să înființez o nouă revistă 

specializată în Artele spectacolului. 

Consider că obținerea atestatului de abilitare pentru conducerea tezelor de doctorat în 

domeniul Artelor specacolului este o continuare firească a activității mele în domeniul creației 

artistice și universitare și consider că este de datoria mea să-mi pun experiența și aptitudinile de 

coordonare în sprijinul tinerilor specialiști, interesați de cercetarea avansată. 

 


