
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
COMISIA DE EVALUARE ANUALA A MANAGEMENTULUI PE PERIOADA 1
IANUARIE -
31 DECEMBRIE 2012 A CASEI DE CULTURA MUNICIPALA SFANTU GHEORGHE
Nr . .l~7~?/2013

RAPORT MOTIVAT
a Comisiei de evaluare asupra rezultatului obtinut in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2012 de domnul Duhinyi Balogh Aladar, managerul Casei de Cultura Municipala Scantu
Gheorghe, in urma evaluarii

Comisia de eva1uare a1managementului pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 a
Casei de Cultudi Munieipala Srantu Gheorghe ~i-a desIa~urat activitatea ill perioada 11 -
14.03.2013, avand la baza:

- Contractul de management nr.36.183/27.07.2012, incheiat cu dornnul Dulimyi Balogh
Aladar, managerul Casei de Cultura Munieipala Srantu Gheorghe;

- Raportul de activitate al dornnului Dulanyi Balogh Aladar, managerul Casei de Cultura
Munieipala Srantu Gheorghe, elaborat pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012;

- Hotariirea nr.1012013 al Consiliu1ui Local al Municipiului Srantu Gheorghe privind
organizarea ~i desIa~urarea evaluarii anuale al managementului Casei de Cultura Munieipala
Srantu Gheorghe;

- Dispozitia nr.28112013 al Primarului Municipiului Srantu Gheorghe, privind
componenta nominala a Comisiei de evaluare pe anul 2012 al managementului, precum ~i
ealendarul evaluarii;

- prevederile O.UG. nr.189/2008 privind managementul institutiilor publiee de eultura,
eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare;

- prevederile H.G.R. nr.1301l2009 ~i alte doeumente aplicabile in domeniu.

I. Recomandarile membrilor Comisiei de evaluare finala:
1. doarnna Sztakics Eva Judit, viceprimar, reprezentantul Autoritatii;
1.1. cre~terea ponderii venitului propriu la cheltuielile pe spectator/beneficiar, prin

cre~terea numarului participantilor la spectacole, sau cre~terea veniturilor proprii;
1.2. ocuparea postului de contabil ~ef;
1.3. montarea unui panou pe c1adirea Clubului Pensionarilor din strada Korosi

Csoma Sandor, pentru marcarea apartenentei acestui imobil la Casa de Cultura Municipala
Srantu Gheorghe;

2. dornnul Zakarias Zalan, specialist;
2.1. organizarea unui Festival multicultural, care ar face posibila illtalnirea ~i

cunoa~terea creatiilor caselor de cultura din tara. Prop un ca acest Festival sa aibe loc ill perioada
verii, in primul rand institutiile culturale ale ora~ului sunt in perioada de odihna, iar anotimpul
respectiv permite programe planificate in aer liber. Acest Festival poate fi realizat ill parteneriat
cu mai multe institutii culturale, creand astfel mai multe relatii profesionale ill diverse domenii,
langa toate acestea, un astfel de Festival ar mari popularitatea institutiei;

2.2. analiza profunda a institutiei din punct de vedere cultural ~i regandirea
programelor. Daca cateva dintre activitatile institutiei nu mai au interes, sa fie desfiintate, sau
pur ~i simplu, reprofilate, cautand un public nou;

2.3. deoarece nu am sesizat schimbari dupa propunerea mea din anul trecut, a~
vrea sa repet urmatoarea: largirea activitatii culturale privind programele speciale destinate
copiilor de diferite varste, avand ca prim scop formarea tineretului in domeniul cultural;



3. domnul Deak Gyula Levente , specialist;
3.1. in vederea maririi bugetului de venituri, prop un organizarea mai multor

programe cu bilete de intrare la un pret redus, in locul intrarii gratuite. Totodata, cu ocazia
evaluarii d-Iui manager a ie~it la iveala ca la multe programe cu bilete de diferite valori, sunt
multi participanti care intra totu~i gratuit, necunoscfmdu-se numarul lor. Astfel, pentru 0 mai
buna apreciare al numarului de participanti la aceste programe, prop un tiparirea unui set de
bilete cu valoare 0 (zero);

3.2. datorita faptului ca nurnarul de angajati s-a scazut la 7, avfmd astfel 5 posturi
libere, pentru realizarea programelor propun angajarea pe 0 perioada determinata a cel putin doi
referenti. In cazul in care angajarea pe 0 perioada determinata nu este posibila din lipsa de
candidati, se poate incerca contractarea unor speciali~ti pentru a conduce ~i organiza unele din
programele propuse;

3.3. in vederea atragerii de fonduri pentru programele institutiei, propun
depunerea a mai multor proiecte de finantari. Cu ajutorul acestor fonduri se pot diversifica
programele ~i se pot imbunatatii calitatea programelor mai vechi. Totodata, acest lucru duce
implicit ~i la majorarea numarului de participanti la programele ~i spectacolele sustinute;

II. Nota finaHi a evaluarii pe anul 2012 - atribuita domnului Dulanyi Balogh
Aladar de catre Comisia de evaluare al managementului Casei de Cultura Municipala Srantu
Gheorghe - este de 1.9,181.

III. Tinand cont de prevederile art.41 alin.(1) din O.D.G. nr.18912008 privind
managementul institutiilor publiee de eultura, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare,
Comisia de evaluare al managementului pe anul 2012 recomanda continuarea
managementului Casei de Cultura Municipala SHintu Gheorghe in anul 2013 de catre
domnul Dulanyi Balogh Aladar, in condiliile stipulate in Contractul de management
nr.36.183/2012, lin and cont ~i de propunerile formulate, aratate la punctul I. din prezenta.
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