
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE  MANAGEMENT 
 
     Casa de Cultur� a Municipiului Sf. Gheorghe 
    Nr. înreg. 89/16.04.2007 
 
 
 
PROIECT DE MANAGEMENT 
 
 
     
 În aceast� perioad� fr�mântat�, pe care o tr�im de la Revolu�ie încoace, în ace�ti ani  
forfotitori, rolul �i menirea Casei de cultur� s-a schimbat sim�itor. Prin cablu, accesibil, practic, 
tuturor, se vars� din abunden��, în fa�a fotoliului, tot soiul de oferte am�gitoare de cultur�, de 
distrac�ie, de divertisment, de informa�ie, de studiu etc. etc. - �i s� nu uit�m, pentru c� e o noutate 
absolut�, în marea majoritate a lor �i în limba matern�. Nu e u�or de loc s�-l convingi pe 
cet��eanul din fotoliu s� renun�e la programele sale zilnice, preferate, �i s� fac� drumul pân� la 
casa de cultur�, mai ales dac� nu e vorba doar de urm�rirea unui simplu spectacol, ci o 
preocupare constant�, frecvent�, repeti�ii obositoare, de mai multe ori monotone. 
 
   
      Supravie�uirea forma�iilor, ansamblurilor, echipelor existente  
 
 
 Forma�iile, ansamblurile, echipele mo�tenite din era apus� au supravie�uit, chiar mai 
restrânse, datorit� preocup�rii, grijei permanente a conducerii Casei de Cultur�. Adaptarea unui 
repertoriu potrivit, variat, modern �i apari�ii dese în fa�a publicului, organizarea deplas�rilor, 
turneelor interesante, captivante, frecvente în �ar� �i în str�in�tate- aceste sunt mijloacele cele 
mai eficiente pentru p�strarea �i adeziunea interesul amatorilor- este o sarcin� de loc u�oar�, dar 
de o importan�� vital� a managerului, de pe lâng� asigurarea condi�iilor prielnice, pl�cute pentru 
repeti�ii- men�inerea, �i chiar îmbun�t��irea ale acestor preocup�ri. Trebuie s� insiste pentru 
înt�rirea  atmosferei de prietenie, de familiaritete în sânulcolectivelor, pentru organizarea serb�rii 
comune (ziua de na�tere, ziua de onomastic� etc., excursii). Sunt importante �i editarea �i 
redactarea unor caiete de program ale forma�iilor etc. cu multe fotografii din activitatea 
colectivelor, prezentarea membrilor. 
 
 
      Formele noi de activitate în Casa de Cultur� 
 
 
 Cu zeci de ani în urm�, idealul principal al activit��ii culturale “de mas�” a fost, f�r� 
îndoial�, o mul�ime imens� de participan�i, de spectatori “la ac�iune”. În loc de evaluare real� a 
eficien�ei, num�rul cât mai mare al participan�ilor, al spectatorilor a fost transformat în m�sur� 
de valoare. Procedeul a degenerat într-un formalism cras, resping�tor, de fapt favorizase emiterea 
unor statistici mincinoase. 
 O concep�ie foarte r�spândit�, mai modern� a  fenomenului cultural prevede activitatea 
comun� a unui grup mai restrâns de oameni cu un interes asem�n�tor, care  discut� liber, f�r� 
restric�ii, f�r� protocol.  
 La toamna anului 2005 a fost amenajat�, cu mult� trud� �i cheltuial�, în pivni�a igrasioas� 
a Casei de Cultur� un club pl�cut, elegant la subsol, foarte prielnic acestor activit��i. În acest club 
de subsol sunt organizate întâlnirile s�pt�mânale (de la orele 19) ale celor cinci cluburi: luni-
Cineclubul “Huszárik”, mar�i- Clubul de art� modern� ALTUS, miercuri- Clubul de pres� “Holló 
Ern�”, joi- Clubul de Taifas (aici sunt invitate diferite personalit��i cu func�ii, cercet�tori, arti�ti, 
muzeografi, profesori renumi�i, preo�i, constructori de avioane proprii etc. etc.), vineri- Clubul de 



Jazz. Dup� mai mult de un an de activitate, existen�a celor cinci cluburi pare justificat�. Dup� 
prelucrarea datelor strânse în Marele Sondaj cu Premii, lansat de Casa Municipal� de Cultur�, 
vom afla de net�g�duit, dac� popula�ia ora�ului este de acord cu existen�a acestor cinci cluburi, 
sau are alte idei. 
 O problem� persistent� care d� mult� b�taie de cap, mult� am�r�ciune organizatorilor de 
activit��i culturale: lipsa de interes sau un interes minim al publicului fa�� de programele oferite. 
Pe lâng� ofertele  prin cablu amintite se mai întâmpl� �i suprapunerea pe acela�i zi �i la ore 
apropiate mai multe ac�iuni culturale în diferite locuri (Biblioteca Jude�ean�, Muzeul, Casa 
Mives etc.). Un remediu absolut sigur nu exist� în aceast� problem�. Ceea ce se poate face, �i 
Casa de Cultur� a �i utilizat aceast� modalitate (cu toate c� implic� costuri destul de importante): 
intensificarea publicit��ii prin media (ziare, reviste, posturi de radio, tv), r�spândirea afi�elor bine 
concepute, estetice �i atractive, împr��tierea foilor volante de ex. cu programele cluburilor, 
trimiterea invita�iilor elegante, reveren�ioase, anun�area prin telefon ale unor persoane importante 
etc.  
 Casa de Cultur� �i-a asigurat o activitate PR bogat� �i relativ eficace, dar mai sunt unele 
aspecte care trebuiesc corectate, des�vâr�ite. În momentul de fa�� afi�ajul se limiteaz�, doar la 
câteva locuri din centrul ora�ului, la fel �i r�spândirea foilor volante se extinde doar la câteva 
locuri mai importante, centrale. Datorit� faptului c� institu�ia noastr� lucreaz� cu un personal 
destul de restrâns, nu avem un om, care ar putea s� se ocupe doar cu publicitate, cu afi�ajul, cu 
PR. Trebuie s� g�sim o modalitate pentru angajarea unui om cu contract civil pentru aceast� 
sarcin�. La fel trebuie s� fie instalate în jurul cl�dirii casei de cultur� afi�iere moderne, 
înc�p�toare, dac� se poate iluminate. La fel trebuie s� ne amenaj�m, cu ajutorul prim�riei, al 
consiliului local, afi�iere permanente în diferite puncte ale ora�ului: în zona g�rii, a fabricilor, în 
pia�a central�, în pia�a din cartierele Ciuc �i Simeria, zona stadionului, la str. Váradi József etc. 
 
 
         Modalit��ile de cunoa�tere a nevoilor culturale ale popula�iei ora�ului       
 
 
 Modalitatea cea mai evident� �i cea mai simpl� este discu�ia direct�, permanent� ini�iat� 
de personalul casei de cultur� cu vizitatorii �i cu membrii colectivelor de arti�ti amatori. La fel ne 
aduc la cuno�tin�� o serie de observa�ii, idei,  
 
 
propuneri de îmbun�t��ire c�r�ile vizitatorilor introduse în cluburi �i la diferite expozi�ii. Dar 
aceste modalit��i, chiar dac� ne aduc multe �i folositoare informa�ii �i idei, sugestii, totu�i au o 
raz� de influen�� destul de limitat�: prin ele putem cunoa�te p�rerile doar acelor “cons�teni”, care 
deja au f�cut deplas�rile pân� la sediu. Marea majoritate a popula�iei din ora� r�mâne departe de 
activit��ile noastre. Nici strângerea sistematic� a articolelor, a reportajelor din presa scris� �i 
electronic� nu ne ofer� o baz� prea solid�, cuprinz�toare, pentru modelarea activit��ilor viitoare. 
 Tocmai din aceste considerente vom ini�ia Marele Sondaj cu premii, cu ajutorul 
consiliului local, al prim�riei, al sponsorilor la nivelul întregului ora�. Chestionarele noastre în 
limba român� (anexa 1) �i în limba maghiar� (anexa 2), tip�rite în mii de exemplare, vor fi 
împ�r�ite la toate institu�iile �i liceele, la întreprinderile �i magazinele mai importante, la 
chio�curi de ziare etc. 
 Datorit� faptului c� completarea chestionarelor necesit� un timp mai îndelungat, va 
consuma r�bdare, pentru captarea interesului trebuie s� oferim premii considerabile acelor care 
sunt dispu�i s� se conforme cerin�elor noastre. Lansarea chestionarelor va fi programat� probabil 
la sfâr�itul lunii aprilie, �i strângerea lor în urnele a�ezate în diferite locuri (casa de cultur�, 
consiliul local, consiliul jude�ean, bibliotec�, licee, parohii, institu�ii, poarta fabricilor, a 
intreprinderilor mai însemnate etc.) va continua pâna la pauz� de var�. Acest material, sper�m, 
bogat va fi prelucrat (sau m�car început) în timpul pauzei de var�. Concluziile vor fi incluse într-
un studiu detailat, �i rezultatele vor fi utilizate în modelarea activit��ii viitoare (cel mai târziu 
pentru anul 2008). 



 Dup� experien�a dobândit� cu acest Marele Sondaj cu premii vom lua hot�rârea privind 
repetarea lui, probabil în anul 2009. Practic, în sediul neînc�p�tor al Casei de Cultur� cu greutate 
s-ar putea înghesui �i alte oferte culturale, dac� nu renun��m la unele din cele existente. Ar exista 
o rezolvare plauzibil�, dar  costisitoare: amenajarea �i în cealalt� pivni�� o sal� func�ional�. 
Oricum, hot�rârile privind diversificarea  activit��ilor în continuare vor fi luate pe baza studiului 
întocmit dup� prelucrarea chestionarelor.  
 Sper�m c� ideea de înfiin�are a clubului de la subsol �i întemeierea celor cinci cluburi - 
cu o concuren�� tacit� între ele - la fel �i ini�ierea Marelui Sondaj cu Premii înf��i�eaz� destul de 
conving�tor promovarea excelen�ei, a experimentului �i a inova�iei în activitatea noastr�. 
 Dezvoltarea competen�elor profesionale a personalului din subordine se realizeaz� prin 
analizele s�pt�mânale (ce am realizat, care au fost gre�elile, care sunt laturile pozitive, cum vom 
aborda sarcinile din s�pt�mâna viitoare etc.) prin discu�ii personale �i citirea  în mod regulat a 
ziarelor, revistelor locale �i centrale colec�ionate în Clubul de Pres� (în lb. român� �i maghiar�), 
�i prin schimburi de experien�� organizate cu alte unit��i cu profil asem�n�tor. 
 
 
Considerente naturale ale unui conduc�tor al casei de cultur� 
 
 
 

Conduc�torii, de fapt, mentorii forma�iilor, echipelor, cluburilor de la Casa de Culturii sunt 
speciali�ti aprecia�i recunoscu�i, cu o autoritate indiscutabil� în sfera lor de activitate, �i nu în 
ultimul rând, o conduit� irepro�abil�. Ei au fost ale�i pentru aceste func�ii nu doar pe baza 
preg�tirii sau a competen�ei lor, dar �i a ata�amentului, al pasiunii lor fa�� de domeniul lor de 
activitate, considerat drept t�râmul exercit�rii voca�iei personale, precum �i a afec�iunii lor fa�� 
de colectivul îndrumat. 

Nu se pune deci problema schimb�rii lor pe baza acestor criterii, dar încetul cu încetul 
trebuie s� ne gândim la înlocuirea lor cu urma�i demni, tineri� unii dintre conduc�torii actuali se 
apropie sau chiar au dep��it �aptezeci de ani. 

Se pune problema, cum s-a mai ar�tat, completarea forma�iilor echipelor etc. ale casei de 
cultur�, mai ales cu tineri, dar nu numai, �i rezultatele marelui sondaj al nostru, sper�m, ne vor 
da indicii concrete în acest sens. În activitatea noastr� viitoare, în l�rgirea colectivelor de arti�ti 
amatori, în alegerea �i stabilirea repertoriului pentru fiecare forma�ie în parte, idea principal�, 
criteriu de baz�, c�l�uzitoare va fi calitatea. A venit timpul �i pentru înnoirea costumelor Corului 
Mixt Cantus Firmus �i Corul  B�rb�tesc, la fel �i pentru soli�tii vocali �i dansatori �i ansamblul 
de dansuri populare Br�du�ul �i orchestra Casei de Cultur�. 

Bineîn�eles, realizarea acestor obiective va necesita o chibzuial� atent� a mijloacelor 
financiare aflate la dispozi�ia Casei de Cultur�. La fel întrebuin�area resurselor umane trebuie 
f�cut� cu mult� chibzuin��, cu mult� cump�nire, �inând cont de personalul redus al institu�iei. 

Am vrea s� introducem pe baza rezultatelor ob�inute din Marele Sondaj cu Premii al Casei 
de Cultur� – o serie de forme noi de activitate, în�elegând prin asta �i alc�tuirea unor echipe, 
forma�ii noi, cum ar fi de exemplu Cercul de P�pu�ari “Benedek Elek”, sau echipa de Alpini�ti, 
care deja �i-a introdus întrunirile periodice în Clubul de la subsol. În camera de studii vom 
încerca s� introducem o form� absolut inedit� pentru noi �i pentru popula�ia ora�ului: În 
buc�t�ria bunicii. Întîlnirile preconizate ar însemna un cerc de discu�ii, de consulta�ii, unde o 
femeie mai în v�rst�, recunoscut� pentru competen�a sa, pentru respectul care îi poart� semenii, 
va da sfaturi, mai ales tinerilor gospodine în treburile femeie�ti, via�a familiar�, educa�ia copiilor, 
problema g�titului, îmbr�c�mintei, cump�r�turii, conservarea fructelor pentru iarna etc. etc. 

Am vrea s� atragem în activit��iile casei se cultur� cât mai mul�i locuitori ai ora�ului, 
dorim c� cei care ar vrea s� se manifeste în sfera cultural, în domeniului de art� s� g�seasc� la 
noi un sprijin, o posibilitate prielnic�. Petrecerea timpului liber în cadrul activit��ilor oferite de 
institu�ia noastr� trebuie s� asigure un c��tig personal pentru fiecare om: un c��tig în cultur�, în 
realizarea personalit��ii, în l�rgirea contractelor, rela�iilor individuale. 

 



 
 
 
 

Aplicarea principiilor de eficien��, eficacitate �i economic în gestionarea mijloacelor financiare 
�i a resurselor umane �i materiale la  
Casa de Cultur� Municipal� Sf Gheorghe 
 
 
Managementul resurselor umane:  
 În cea ce prive�te managementul resurselor umane, politica de personal a institu�iei a 
urm�rit constant îmbun�t��irea performan�elor �i prezentarea rezultatelor muncii angaja�ilor prin 
participarea la cât mai multe evenimente de profil. În cursul anului 2006 a fost angajat o 
persoan� cu preg�tire arte plastice cu specializare art� mural�, astfel activit��iile artistice sunt 
coordonate de o persoan� cu preg�tire adecvat�. Astfel doar în anul 2006, din partea Casei de 
Cultur� Municipal�, 4 angaja�i au participat la cursuri de perfec�ionare.cum ar fi 2 referen�i 
culturali la cursul de impresar artistic, directorul institu�iei la cursul de manager �i contabila �ef� 
la cursul de informatic�. 
Managementul resurselor financiare �i materiale:  
 Angajarea, lichidarea �i ordonan�area cheltuielilor bugetare pe parcursul exerci�iului 
bugetar anul 2006 au fost respactate �i cheltuite în limita veniturilor bugetare aprobate ne fiind 
dep��ite. Cu resursele existente din aloca�ia bugetar� �i din venituri proprii s-au asigurat 
întotdeauna fonduri destinate cheltuielilor de personal, inclusiv cele destinate dezvolt�rii 
competen�elor profesionale ale institu�iei publice de cultur�, cheltuielile materiale legate de plata 
tuturor utilit��ilor, de repara�iile curente  Casei de Cultur� adic� zugr�virea exterioar� a cl�dirii �i 
scimbarea unor u�i �i ferestre. Cheltuielile legate de activit��iile de profil au fost asigurate �i s-a 
manifestat prin majorarea �i diversificarea activit��iilor culturale. În anul 2006 au fost 
achizi�ionate un aparat de proiec�ie pentru activit��iile cluburilor din subsolul Casei de Cultur� 
Municipal� Sf.Gheorghe pentru proiec�ia filmelor documentare, o imprimant� Laserjet color A4 
pentru tip�rirea afi�elor mici, invita�iilor, caietelor de program  etc., a mai fost completat 
sistemul de sonorizare astfel putând asista mai bine la sonorizarea spectacolelor. Referentul de 
specialitate artist plastic angajat� în anul 2006 proiecteaz� afi�e, caiete de program, invita�ii etc. 
nu mai fiind necesar� cheltuii în plus pentru aceste servicii.  În anul 2005 a fost ini�iat Clubul de 
Jazz �i Cineclubul Huszárik care în anul 2006 a fost completat de Clubul de pres� Holló Ern�, 
Clubul de taifas �i Clubul ALTUS de art� contemporan� astfel în anul 2006 la seriile de club au 
fost aproximativ 1.500-2.000 de participan�i fa�� de anul 2005 când au fost aproximativ 150-200 
de participan�i. 
 
Anexa 1. la Proiectul de management 
 
 
 
    Casa de Cultur� a Municipiului Sf. Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     MARELE SONDAJ CU PREMII 
 
    (În�iruirea premiilor oferite, tip�rite, dac� se poate, cu fotografiile color ale lor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       LOCUITORII ORA�ULUI SFÂNTU GHEORGHE  
         DESPRE CASA DE CULTUR� MUNICIPAL� 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 � În ce m�sur� este cunoscut�     
                     � Cum este apreciat�  preten�ii, deziderate   
                     � Idei, sugestii    
                 � Dorin�e de participare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CHESTIONARUL 
 
 

- G�sim ca firesc c� locuind în Sfântu Gheorghe, a�i auzit, a�i citit to- 
 tu�i ceva despre (“mica”) casa de cultur� or��eneasc�. Dar în ce m�sur� îi  cunoa�te�i 
activitatea? (V� rug�m, pune�i un X în p�tr��elul ata�at r�spunsului  care se apropie cel 
mai mult de p�rerea dv.) 
 
 

1.   Doar am auzit (am citit) ceva în leg�tura cu activitatea casei de cultur�,    
  dar în mod concret n-o cunosc de loc  	 

2.   Enumer�m în continuare forma�iile, echipele, cluburile, ac�iunile etc. 
  casei de cultur�. V� rug�m ca în p�tr��elele ata�ate trece�i num�rul  



                       r�spunsului, care se apropie cel mai mult de raportul dv. fa�� de activi- 
                       tatea respectiv�: 

 
1. Am ascultat-o (am v�zut-o, am participat etc.) o dat�, de dou� ori 
    (de câteva ori), dar nu m-a prins într-un mod deosebit; 
2. Am g�sit destul de interesant�, �i s-ar putea c� la o ocazie prielnic� 
    s� m� mai duc. 
3. Am fost martor la spectacole (participam la discu�ii etc.) de 
    calitate, pline cu înv���minte, atr�g�toare �i în continuare. Dac� 

                              posibilitatea îmi va permite voi veni cu regularitate. 
4. A� vrea s� devin eu însumi un membru activ  (un x trecut în cel de 
    al doilea p�tr��el) 
 

1.  Forma�ii, echipe: 
  1.2.1.1.  Corul mixt Cantus Firmus  	
	 

1.   Corul B�rb�tesc Maghiar   	
	 
2.   Cercul de teatru “Visky Árpád”   	
	 
3.   Uniunea Arti�tilor Plastici Amatori “Gyárfás Jen�” 	
	 
4.   Ansamblul folcloric de dans popular “Br�du�ul”  	
	 
5.   Recitatori, soli�ti, povestitori etc.  	
	 

 
1.2.2. Cluburile Casei de Cultur�: 

  1.2.2.1.  Cineclubul “Huszárik”   	
	 
  1.2.2.2.  Clubul de Art� Contemporan� ALTUS   	
	 
  1.2.2.3.  Clubul de Pres� “Holló Ern�”   	
	 
  1.2.2.4.  Clubul de Taifa�  	
	 

1.2.2.1.   Clubul de Jazz   	
	 
 

1.2.3. Programe de cultur� �i de distrac�ie: 
 1.2.3.1.  Expozi�iile organizate în cadrul Casei de Cultur�  	
	 

         1.2.3.2.  Conferin�e, prezent�ri de carte, concerte, audi�ii etc. 	
	
 
 1.2.3.3.  Casa dansului popular  	
	 
 
 
 
 
 
 
2. În continuare v� punem la dispozi�ie acest spa�iu s� conclude�i  

          în câteva rânduri p�rerea dv. despre Casa de Cultur� �i activitatea desf��urat�: 
 
            

  

            

  

            

  

            

  



            

  

 
3. În spa�iul care urmeaz�, v� rug�m s� ne comunica�i, ce a�i dori  

         s� schimba�i în înf��i�area, modul, exerci�iul etc. Casa de Cultur�, �i dac� ave�i 
        propuneri,   idei  în leg�tur� cu activit��ile casei de cultur�, care sunt acele 
        omisiuni, sc�p�ri, care ar trebui s� fie remediate, �i în ce mod: 
 
            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

 
 
            Pute�i completa chestionarul �i f�r� s� preciza�i numele dv., dar p�rerile, 
        preten�iile deziderate exprimate, ideile, propunerile ar trebui grupate dup�  vâr- 
        st�, gen, ocupa�ie �i preg�tire, ca s� le putem fructifica în modelarea activit��ii 
        viitoare. Deci neap�rat avem nevoie de câteva date (nu �i de numele) în vederea 
        prelucr�rii materialului. Aceste date sunt necesare �i pentru identificarea a acelor 
        noroco�i, care- dup� tragerea la sor�i- au devenit câ�tig�torii premiilor valoroase 
        oferite de noi celor care completeaz� chestionarul nostru. Informa�iile în leg�tur� 
        cu presa scris�, electronic� sunt solicitate de noi, ca ele s� ne ajute în îmbun�t�- 
        �irea activit��ilor PR (rela�ie cu publicul) ale casei de cultur�. Întreb�rile 11, 12, 
        13 ne ajut� în ce privin�� putem s� v� contact�m. 
 
 
 
 Date personale: 
 
 
 
 1. Numele (dac� dori�i)         

  

 2. Adresa (dac� dori�i)         

  

3. Vârsta    4. Accesibilitate (telefon, celular, e_mail etc.)                 

                

  

 



          5.   Ocupa�ia          6. Sex     

7. Studii       8. De când tr�i�i în Sf. Gheorghe         

9. Ce ziare, reviste citi�i  

10. Care sunt posturile de radio �i tv, pe care le urm�ri�i în mod regulat 

                 

   

11. Dac� cânta�i la vreun instrumnet muzical (slab, mediocru, bine)    

12. Dac� a�i fost membra unei forma�ii, echipe de arti�ti amatori, c�reia �i  aproximativ 

când            

            

13.  Ave�i vreo pasiune, preocupare (hobby) mai interesant�, �i care anume  

                                                                                                                     

 

(Partea a doua a chestionarului va con�ine reclamele color ale sponso- 

         rilor, care au oferit premiile pentru cei care completeaz� chestionarul.). Aici va 

         apare lista cu locul unde sunt palsate urnele de colectare a chestionarelor son- 

        dajului �i dou�-trei fraze din regulament   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


