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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
COMISIA DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI PE ANUL 2010 AL 
TEATRULUI “ANDREI MUREŞANU” SFÂNTU GHEORGHE 
Nr. 15.028/2011 
 

RAPORT MOTIVAT  
asupra rezultatului obţinut în anul 2010 de domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul 

Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, în urma evaluării 
 

  Comisia de evaluare a managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei 
Mureşanu” Sfântu Gheorghe – constituită prin Dispoziţia nr. 246/2011 al Primarului 
Municipiului Sfântu Gheorghe – şi-a desfăşurat activitatea în perioada 10 – 16 martie 2011, 
pe baza prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pe anul 2010 al 
Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr. 14/2011 al 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.  

I. Recomandările membrilor Comisiei de evaluare: 
1. domnul Guruianu Mădălin Doru,  reprezentantul autorităţii: 

 - depunerea unui efort sporit pentru reducerea diferenţei dintre indicatorii culturali 
negociate şi realizate la indicatorul”numărul spectacolelor”; 
 - elaborarea unei strategii pentru o mai bună colaborare cu mass-media locală şi 
centrală pentru realizarea unui procent ridicat de apariţii în presă; 
  2. domnul Kopacz Attila, specialist : 

- folosirea unor afişe elaborate de profesionişti, de calitate mai bună decât cele actuale, 
expuse în punctele cheie ale centrului municipiului şi nu numai;   

3. domnul Szonda Szabolcs,  pecialist: 
- instituirea unei colaborări între Teatrul “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe şi 

Biblioteca Judeţeană “Bod Péter”, respectiv organizarea de întâlniri şi evenimente culturale 
pentru publicul amator de cultură şi artă teatrală. O posibilă colaborare, în viitorul apropiat, ar 
putea fi “Maratonul de Lectură”, organizat cu ocazia comemorării aniversării de 550 de ani a 
existenţei oraşului; 
 - folosirea “Sălii Gábor Áron” a Bibliotecii pentru a organiza spectacole, în cazul în 
care sala de spectacole a Teatrului este ocupată cu alte activităţi; 

- întroducerea sistemului de abonamente, ca o metodă bună de atragere de spectatori şi 
determinarea unei părţi al publicului să devină spectatori fideli;   
  II. Nota finală a evaluării managementului pe anul 2010 – acordată de 
Comisia de evaluare al managementului pe anul 2010 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu 
Gheorghe  –, atribuită domnului manager Mihaiu Horaţiu -Nicolae,  este  8,78.  
  În consecinţă – având la bază prevederile art. 41 alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G. 
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare – Comisia de evaluare al managementului pe anul 2010 constată 
că domnul Mihaiu Horaţiu -Nicolae poate continua în anul 2011 activitatea sa 
managerială al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.   
 
  Comisia de evaluare:      Guruianu Mădălin Doru, 
 
      Kopacz Attila,  
 
      Szonda Szabolcs, 
 
Sfântu Gheorghe, la 23. 03. 2011. 


