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Nr. 16412/30.03.2010. 

 
RAPORT MOTIVAT 

 
al Comisei de evaluare asupra rezultatului obţinut în urma evaluării activităţii desfăşurate 

în cursul anului 2009 de către domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de 
Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe 

 
 Comisia de evaluare – constituită prin Dispoziţia nr.734/2010 al domnului primar 
Antal Árpád András, în scopul evaluării activităţii desfăşurate în cursul anului 2009 al 
domnului Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe –, şi-a organizat şi desfăşurat activitatea, având la bază:  

- dispoziţiile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare;   

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009;  
- Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. nr.47/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2009 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” 
Sfântu Gheorghe;  

- referatele–analiză întocmite de reprezentanţii compartimentelor de specialitate 
din cadrul Primărei Municipiului Sfântu Gheorghe;   

-  rapoartele de specialitate individuale ale membrilor Comisiei de evaluare; 
   

1.- În cadrul analizelor fectuate, precum şi cu ocazia interviului cu domnul 
manager Dulányi Balogh Aladár,  Comisia de evaluare a  constatat: 
 - importanţa, locul şi rolul major a existenţei şi activităţii în sfera culturii 
interpretative, domeniu în care operează Casa de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, care prin diversitatea activităţii sale deserveşte practic toate nivelurile 
culturale ale Municipiului Sfântu Gheorghe; 
 - managementul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe a vizat în anul 
2009 realizarea angajamentelor asumate de domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul 
instituţiei; 

- activitatea managerială a fost concentrată cu prioritate asupra organizării, 
coordonării şi controlului, în scopul gestionării eficiente a treburilor secifice instituţiei, 
derularea “bine gândită din punct de vedere economic a  activităţii, fără risipă de fonduri 
bugetare”; 

- în anul 2009 activitatea profesionala a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe a fost foarte diversificată, având numeroase actiuni, programe şi proiecte 
pentru toate categoriile de vârstă. Chiar se poate considera ca numărul activităţilor 
angajate a fost realizat cu depăşire remarcabilă, numărul participanţilor / spectatorilor / 
vizitatorilor atrase la aceste activităţi  ridicându-se la aproape 16.000 de persoane; 
 - angajamentul managerului pe anul 2009 la capitolul “gradul de acoperire din 
resurse atrase / venituri proprii a cheltuielilor” a fost realizat în proporţie de doar 29,30%; 



- acţiunile, programele şi proiectele culturale proprii au fost realizate în anul 2009, 
având la bază un buget de venituri şi cheltuieli relativ modest; 
   

2.- Comisia de evaluare acordă – ca notă finală a evaluarii – punctajul de 8,91  
(faţă de maximum posibil de 10,00); 
                    Ca urmare, Comisia de evaluare consideră activitatea managerială pe 
anul 2009 desfăşurată de domnul Dulányi Balogh Aladár ca una “satisfăcătoare” (a 
se vedea precizările art.41 alin.(2) din O.U.G. nr.189/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

 
3.- În consecinţă, Comisia de evaluare recomandă deliberativului 

Municipiului Sfântu Gheorghe acordarea domnului Dulányi Balogh Aladár dreptul 
de a continua activitarea managerială a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe, până la data următoarei evaluări, care va avea loc în cursul trim.I/2011, 
ţinând cont şi de următoarele propuneri: 

- la indicarorul “gradul de acoperire din resurse atrase / venituri proprii în totalul 
veniturilor” se consideră necesară o abordare mai realistă, raportată la posibilităţile 
actuale concrete; 

- totdată este necesară şi o angajare mai curajoasă în privinţa numărului şi 
diversităţii acţiunilor, programelor şi proiectelor culturale proprii ce urmează a fi 
organizate anual, ţinând seamă desigur şi de resursele bugetare alocate anual instituţiei; 

- datorită faptului că la majoritatea acţiunilor, programelor şi proiectelor culturale 
proprii organizate de Casa de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe întrarea 
spectatorilor / vizitatorilor este liberă (gratuită), în viitor să se organizeze mai multe 
activităţi cu întrare la un preţ “redus” şi nu “gratuit”;  

- atragerea mai multor copii la Ansamblul Folcloric “Fenyőcske”, diversificarea 
programului,  al repertoriului,  atragerea mai multor coregrafi la alcătuirea programelor 
culturale proprii; 
 - organizarea de vizionări ale spectacolelor prezentate de Ansamblul de Dansuri 
“Trei Scaune - Háromszék” Sfântu Gheorghe de către toţi membrii Ansamblului 
Folcloric “Fenyőcske”; 
 - organizarea şi popularizarea activităţii Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe va trebui să depăşească limitele publicării în ziare şi posturi de radio, 
contactând audienţa, în acest scop,  în mod direct şi prin afişe şi pliante; 
 - în alcătuirea repertoriului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, se 
propune “aprofundarea transformărilor intelectuale ale lumii”, necesare pentru o evoluţie 
sănătoase a unei noi generaţii, reevaluând totodată importanţa şi rostul ansamblurilor 
existente în prezent, organizate în cadrul instituţiei; 
 - la alcătuirea activităţii în general a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe să nu ezite să contacteze oamenii de specialitate de cultură şi din afara 
instituţiei, care pot veni cu idei benefice în vederea îmbunătăţirii în continuare a 
activităţii instituţiei; 
 
   Comisia de evaluare: 

Sztakics Éva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Georghe, 
preşedintele comisiei; 



Zakariás Zalán, conducătorul artistic al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe, specialist, membru în comisie; 
 

Deák Gyula Levente, managerul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune -
Háromszék” Sfântu Gheorghe, specialist, mebru în comisie; 
 


