
RAPORT DE ACTIVITATE A    PROIECTULUI DE MANAGEMENT A   CASEI DE
CULTURĂ

“KÓNYA ÁDÁM” SFÂNTU GHEORGHE:

A.  Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Casa de Cultură

“KÓNYA  ÁDÁM”  Sfântu  Gheorghe şi  propuneri  privind  evoluţia  acesteia  în  sistemul

instituţional existent:

Municipiul Sf. Gheorghe este un oraş multiconfesional şi multicultural  cu o infrastructură

solidă de instituţii de spectacole: Teatrul Tamási Áron, Teatrul  Andrei Mureşanu, Muzeul Naţional

Secuiesc, Galeria de Artă  Gyárfás Jenő,  Ansamblul  Háromszék, Biblioteca Judeţeană  Bod  Péter,

Şcoala de Artă şi Casa de Cultură  Kónya Ádám.

Casa de Cultură  Kónya Ádám,  având în administrare Căminul  Cultural  Coşeni,  Căminul

Cultural  Chilieni  şi  Casa  Pensionarilor,  Cinematograful  Arta  trebuie  să  acopere  nevoia  de

informaţie, educaţie şi divertisment pentru un public numeros din toate categoriile sociale sau de

vârstă,  oferindu-le  tuturor  posibilitatea  participării  la  diverse  programe,  care  au  fost  concepute

pentru a satisface dreptul inaliabil al omului  la cultură. Ea trebuie să aibă în vedere componenţa

comunităţii  judeţului  Covasna. Trebuie să  se  adreseze populaţiei  urbane,  stabilită  de mai  multe

generaţii  aici  cât  şi  populaţiei  rurale,  care  este  stabilită  de  puţin  timp,  sau  doar  temporar  în

municipiul Sf. Gheorghe.

Dacă  Teatrul,  Biblioteca,  Muzeul  sau   Ansamblul  de  Dansuri  au  domenii  de  activitate

culturale bine definite, Casa de Cultură  Kónya Ádám  este deschis pentru activităţi diversificate:

cursuri, concerte, spectacole, expoziţii, simpozioane, etc. Pentru a susţine atât artiştii amatori, cât şi

artiştii  profesionişti,  Casa de Cultură trebuie să susţină concurenţă loială cu toate instituţiile de

cultură, dar în acelaşi timp trebuie să colaboreze cu acestea prin organizarea a diferitelor activităţi,

pentru că astfel se pot realiza programe cu un impact mai puternic. Casa De Cultură Kónya Ádám va

trebui să se implice  într-o colaborare mai intensă cu populaţia rurală, prin extinderea activităţilor

educative şi culturale în localităţile Coşeni, Chilieni, în special printr-o colaborare organizatorică cu

Primăria şi  Căminele Culturale.

Alături de celelalte instituţii de cultură, Casa de Cultură Kónya Ádám a devenit foarte bine

cotat şi apreciat de comunitatea locală pentru numărul mare şi calitatea manifestărilor educativ-

culturale.  De  asemenea,  este  foarte  importantă  iniţierea  şi  colaborarea  la  diverse  programe  şi

proiecte  internaţionale  cu  instituţii  de  cultură  şi  educaţie  din  ţară  şi  străinătate,  cu  asociaţii  şi

fundaţii  cultural-educative,  cu  forurile  administrative,  pentru  că  experienţa  din  ultimii  ani  a



demonstrat  că activităţile cu adevărat valoroase se realizează prin parteneriatele dintre mai mulţi

agenţi. Instituţia a avut colaborări la activităţi europene începând cu anul 1990.

O  importanţă  majoră  o  are  colaborarea  cu  presa  locală  şi  radiourile  locale  pentru

îmbunătăţirea promovării activităţilor realizate. Se va avea în vedere realizarea de parteneriate cu

instituţiile mass-media  pentru suportul reciproc al activităţilor, realizarea de evenimente de presă şi

informarea în permanenţă a publicului prin intermediul presei.

Activitatea  instituţiei  se  adresează  tuturor  categoriilor  de  beneficiari  de  orice  vârstă,

începând cu spectacolele organizate pentru copii de grădiniţă, sau mici şcolari, la sediul acestora,

spectacole organizate de Ziua Internaţională a Copilului; pentru beneficiari adolescenţi şi maturi se

organizează concerte de jazz, folclor, rock în diverse locaţii, atât la sediul instituţiei, cât şi în aer

liber. De asemenea spectacolele se adresează întregii comunităţi, dar pe categorii diferite de public;

se acoperă toate categoriile sociale şi se satisfac toate cerinţele culturale.

Ca o concluzie: beneficiarii activităţilor instituţiei sunt de toate categoriile de vârstă, din

localitate, care trebuie atraşi în continuare prin manifestări de înalt nivel artistic, pe termen scurt şi

pe termen lung deopotrivă. Din experienţa acumulată de-a lungul anilor, din contactele permanente

cu presa locală   şi cu celelalte instituţii  de cultură, Casa de Cultură Kónya Ádám, prin specificul

foarte variat al activităţii, a reuşit să cunoască diferitele categorii de beneficiari şi să îi canalizeze pe

manifestări specifice.

a.1. I  nstituţii/organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi

 În localitatea  cu 56.000 de locuitori, considerat oraş mic, stau la dispoziţia publicului două

muzee, o galerie, o galerie de artă contemporană, un ansamblu folcloric de stat, un atelier de teatru-

mişcare, un teatru de stat, o instituţie culturală străină, un teatru de păpuşi, şi Casa de Cultură   cu

programe variate (serate de jazz, de cinema ş.a.). Oraşul organizează  de două decenii sărbătoarea

oraşului,  un eveniment  care atrage un public  larg  prin atmosfera de târg şi  prin  caracterul  său

cultural. În consecinţă, relaţia populaţiei cu instituţiile culturale este puternică.

 

a.2. P  articiparea   Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe    la programe/proiecte

europene/internaţionale 

 Expoziţie de fotografie „HátrArc”- Fotografii despre filmul „Fiul lui Saul”, care

a primit pr.I. în Festivalul de film  din Cannes  

 Expoziţia „Mikor lesz holnap” şi „Remény és álmodozás, Erdély”- Fotografiile

al lui Sylvia Plachi

 Serata  literară Ady Endre -  Artistul  Bogdan Zsolt  din Ungaria,  care a primit



premiumul de UNITER şi Jászai Mari , a prezentat Serata literară Ady Endre–

  Zilele Sf. Gheorghe  - 2016

 Expoziţia de arte plastice - Klick it! – Artistul Stakr Attila de la Ungaria –

 Festivalul  Coral cu Corul Bărbătesc Maghiar   și Corul „Férfi Dalkör Egylet”

Siofok

 Spectacole de dans popular în cadrul festivalului„XXXIII.Kátai Tánctalálkozó” -

Nagykáta,Tápiószentmárton

 Spectacol  de  dans  popular  în  cadrul festivalului„Bodrogközi  Kulturális

Fesztivál” -Királyhelmec,Slovacia

 Spectacol  de  dans  popular  în  cadrul festivalului  „Kivilágos  Kivirradtig”  -

Kisújszállás

 Spectacol de dans popular la Festivalul folcloric - Alsonána

 Piaţa muzicii Clasice/Ziua mondială a muzicii

 Concertul corului mixt Cantus Firmus-  Mezőkeresztes,

 Festival de arte contemporane „PulzArt”

 Revelion  stradal  -  Invitați:Dj  Grid,Concertul  Takács  Tamás  Blues

Band,Concertul Snaps Vocal Band   

a.3.  C  unoaşterea activităţii    Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe    de către

comunitatea beneficiară a acestora

Casa de Cultură Kónya Ádám  este o instituţie publică de cultură, de interes local şi judeţean

prin obiectul său de activitate.  Are sediul în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 13.,

într-o clădire de 360 m2, în zona centrului oraşului Sf. Gheorghe. Casa de cultură a oraşului doreşte

să fie în primul rând căminul celor care îndrăgesc cultura şi se dedică acestuia  un loc unde ideile

pot prinde viaţă şi se pot realiza diferitele iniţiative individuale şi comune. Este sarcina noastră

importantă să încurajăm dezvoltarea amatorilor, susţinându-le activităţile culturale atât individuale

cât şi în grup. Prin programele noastre comunitare şi culturale oferim ajutor celor care vor să-şi

redescopere rădăcinile, respectiv celor care doresc să se cunoască tradiţiile populare şi cultura.

Corespunzător fiecărei tip de manifestare, publicul spectator poate fi identificat astfel:

– concerte corale – spectatori tineri , vârstă medie şi pensionari – în ţară şi  străină- 

tate (festivaluri corale internaţionale, serate corale în cadrul comunităţilor)

 spectacole muzicale – coreografice de folclor – public de toate vârstele – în ţară,

cu corespondenţă în provincie şi zonă rurală (festivaluri internaţionale de folclor,

seri de folclor în cadrul comunităţilor.)



 lansare cărți

 muzică simfonică – elevi (Liceul de Artă), vârstă medie şi pensionari

 muzică contemporană – public de toate vârstele

 muzică de jazz – elevi, tineri din toate domeniile de activitate

 spectacole de teatru – public de toate vârstele

 proiectare film

 convorbiri şi activităţi interactive  - psihoclub

 expoziţii de artă plastică/ foto

 expoziţii de lucru manual

 expoziţia şi colectarea diferitelor obiecte culese

Structura activităţii artistice din formaţii sau compartimente:

-    Trupa de teatru amatori Visky Árpád

– Corul mixt Cantus Firmus

– Corul Bărbătesc Maghiar

– Ansamblul folcloric de dans popular Fenyőcske

– Ansamblul de dans popular Kincskeresők

– Cercul de Artişti Plastici  Amatori Gyárfás Jenő

– Cineclubul Huszárik

– Clubul de lucru manual Háromszéki Fürge Ujjak

– Clubul Swing-Hobby

-    Asociația „Paritya” - „Humorpince”

-    Clubul Ocrotirea mediului Életfa

a.4. A  cţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media

Activităţiile  P.R.  sunt  parte  a  strategiei  noastre  de  management,  ce  stau  la  bază  tuturor

funcţiilor  managementului  şi  deciziei  manageriale.  În  afara  activităţii  generale  (redactarea

comunicatelor de presă, întocmirea maselor de presă, eliberarea invitaţiilor şi transmiterea lor către

lista  de  protocol,  distribuirea  programelor  de  sală  către  spectator,  monitorizarea  mediatizării

posteveniment, ne preocupă în mod constant identificarea posibililor parteneri media, crearea unui

sistem nou de date a partenerilor media şi a publicaţiilor culturale, cât şi monitorizarea fiecărui

eveniment organizat de Casa de Cultură Kónya Ádám.

Astfel,  răspunzând  cererilor  de  informare  ale  publicului  Casa  de  Cultură  Kónya  Ádám,

asigură informaţii celor interesaţi, creând şi menţinând la zi site-ul Web despre activităţile culturale



ale instituţiei. (Web-siteul nostru este www. kultur.ro) De asemenea folosim e-mail-ul, ca mijloc

electronic de transfer de informaţii şi oportunitate de intrare în parteneriat, iar nu în ultimul rând

pentru a veni în întâmpinarea publicului şi a operatorilor culturali cu informaţii cât mai compleţi,

derulate non-stop.

a.5. R  eflectarea   Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sf. Gheorghe   în presa de specialitate

Rămânând fideli proiectelor noastre culturale pe principiul că “arta pentru toţi”, o atenţie

deosebită dorim să acordăm acţiunilor de publicitare, evenimentelor susţinute de formaţiile artistice

ale Casei de Cultură Kónya Ádám.

În vederea promovării  imaginii  activităţii  instituţiei,  canalul cel  mai utilizat  este  şi  va fi

mass-media.  Cu  un  buget  optim  îţi  poţi  atinge  scopul  acţiunii  tale  prin:  conferinţe  de  presă,

briefinguri,  communicate  de  presă,  interviuri,  emisiuni  radio  şi  TV.  Totalitatea  manifestărilor

artistice desfăşurate  în anul 2016 va găsi  locul în  paginile partenerilor permanenţi:  Háromszék,

Observatorul de Covasna, Brassói Lapok, Székely Hírmondó, Új Magyar Szó, Krónika, cât şi în

emisiunile informative la radiourile locale: Sepsi Radio, Sláger Radio etc.

a.6. Profilul/portretul beneficiarului actual:

În momentul de faţă mare parte a publicului Casei de Cultură Kónya Ádám este alcătuit din

tineri.  Pe  lângă  tineri,  un alt  strat  important  al  publicului  este  constituită  din  populaţia  adultă,

totodată din persoane vârstnice.

În tabelul de mai jos, comparativ cu ultimul raport,  este prezentată evoluţia numărului de

spectatori, care, au participat la diferite spectacole ale Casei de Cultură Kónya Ádám .  

Denumire indicator 2016

Nr. beneficiarului Estimat Realizat

2. 3.

la sediu 16718 51071

în deplasare 4869 9689

Pentru viitor ne propunem fidelizarea publicului existent şi atragerea de noi categorii de

spectatori.



a.7. B  eneficiarul - ţintă al activităţilor   Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe

Beneficiarul ţintă al activităţilor Casei de Cultură Kónya Ádám atât pe termen scurt, cât şi pe

termen lung este de toate vârstele – cu accent pe tineri.  Pentru creşterea numărului de spectatori,

eforturile pe planul activităţii de marketing şi PR trebuie să se concentreze la atragerea populaţiei

pasive, care mai este interesată de cultură. Luând în considerare cele prezentate de mai sus, sunt

planificate întâlniri cu publicul, care deservesc scopul intensificării relaţiei cu publicul.

a.8.  D  escrierea  modului  de  dobândire  a  cunoaşterii  categoriilor  de  beneficiari  (tipul

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare)

În anul 2008 de Casa de Cultură a fost lansat un sondaj , numit Marele Sondaj cu Premii, din

rezultatul căruia am aflat interesul cultural  foarte vast a publicului, a locuitorilor din oraş, care a

cuprins  diferite manifestări ca teatrul, expoziţii de artă, concerte corale, - de jazz, - de muzică

uşoară şi  populară,  dansuri  populare ş.a.  Dar cea mai evidentă şi  cea mai simplă  este discuţia

directă,  permanentă iniţiată  de personalul  instituţiei  cu vizitatorii  şi  cu membrii  colectivelor  de

artişti amatori.  Astfel ies la iveală  observaţiile, ideile, propunerile de îmbunătăţire. Se vor efectua

în mod regulat studii asemănătoare cu ajutorul resurselor proprii:  se vor întocmii chestionare, care

se vor putea completa înainte şi după spectacole, expoziţii, repetiţii.

a.9. Utilizarea spaţiilor   Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe

 Dispunem de  o  sală  de  80  locuri,  unde  se  desfăşoară  repetiţiile  formaţiilor  proprii  şi

spectacole. Mai avem o sală de muzică cu 10 locuri, o sală de şedinţă cu 12 locuri, un birou pentru

contabilitate, un birou pentru referenţi şi un birou pentru  manager. Mai dispunem de un club în

subsolul instituţiei cu 30 de locuri. Aceste spaţii sunt destinate mai ales publicului.

a.10. Îmbunătăţiri   realizate   ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.

Deoarece  imobilele  aparţinătoare  instituţiei  sunt  aproape  goli,  avem  nevoie  de  mobile,

pentru desfăşurarea cât mai culturată şi familiară a activităţilor.

B.  Analiza activităţii  profesionale desfăşurate  în anul  2016 a  Casei  de Cultură “KÓNYA



ÁDÁM” Sfântu Gheorghe  

b.1. Analiza programelor/proiectelor Instituţiei

Privitor la programele/ proiectele instituţiei concepute în anul 2016, pot menţiona că, fiecare

a atins scopul, adică valorificarea, protejarea, promovarea valorilor culturale, populare. Spectatorii

au beneficiat de programe /proiecte diferite, între ele: concerte corale şi religioase, de a  valorifica

repertoriul  coral  maghiar  şi  universal,  de  a  atrage  la  actul  cultural   categorii  cât  mai  largi  de

spectatori-public, de toate vârstele. Aceste proiecte au fost realizate cu ajutorul Corului Bărbătesc

Maghiar şi mixt Cantus Firmus a instituţiei, precum şi prin coruri oaspete din ţară şi din străinătate.

Proiectul de concerte simfonice a avut menirea de a aduce în faţa melomanilor bijuterii muzicale

clasice  universale  şi  nu  numai.  Un alt  proiect  cu  scopul  de   protejare  şi  punerea  în  valoare  a

moştenirii culturale prin promovarea în circuitul cultural naţional, a cântului şi dansului popular

secuiesc şi românesc, universal – a cuprins diferite programe  de spectacole muzical-coreografice de

folclor. Prin programul de jazz (concerte şi tabere de jazz) a fost popularizat muzica de jazz din

repertoriul naţional şi internaţional. Programul/proiectul de spectacole de teatru a reuşit să atrage

un număr mai mare de spectatori, şi a reprezintat o formă mai accesibilă către actul de cultură.

Pentru lansarea unor artişti plastici chiar şi amatori au fost concepute proiectele de expoziţii de artă

plastică/foto. Aici artiştii au avut ocazia de a arăta talentul. Totodată programul a urmărit atragerea

unor categorii cât mai largi de vizitatori.  Alte proiecte/programe culturale realizate în anul 2016

sunt cuprinse în programele Cluburilor din subsol (club psihologic, de hobby, de lucru manual).

În anul 2016 la sediul instituţiei au fost realizate următoarele proiecte proprii:

35 - concerte corale – de muzică universală

                13- concerte de muzică simfonică

               19  - concerte de muzică  de jazz şi blues

 15 – concerte fanfară

              26 - proiecție filme

            37  - concert de muzică populară şi dans popular   

                22 - expoziţii de artă plastică,

 1 – sculptură în gheață

            11 - seară de teatru   

1 – expoziţie lucru manual

8 -  serată de dans

 3   - lansare de carte



b.2. A  naliza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel

naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)

La  nivelul  local,  naţional  şi  internaţional  am colaborat cu  alte  instituţii  interesate  de

programele  culturale  ale  Casei  de  Cultură  Kónya  Ádám,  concretizate  cu  noi  colaborări  şi

parteneriate:  Centrul  de  cultură  judeţeană  –  Covasna,  Atelierul  Contemporan  artistic  MOA,

Fundaţia Etna,  Asociaţia culturală Pro Patria din Slovacia,  Asociaţia Culturală din Transilvania,

Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, redacţii de ziare: Székely Hírmondó, Brassói Lapok,

Háromszék, Revista Istoric, Gyergyói Kis újság, Székelyföld, Székely Hírmondó, Institutul Cultural

Maghiar (Zilele Filmului Maghiar),  Muzeul Satului din Cernat,  Asociaţia de Fotografi  “Camera

Club Siculorum”, Asociaţia  Csillagőrző din Ghidfalău, Teatrul  Honvéd din Budapesta, Ansamblul

de Dansuri Trei Scaune – Háromszék, Biblioteca Judeţeană Bod Péter din Sf. Gheorghe, Asociaţia

Sportivă  Alpin  din Sf.  Gheorghe,  Asociaţia  de  Tineret  şi  Cultură  MUKKK,  Casa  de  Cultură

Covasna, Teatrul de Păpuşi Puck din Cluj şi Asociaţia Culturală Csiporkázó din Cernat. Ca urmare,

în anul 2016 am participat la diferite festivaluri, gale corale, de folclor, de teatru, şi vernisaje pentru

artişti plastici amatori atât în ţară cât şi în străinătate. Datorită bunelor relaţii culturale  cu diferite

formaţii  din  Ungaria,  Serbia,  Polonia,  avem posibilitatea  de  a  participa  ca  oaspete  invitant  la

festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri.

Cele mai importante manifestări culturale în anul 2016 au fost:

 Expoziţie de fotografie „HátrArc”Fotografii despre filmul „Fiul lui Saul”, care a

primit pr.I. în Festivalul de film  din Cannes  

 Expoziţia „Mikor lesz holnap” şi „Remény és álmodozás, Erdély”- Fotografiile

al lui Sylvia Plachi

 Serata literară Ady Endre - Artistul  Bogdan Zsolt  din Ungaria,  care a primit

premiumul de UNITER şi Jászai Mari , a prezentat Serata literară Ady Endre

 Expoziţie  de  fotografie  -  Korniss  Péter  din  Transilvania,  a  primit  premiul

Kussuth şi Pulizer

  Zilele Sf. Gheorghe  - 2016

 Expoziţia de arte plastice - Klick it! – Artistul Stakr Attila din Ungaria

 Diferite spectacole în cadrul Ziua Copilului

 Concert simfonic „Cvartetul Vates”

 Festivalul  Coral cu Corul Bărbătesc Maghiar   și Corul „Férfi Dalkör Egylet”

Siofok

 Spectacole de dans popular în cadrul festivalului„XXXIII.Kátai Tánctalálkozó”



- Nagykáta,Tápiószentmárton

 Concerte fanfara

 Ziua de Familie, ed. I, II., III.

 Concert simfonic „The Brunette Quartet”

 Concert vocal-simfonic „Zilele simfonice”

 Concert White Betty

 Tabăra estetice „Avantage”

 Caravana  „TIFF”- Proiecţii de film

 Spectacol de dans „Trei scaun”

 Serată HOBO – Földes László

 Spectacol  de  dans  popular  în  cadrul festivalului„Bodrogközi  Kulturális

Fesztivál” -Királyhelmec,Slovacia

 Spectacol  de  dans  popular  în  cadrul festivalului  „Kivilágos  Kivirradtig”  -

Kisújszállás

 Piaţa muzicii clasice

 Spectacol de dans popular la Festivalul folcloric - Alsonána

 Antropomorfism muzical

 Piaţa muzicii Clasice/Ziua mondială a muzicii

 Concertul corului mixt Cantus Firmus în Biserica Reformată din Naszvaj,

 Festival de arte contemporane „PulzArt”

 Târg de Toamnă

 Festivalul FILMTETTFESZT

 Concert muzică de chanson

 Aprinderea primei luminări de Advent

 Târg de Crăciun

 Sculptură în gheaţă

 Revelion  stradal  -  Invitați:Dj  Grid,Concertul  Takács  Tamás  Blues

Band,Concertul Snaps Vocal Band   

b..3.  Analiza misiunii actuale a    Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe  : ce

mesaj  poartă  instituţia,  cum este  percepută,  factori  de succes şi  elemente de valorizare socială,

aşteptări ale beneficiarilor etc.

Misiunea Casei de Cultură  Kónya Ádám -”arta pentru toţi” - este de a contribui în mod

fundamental la dezvoltarea culturii tradiţionale, prin promovarea, valorificarea şi conservarea a tot



ce este autentic şi de valoare, atât în ţară, cât şi în lume şi integrarea valorilor noastre în patrimoniul

universal. Această misiune se realizează printr-o deschidere către tot ce este nou în plan cultural,

prin atragerea cât mai largă a unui public de toate vârstele – cu accent pe tineri- către produse

culturale performante.

Obiectul său de activitate este organizarea activităţii culturale pentru toate genurile artistice

cu scop cultural, educativ şi de divertisment.

b.4. C  oncluzii:

Principalele obiective pentru viitor sunt păstrarea publicului actual şi implicarea „stratului

pasiv”,  neinteresat în viaţa culturală a oraşului.

C.  Analiza organizării Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe şi

propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare:

c.1. A  naliza reglementărilor interne ale Instituţiei şi ale actelor normative incidente:

      Casa de Cultură  Kónya Ádám  este o instituţie publică, având personalitate juridică, care

funcţionează în municipiul Sf. Gheorghe. Casa de Cultură poate avea filiale în teritoriul unităţii

administrativ - teritoriale respective.

      Obiectivele, misiunea şi organizarea instituţiei sunt stipulate în Regulamentul de Organizare

şi Funcţionare a Casei de Cultură  Kónya Ádám, întocmit conform structurii organizatorice aprobate

de Consiliul Local.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare prevede, de asemenea atribuţiile conducătorilor

de  compartimente,  urmând  ca  personalului  din  subordine  să  fie  întocmite  Fişele  de  Post

corespunzătoare activităţii fiecăruia.

Statul  de  Funcţii  este  acoperitor  pentru  activităţile  instituţiei,  repartizarea  posturilor  pe

compartimente şi specializări urmând a fi făcută de managerul instituţiei pe baza organigramei.

Casa de Cultură Kónya Ádám are posibilităţi foarte limitate. În prezent instituţia noastră are

26 posturi, din care sunt ocupate 23 conform anexa nr.5.

Reprezentarea  grafică  a  structurii  organizatorice  sub  forma  unor  cadrane  corelate  care

exprimă relaţiile organizatorice dintre diverse organisme ale Casei de Cultură  Kónya Ádám  este

vizibil in organigrama din anexa nr.5.

Structura funcţională – compusă în compartimente:



      1. Seviciul administrativ, financiar-contabil și resurse umane:

- compartiment buget și resurse umane,

- compartiment de venit și derulare a evenimentelor culturale,

2. Serviciul de programare și implementare proiecte:

- compartiment de activități culturale permanente,

- compartimentul organizare evenimente, relații cu publicul și mass media,

- cinematorgraful Arta

3 Delegarea responsabilităţilor

În lipsa directorului, contabilul este înlocuitorul de drept al acestuia. Contabilul  îndeplineşte

sarcinile  şi  atribuţiile  acestuia  pe  toată  durata,  cât  acesta  lipseşte  (turnee  susţinute  în  ţară  şi

străinătate) sau este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile.

În anul 2016 limitele de competenţe ale directorului şi contabilului  au rămas aceleaşi în

conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.

c.2. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat

Misiunea  Casei  de  Cultură  Kónya  Ádám este  de  a  contribui  în  mod  fundamental  la

dezvoltarea culturii tradiţionale, prin promovarea, valorificarea şi conservarea a tot ce este autentic

şi de valoare, atât în ţară, cât şi în lume şi integrarea valorilor noastre în patrimoniul universal.

Această misiune se realizează printr-o activitate managerială eficientă, iar pentru ca un stil

de management să dea rezultate  în timp, contează foarte mult  ca  toţi angajaţii instituţiei  să fie

implicaţi într-un proces continuu de îmbunătăţire.

Este de menţionat faptul, că în contextul actual, multe dintre aceste cursuri pot fi accesate

on-line, eliminând astfel costurile cu deplasarea, cazarea şi diurnele cursanţilor.

        

c.3.Măsuri luate în urma controalelor, verificării, auditării din partea autorităţii sau ale altor

organisme de control în perioada raportată.

În  perioada  analizată  măsurile  dispuse  de  către  organele  de  control  au  fost  realizate  în

temeile dispuse.                                        

           D.  Situaţia economico- financiară a instituţiei

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:

În anul 2016 valoarea bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  este  de 3.044.152 lei,  care  este

format din alocaţii bugetare pentru secțiunea de funcționare în valoare de 2.629.058 lei, iar pentru



alocaţii bugetare pentru secțiunea de dezvoltare în valoare de 94.067 lei venituri proprii în valoare

de 149.620 lei, donații în valoare de 130.713 lei și alte transferuri voluntare în valoare de 40.694 lei.

Din bugetul total pentru  Zilele Sf. Gheorghe 2016 a fost alocat 1.000.000 lei şi venituri proprii în

valoare de 189.656 lei, din care 130.713 lei donații. Din suma totală de 1.189.656 lei a fost cheltuită

1.188.042 lei. Din bugetul total  pentru 15 Martie 2016 a fost alocat şi cheltuit suma de 29.000 lei.

Din bugetul total pentru Zilele satelor Chilieni şi Coşeni a fost alocat şi cheltuit suma de 20.000 lei.

Din bugetul total pentru cheltuielile proprii a instituţiei in total a fost  alocat 1.805.496 lei din care

alocaţii 1.674.125 lei și venituri proprii în valoare de 131.371 lei.

Corespunzător acestor venituri au fost efectuate cheltuieli (plăţi) în valoare de 3.044.152 lei,

din care:

- 399.517 lei cheltuieli de personal – din care, contracte de muncă – 327.365 lei, și 72.152

lei, contracte încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor  şi drepturile conexe, cu

modificările şi completările ulterioare.  

-  2.550.568 lei  bunuri  şi  servicii,  din  care  102.150  lei  cheltuieli  de  intreţinere,  pentru

achiziţionarea obiectelor de inventar este de 35.327  lei,  pentru deplasări  s-a cheltuit  1.224 lei,

pentru cărţi şi publicaţii 5.189 lei, pentru pregătire profesională 790 lei şi pentru acţiuni culturale

2.405.888 lei.

 94.067 lei pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2016, care este compus din:

 imprimantă / copiator multifuncțional KONICA MINOLTA (5.406 lei)

 Mobilier  pentru Cinematograful Arta (20.100 lei)

 televizor Led Smart LG – 3 buc pentru Cinematograful Arta (4.648 lei)

 Sistem de tichetare software-hardware pentru Cinematigraful Arta (63.913)

d.2.  -  datele    comparative de cheltuieli (estimări    ş  i realizări) în perioada raportată
este           prezentată în anexa nr.3

d.3. -  gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor   instituţiei      în anul   201  6   
   (10,55 %)

În anul 2016 veniturile proprii au fost realizate în proporţie de 106,78 %, astfel că la

sfârşitul anului valoarea absolută a fost de  321.027  lei.

Cheltuielile  în anul  2016 au fost  de  3.044.152 lei.  Ponderea veniturilor  proprii  în total

cheltuieli a fost de  10,55 %.  Biletele de spectacol puse în vânzare au fost vândute cu preţuri pe

următoarele categorii:  3 lei, 5 lei, 6 lei, 10 lei, 12 lei 15 lei, 20 lei, 25 lei, 30 lei, 35 lei şi 40 lei.



 Pentru Concertele Simfonice au fost vandute abonamente cu valoare de 60 lei/ 120 lei (pentru anul

cultural 2014-2015), şi 60 lei/ 120 lei (pentru anul cultural 2015-2016). Pentru anumite categorii de

spectatori  – elevi,  studenţi  şi  pensionari-  Casa de Cultură  Kónya Ádám  a practicat  facilităţi,  în

sensul vânzării de bilete cu preţ redus 50%. În total au fost vândute 6.258 buc de bilete de spectacol

şi 160 buc abonamente.

Veniturile proprii din activitatea de bază a instituţiei au fost în valoare de 321.027 lei din

care 112.187 lei din vânzarea de bilete şi abonamente, 11.355 lei din vânzarea caietelor de program

pentru Zilele Sf Gheorghe 2016, venituri din taxe de participare la târguri, precum și alte taxe în

valoare de 25.010, iar restul  de 1.068 lei din chirie sală de spectacol și chirie teren. Deasemenea

130.713 lei din donații și sponsorizări și 40.694 lei din alte transferuri voluntare.

d.4 - Gradul de acoperire a veniturilor proprii în total venituri în anul 20  1  6     este de     10,55  %.

            d.5.-  Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor în anul   201  6   este   de
13,12  %

d.6. - Ponderea     cheltuielilor de capital din bugetul total în anul 20  1  6   este   de   3,09  %  .

d.7. -     G  radul de acoperire a salariilor din subvenţii în anul 201  6     este   de   6  0,00  %.

            Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale altele decât

contractele  de  muncă (drepturi  de autor,  drepturi  conexe,  contracte  şi  convenţii  civile)  în  total

cheltuieli a fost de                2,  37   %.

d.8. -     În anul 2016     cheltuielile pe beneficiar au fost de    50,10   lei/beneficiar, din care:    

- din alocaţie – 44,82 lei/beneficiar

- din venituri proprii – 5,28 lei/beneficiar .

Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii  la

proiectele incluse în acestea).

Programele  Casei  de  Cultură  Kónya  Ádám  Sf.  Gheorghe  în  anul  2016 a  fost  de 216

spectacole, concerte, expoziţii şi acţiuni culturale. (Anexa nr.4)

d.9. -   Referitor la sumele primate   î  n anul 2016 ca ,,alte transferuri voluntare   ,,.

 Casa de Cultură Kónya Ádám a fost declarat căștigătoare în cadrul unui proiect, respectiv suma de

40.694  lei, reprezentând o  finanțare nerambursabilă din  partea  Administrației Fondului  Cultural

Național, în a 2-a sesiune de finanțare, în aria Arhitectură si Design.

Rezultatul general al proiectului intitulat Gang Rehab este că 3 ganguri din orașul Sfântu 

Gheorghe au fost modernizate prin renovarea pereților interioare, prin introducerea iluminatului 



public și prin montarea unui panou publicitar pe peretele fiecărui gang, pe de o parte, iar pe de altă 

parte prin pictarea pereților gangurilor de către artiști vizuali stradali, adică printr-un proiect de 

street art, având tema centrală restaurarea gangurilor din Sfântu Gheorghe.

Proiectul Gang Rehab s-a bucurat de un succes deosebit, deci consideram că 

trebuie continuat neapărat.

Menționez ca in anul 2016, Casa de Cultură Kónya Ádám a beneficiat și de o finanțare 

nerambursabilă din fonduri externe, respectiv în valoare de 4.240 lei din partea Bethlen Gabor 

Alapkezelo Zrt. din cadrul proiectului intitulat ,, Înnoirea dotărilor electronice și IT al Casei de 

Cultură Kónya Ádám,,.

Datorită proiectului susmenționat am achiziționat  un televizor Smart Panasonic de 139 cm, 

cu suport de perete, montat în sala de așteptare a Direcției Municipale de Finanțe Publice pentru a 

servi la promovarea evenimentelor culturale organizate de către instituție.

(Sumele din acest proiect nu sunt incluse în anexa 3, fiindcă au fost incasate în sursa D, 

conform anexa 1/c.)

E. Recomandările membrilor Comisiei de evaluare

Referitor la recomandările prezentate în cadrul evaluării managmentului Casei de Cultură

Kónya  Ádám   pe anul 201  6

e.1. La recomandările doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimar, reprezentantul Autorităţii;

e.1.2. Formarea generației de tineri pentru muzică clasică am organizat concerte pentru copii

și tineret, începând din stagiunea de toamnă 2016

e.2. La recomandările domnului Zakariás Zalán, specialist;

e.2.1. Instituția noastră a organizat diferite acțiuni de cultură și am promovat unor noi feluri

de activități, cum sunt – casa de dansuri pentru copii și tineret.

e.2.4. Am extins prezenței noastre în teritoriu prin organizarea mai multor evenimente în sate

și în locurile greu accesibile pentru cultură, ajungând astfel să beneficieze un număr mai mare de

spectatori și mai multe categorii de public.

e.3.La recomandările domnului Deák Gyula Levente, specialist;

e.3.2.  Am început  reânoirii  costumelor  aflate  în  dotarea pentru  noul  Ansamblul  de dans

popular „Kincskeresők''.

e.3.3. Coreograful nostru a fost în mai multe cursuri de perfecționări, precum și taberele de



coreografie.

F. Propunerile și solicitările managerului instituției

În conformitate cu art.39 alin (3) din OUG nr.189/2008: “În cuprinsul raportului de activitate

managerul  are  dreptul  să  formuleze  propuneri  motivate  privind  modificarea  și/sau  completarea

clauzelor  contractuale,  cu  respectarea  cadrului  general  instituit  prin  contractul  de  management

încheiat  cu autoritatea,  și  poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare,  noi proiecte,

conform bugetului aprobat.” Față de acest aspect, aș dori să menționez următoarele:

a. În anul 2016 a fost dat în administrarea Casei de Cultură  Kónya Ádám clădirea de pe

str.Kőrösi Csoma Sándor,  nr.10,  incinta  Cinematografului Arta, unde se desfășoară activitate de

difuzare filme începând cu data de 27.01.2017. Având în vedere acest aspect,  solicit respectuos

menționarea  în  Contractul  de  management  a  faptului  că  Cinematograful  Arta  funcționează  în

administrarea Casei de Cultură Kónya Ádám, respectiv obligațiile, responsabilitățile și competențele

managerului se extind în acest sens. 

b.  În  conformitate  cu  ART.  5  din  Contractul  de  management:  ‘Renumerația  lunară  a

Managerului se poate diminua sau majora în funcție de rezultatul fiecărei evaluări (...)’. În acest

sens  solicit  respectuos  majorarea  renumerației  lunare  cu  un  procent  de  20%,  având  în  vedere

creșterea salariului minim pe economie și majorarea salariilor pentru personalul de execuție din

instituțiile de spectacole sau concerte.

Publicul spectator în general este mulţumit de condiţiile oferite de Casa de Cultură Kónya

Ádám, şi de calitatea producţiilor noastre. Dovada profesionalismului formaţiilor noastre artistice

stă în invitarea lor la manifestări de gen atât în ţară, cât şi în străinătate – de cele mai multe ori

întorcându-se cu premii şi trofee.

Programele  Casei  de  Cultură  Kónya Ádám  ,  respectiv  concerte  corale,  de  spectacole  de

teatru, spectacole de folclor, expoziţii, casa dansului popular, cluburile de- film, jazz,

 am atins scopul declarat, de cele mai multe ori atragerea publicului de toate vârstele, educarea lui,

diversificarea repertorială, promovarea valorilor culturale, lansarea unor tineri interpreţi,  lărgirea

artei culturale.

  Manager:

 prof. DULÁNYI  B. ALADÁR



CASA DE CULTURĂ KÓNYA ÁDÁM – SF. GHEORGHE Anexa 2
   CUI. 4925603

 2.  LISTA PROGRAMULUI ESTIMAT SI REALIZAT PE PROGRAME ŞI PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2016,  PE BAZA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Nr.
crt.

Denumirea proiectului cultural pe 
2016, realizat pe baza Proiectului de 
management

Nivelul de 
inte-res, 
grupuri ţintă

Descrierea sumară a proiectului şi a 
co-organizatorilor (după caz)

Rezultate
aşteptate
spectatori

Rezultate
obținute

spectatori

Suma
estimată

lei

Suma
realizată

lei

Perioada
de desfă-

şurare
(luna/an)

0 1 2 3 4 5 6

1 Concert simfonic Toate 
categoriile

Concert  simfonic-  invitant:  Filarmonica
Braşov- Teatrul Tamási Áron

206 206 2561 2561 Ianuarie

2 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru -Rupea 163 163 1375 1375 Ianuarie

3 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Ozun

150 150 - - Ianuarie

4 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular- Teatrul 
Tamási Áron

300 300 - - Ianuarie

5 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

3 Proiecţii de film - C.C.Kónya Ádám 60 60 Ianuarie

6 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţia taberei XXIII.Incitato - 
C.C.Kónya Ádám

100 100 Ianuarie

7 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru -C.C.Kónya Ádám 25 25 Ianuarie

8 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Muzică corală  la Ziua Culturii 
Maghiare –  cu Corul Bărbătesc 
Maghiare - C.C.Kónya Ádám

35 35 Ianuarie

9 Concert simfonic Toate 
categoriile

Concert  simfonic-  invitant:  Filarmonica
de stat/-Tg. Mureş- Teatrul Tamási Áron

257 257 2467 2467 Februarie

10 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular cu ocazia 
Carnavalului - C.C.Kónya Ádám

70 70 - - Februarie

- - 1 -



 2.  LISTA PROGRAMULUI ESTIMAT SI REALIZAT PE PROGRAME ŞI PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2016,  PE BAZA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Nr.
crt.

Denumirea proiectului cultural pe 
2016, realizat pe baza Proiectului de 
management

Nivelul de 
inte-res, 
grupuri ţintă

Descrierea sumară a proiectului şi a 
co-organizatorilor (după caz)

Rezultate
aşteptate
spectatori

Rezultate
obținute

spectatori

Suma
estimată

lei

Suma
realizată

lei

Perioada
de desfă-

şurare
(luna/an)

0 1 2 3 4 5 6

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare cu 
ocazia Farsang- Restaurant Park

100 - - Februarie

Lansare de carte Toate 
categoriile

„A római disznó” – Farkas Wellmann 
Endre – Muzeul Naţional Secuiesc

100 - - Februarie

Expoziţie de fotografie „HátrArc” Toate 
categoriile

Fotografii despre filmul „Fiul lui Saul”, 
care a primit pr.I. în Festivalul de film  
din Cannes  

150 - - Februarie

Expoziţia „Mikor lesz holnap” şi 
„Remény és álmodozás, Erdély”

Toate 
categoriile

Fotografiile al lui Sylvia Plachi – Centrul
de Artă Transilvaniană

400 Februarie

11 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Coşeni

150 150 - - Februarie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Ozun

50 - - Februarie

12 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Deák Károly - Cantina firmei Valkes 

150 150 Februarie

13 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

3 Proiecţii de film  – C.C.Kónya Ádám 45 45 Februarie

14 Concerte şi workshopuri Toate 
categoriile

Workshop jazz - invitant:Tóth Viktor / 
Bp.-C.C.Kónya Ádám

15 15 Februarie

15 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular impreună cu 
Ans. „Háromszék” cu ocazia 
carnavalului- Teatrul Tamási Áron

250 250 Februarie

- - 2 -



 2.  LISTA PROGRAMULUI ESTIMAT SI REALIZAT PE PROGRAME ŞI PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2016,  PE BAZA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Nr.
crt.

Denumirea proiectului cultural pe 
2016, realizat pe baza Proiectului de 
management

Nivelul de 
inte-res, 
grupuri ţintă

Descrierea sumară a proiectului şi a 
co-organizatorilor (după caz)

Rezultate
aşteptate
spectatori

Rezultate
obținute

spectatori

Suma
estimată

lei

Suma
realizată

lei

Perioada
de desfă-

şurare
(luna/an)

0 1 2 3 4 5 6

16 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert coral  cu Corul mixt Cantus 
Firmus-Săptămâna universală de 
rugăciune- Valea Crişului

150 150 Februarie

17 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Gyimesi Nagy András-C.C.Kónya Ádám

150 150 Februarie

18 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Tamás Erika-C.C.Kónya Ádám

150 150 Februarie

19 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Muzică corală  la Balul Husarilor – ed. 
a VI-a cu Corul Bărbătesc Maghiar 
-Restaurantul Kolcza

250 250 Februarie

20 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru - Cristuru Secuiesc 56 56 140 140 Martie

21 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Bodoc

150 150 Martie

22 Concert simfonic Toate 
categoriile

Concert  simfonic-  invitant:  Orchestrele
de  cameră  Giorgius  si  Csíki - Teatrul
Tamási Áron

233 233 1906 1906 Martie

Concertul „Mácsafej” Toate 
categoriile

„A dolgokról egy földi szemmel” – 
Centrul de Artă Transilvănean

120 Martie

23 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular cu ocazia 8 
Martie- Liceul Puskas Tivadar

60 60 Martie

24 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Coşeni

150 150 Martie
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25 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Chilieni

150 150 Martie

26 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Incununarea monumentului Kossuth 
Lajos cu Corul Bărbătesc Maghiar- 
Parcul 56 ,C.C.Kónya Ádám 

50 50 Martie

27 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Restaurantul Park

200 200 Martie

28 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol festiv cu ocazia zilei de 15 
MARTIE împreună cu Corul Bărbătesc 
Maghiar şi Corul mixt Cantus Firmus – 
Piaţa Libertății

1100 1100 Martie

29 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert coral  cu Corul mixt Cantus 
Firmus-cu ocazia „Szórvány Nemzeti 
Ünnepprogram”- Petroşani

150 150 Martie

30 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Căminul Zathureczky Berta

50 50 Martie

31 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Incununarea  monumentul “Turul 
madár” cu Corul Bărbătesc Maghiar  

200 200 Martie

32 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film  – C.C.Kónya Ádám 65 65 Martie

33 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru - Arcuş 100 100 Aprilie
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34 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Stanciu Margit-Cantina firmei Valkes 

150 150 Aprilie

Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică -  
Gábor Antónia – C.C. Kónya Ádám

150 Aprilie

35 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expozitie de grup a Artiştilor Plastici 
Amatori „Gyárfás Jenő”– C.C. Kónya 
Ádám

150 150 Aprilie

Spectacol de teatru amatori Pokolsár 
din Covasna

Toate 
categoriile

Spectacol de teatru amatori Pokolsár din 
Covasna-  C.C. Kónya Ádám

80 Aprilie

36 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol festiv cu ocazia Festivalului  al
VII-lea „Cor de primăvară” cu Corul 
Bărbătesc Maghiar - Sovata

300 300 Aprilie

Concertul Vox Humana Toate 
categoriile

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul 
evenimnetului „Piaţa Muzicii Clasice”– 
Piaţa Libertății

500 Aprilie

Serata literară Ady Endre Toate 
categoriile

Artistul Bogdan Zsolt din Ungaria, care a
primit premiumul de UNITER şi Jászai 
Mari , a prezentat Serata literară Ady 
Endre– Teatrul „Tamási Áron”

100 5391 5391 Aprilie

37 Diferite spectacole, concerte, expoziţii Toate 
categoriile

Diferite spectacole, concerte, expoziţii în
cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe 2016  

6500 10000 48290 Aprilie
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38 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol festiv cu ocazia Ziua Mamelor 
cu Corul mixt Cantus Firmus şi 
Bărbătesc Maghiar - Căminul 
Zathureczky Berta

100 Mai

39 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Ozun

200 Mai

40 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular-cu ocazia 
Ziua Mămicii - C.C.Kónya Ádám

70 70 Mai

Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică -  
Miklós István (Miercurea Ciuc) – C.C. 
Kónya Ádám

150 Mai

41 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expozitie de grup a Artiştilor Plastici 
Amatori din Békéscsaba – C.C. Kónya 
Ádám

150 Mai

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Spectacol de dans popular-Turneu în 
județul Hunedoara 
( Deva,Orăștie,Cristur) în cadrul 
programului de parteneriat între județele 
Covasna și Hunedoara

400 Mai

42 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Participare la Întâlnirea artiştişor 
amatori MUSZIT, Gheorgheni

100 100 Realizat în
septembrie

43 Concert simfonic Toate 
categoriile

Concert  simfonic-  invitant:  Filarmonica
de stat „Transilvania” din Cluj Napoca -
Teatrul Tamási Áron

237 237 Realizat în
septembrie
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44 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

2 Proiecţii de film  – C.C.Kónya Ádám 55 25 Mai

Expoziţia de arte plastice Toate 
categoriile

Klick it! – Artistul Stakr Attila din 
Ungaria – Biserica Reformată în centrul 
oraşului

200 Mai

45 Concert simfonic Toate 
categoriile

Concert cadou oferit de elevii Lic.Arte 
„Plugor Sándor”- Teatrul Tamási Áron

200 200 Mai

Concert simfonic Toate 
categoriile

Orchesta de cameră Georgius şi Csíki: 
Piese de Astor Piazolla – Biserica 
Reformată în centrul oraşului 

200 200 Mai

Expoziţie de fotografie Toate 
categoriile

Korniss Péter din Transilvania, a primit 
premiul  Kussuth şi Pulizer – Casa cu 
Arcade

150 Mai

46 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

IV.Întâlnire corală, „II. Száztagú Székely 
Férfikórus”  Bărbătesc Maghiar 
împreună cu coriştii din Odorheiu 
Secuiesc,Bârzava,Gheorgheni şi Corul 
Bărbătesc Maghiar - Gheorgheni

200 200 Mai

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Concertul Primnăverii – Muzeul 
Național Secuiesc Sf.-Gheorghe – sala 
Bartók Béla cu Corul mixt Cantus 
Firmus şi Bărbătesc Maghiar

150 Mai

47 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru la VIII. Festival de 
teatru amatori Soltis Lajos - Celldömölk  

150 Mai
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48 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare-
Zilele satului Bodoc

200 200 Realizat in
iulie

48/
A

Diferite spectacole Pentru copii Diferite  spectacole  în  cadrul  Ziua
Copilului 

1000 Iunie

49 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Întâlnire corală cu Corul mixt Cantus 
Firmus - Săvădisla 

500 500 Iunie

Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Participare la Întâlnirea II.-a Trupelor de
teatru amatori din Sf.Gheorghe- Studioul
de dans Háromszék

50 Iunie

50 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular in cadrul 
''Erdélyi Gyermek és Ifjúsági Néptánc 
Együttesek Találkozója''- Sânzieni

300 600 Iunie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Sibiu

200 Iunie

Spectacol de teatru Pentru adulţi „Halál” de  către  studenţii  de  magister
Universitatea Teatrologie Târgu Mureş

200 1055 Iunie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Bálványos

50 Iunie

51 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Fábián Gizella - C.C.Kónya Ádám

150 150 Realizat în
octombrie
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Concert simfonic „Cvartetul Vates” Toate 
categoriile

Concertul s-a desfăşurat în cadrul 
evenimentului Sfîntu Gheorghe mizează 
pe cultură, Piaţa muzicii clasice pe Piaţa 
Libertății împreună cu Asociaţia 
Culturală VOCES ProArt

100 Iunie

52 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film –C.C.Kónya Ádám  100 100 Iunie

53 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert de închidere sezon cu Corul mixt
Cantus Firmus şi Bărbătesc Maghiar - 
C.C.Kónya Ádám 

100 100 Iunie

54 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Întâlnire corală  cu Corul Bărbătesc 
Maghiar - Cernat

200 200 Realizat in
septembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert Sacral cu „Száztagú Székely 
Férfikórus”  Bărbătesc Maghiar împreună
cu coriştii din Odorheiu Secuiesc, 
Bârzava, Gheorgheni şi Corul Bărbătesc 
Maghiar în bisarica rom. Catolică din 
Barzava (Frumoasa). 

200 Iunie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők”, „Kincsek” si „Apró 
Kincsek”

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular-Székely Mikó 
Kollégium

400 Iunie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular-Teatrul Andrei
Mureșanu-Sf.Gheorghe

100 Iunie

- - 9 -
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Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert de închidere sezon cu Corul mixt
Cantus Firmus şi Bărbătesc Maghiar – 
Liceul Teoretic „Székely Mikó 
Kollégium” in sala de Conferinţă 
împreună cu Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők”

250 Iunie

Asociaţia Fanfara Kovács András Toate 
categoriile

3 Concerte fanfara – Parcul Elisabeta - 85 - - Iunie

55 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare –
Apaj

150 Iunie

56 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film în aer liber – grădina 
muzeului

100 Iunie

57 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular in cadrul 
''Barcasági és Királyföldi csángók 
reformaciós-világtalálkzója''- Centrul 
Cultural Reduţa

200 200 Iulie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare –
cu ocazia Zilele Hungarikum,Sibiu

300 Iulie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Comemorarea la monumnetul 
„Turulmadár” cu „ Száztagú Székely 
Férfikórus”  Bărbătesc Maghiar împreună
cu coriştii din Odorheiu 
Secuiesc,Bârzava,Gheorgheni şi Corul 
Bărbătesc Maghiar, Gheorgheni -  Albești

200 Iulie

- - 10 -
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58 Concerte şi workshopuri Toate 
categoriile

Tabăra de jazz şi imporvizaţie muzicală-
grădina Muzeului Naţional Secuiesc/ 
Studio de dans Háromszék 

200 200 Iulie

Asociaţia Fanfara Kovács András Toate 
categoriile

5 Concerte fanfara – Parcul Elisabeta - 90 - - Iulie

Concert Pentru adulţi Concertul Boja – Piaţa Libertății 100 Iulie

Ziua de Familie, ed. I-a Pentru copii Kamishibai japoneze de către pedagogul 
muzeolog Demeter Éva – Piaţa Libertății

100 Iulie

Concert „Jazz for Buzz” Toate 
categoriile

Formaţia a prezentat producşţia împreună
cu Luiza Zan – Piaţa Libertății

150 Iulie

Concert simfonic „The Brunette 
Quartet”

Toate 
categoriile

Evenimentul  s-a  desfăşurat  în  cadrul
evenimentului  Sfîntu Gheorghe mizează
pe cultură, Piaţa muzicii clasice pe Piaţa
Libertății împreună  cu  Asociaţia
Culturală VOCES ProArt

150 Iulie

Concert vocal-simfonic „Zilele 
simfonice”

Toate 
categoriile

Orchestra de cameră Sepsi, Corul de 
femeie Voces, Corul de copii miniSnaps. 
Evenimentul s-a desfăşurat în cadreul 
evenimentului Sfântu Gheorghe mizează 
pe cultură, Piaţa muzicii clasice pe Piaţa 
Libertății împreună cu Asociaţia 
Culturală VOCES ProArt – Piaţa 
Libertății

500 Iulie
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Ziua de famileie ed. a II-a Pentru copii În centrul acest eviment a fost povestea 
unei locomotive denumit Kraus – Piaţa 
Libertății

150 Iulie

Concert White Betty Toate 
categoriile

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul 
evenimentului Sfântu Gheorghe Capitala 
Culturală a Ţinutul Secuiesc

500 Iulie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare –
Malnaș

100 Iulie

59 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Festivalul  Coral cu Corul mixt Cantus 
Firmus  -Mezőkeresztes

300 300 Realizat în
octombrie

60 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular - Purăreni 350 350 Iulie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Bodoc

150 Iulie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare –
cu  ocazia  Cântecele  Oltului  Râmnicu-
Vâlcea

300 August

61 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Tabăra de teatru amatori - Zagon 150 August

62 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film în aer liber – grădina 
muzeului

100 August
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Concertul Corului de femeie 
„Canticorum”

Toate 
categoriile

Evenimentul  s-a  desfăşurat  în  cadreul
evenimentului  Sfîntu Gheorghe mizează
pe cultură, Piaţa muzicii clasice pe Piaţa
Libertății împreună  cu  Asociaţia
Culturală VOCES ProArt

200 August

Asociaţia Fanfara Kovács András Toate 
categoriile

5 Concerte fanfara – Parcul Elisabeta - 100 - - August

Tabăra estetice „Avantage” Pentru adulţi Tabăra estetice „Avantage” ed. a IV-a 350 August

Concert Toate 
categoriile

Formatia Impressions – in grădina 
Muzeului Naţional Secuiesc

120 August

Caravana  „TIFF” Toate 
categoriile

Proiecţii de film în cadrul de Caravana 
„TIFF”, unde a fost proiectat cele trei 
filme premiate al Festivalului. – Piaţa 
Libertății

1000 August

Ziua Familiilor ed a III.-a Pentru copii Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul 
Sfîntu Gheorghe Capitala Ţinutul 
Secuiesc, în centrul evenimentului a fost 
curăţărea şi colectarea deşeurilor 
selective.

200 August

63 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Festivalul  Coral cu Corul Bărbătesc 
Maghiar   și Corul „Férfi Dalkör 
Egylet” Siofok, Rep. Ungară

200 250 August

64 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Tabăra de dans popular-Lunca de Jos 70 70 August

- - 13 -
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0 1 2 3 4 5 6

Spectacol de dans „Trei scaun” Toate 
categoriile

Spectacolul întitulat de „Két kezem 
forgatta, szívem táncoltatta” a fost 
desfăşurat în cadrul evenimentului Sfântu
Gheorghe mizează pe cultură. 
Evenimentul a fost organizat împreună cu
Fundaţia „Lajtha László” – Piaţa 
Libertății

700 September

Serată HOBO – Földes László Peste 14 ani Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul 
proiectului Sfântu Gheorghe Capitala 
Ţinutul Secuiesc – Teatrul „Tamási 
Áron”

200 4780 Septembrie

65 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

IV. Întâlnirea artiştilor de teatru amatori 
din Secuime - C.C. Kónya Ádám

200 200 Septembrie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Turneu în Ungaria 
(Nagykáta,Tápiószentmárton)-Spectacole
de dans popular în cadrul 
festivalului„XXXIII.Kátai 
Tánctalálkozó”

600 Septembrie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Turneu în Slovacia
Spectacol de dans popular în cadrul 
festivalului„Bodrogközi Kulturális 
Fesztivál” -Királyhelmec,Slovacia

200 Septembrie

- - 14 -
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Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Turneu în Ungaria
Spectacol de dans popular în cadrul 
festivalului „Kivilágos Kivirradtig” - 
Kisújszállás,Ungaria

400 Septembrie

66 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Alsonána

200 200 Septembrie

Concert Toate 
categoriile

Formatia Malter Ego – in grădina 
Muzeului Naţional Secuiesc/

120 Septembrie

67 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Coşeni

150 150 Realizat în
august

68 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film în aer liber – grădina 
muzeului

100 Septembrie

69 Concerte şi workshopuri Toate 
categoriile

Concerte cu ocazia Ziua Muzicii 
Mondiale-grădina Muzeului Naţional 
Secuiesc/ Studio de dans Háromszék 

120 120 Septembrie

Piaţa muzicii clasice Toate 
categoriile

Concertul cvartetului ArteMiss de la 
Tîrgu Mureş, s-a desfăşurat din cadrul 
evenimentului Piaţa Muzicii clasice, a 
fost organizată cu A.C.Voces-ProArt

100 Septembrie

Antropomorfism muzical Toate 
cotegorii

Spectacolul s-a desfăşurat în cadrul 
proiectului Sfântu Gheorghe Capitala 
culturală a Ţinutul Secuiesc – Teatrul 
„Andrei Mureşanu”

200 1619 Septembrie

- - 15 -
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Asociaţia Fanfara Kovács András Toate 
categoriile

2 Concerte fanfara – Parcul Elisabeta - 50 - - Septembrie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Spectacol de dans popular-Ariușd 100 Octombrie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Zălan

50 288 Octombrie

70 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru în cadrul XXIV. 
Întâlnire a artiştilor amatori – 
Sângeorgiu

200 200 Realizat în
noiembrie

71 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular în cadrul 
evenimentului '”X. Erdélyi Néptánc 
Antológia''- Cluj Napoca

250 400 Octombrie

71/
A

Târg de Toamnă Toate 
cotegorii

Concertul Formaţiei Csík
Concertul Parnograst
Formaţia  folcloric Tokos

5000 Octombrie

Piaţa muzicii Clasice/Ziaua mondială a 
muzicii

Toate 
cotegorii

A  fost  trei  concerte  în  cadrul
evenimentului Sfântu Gheorghe mizează
pe  cultură.  Invitaţii  a  fost  Luiza  Zan,
Corul  de  feminin  Voces,  corul  de  copii
mini  Snaps,  cvartetul  orchesttrei  de
cameră  Sepsi,  Ticuşan  János,  Hána
László şi  Ségercz Ferenc. Evenimentul a
fost  organizată împreună cu  Asociația
culturală Voces-ProArt.

500 Octombrie

- - 16 -
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Comemorară a 13 martori din Arad Toate 
cotegorii

Evenimentul s-a desfăşurat în parcul al 
13 martori din Arad, participanţii a fost 
elevii și corul din Colegiul „Székely 
Mikó”.

700 Octombrie

Concert simfonic pentru copii Pentru copii Concert simfonic pentru copii Tuba 
Tobias

738 3690 Octombrie

72 Concert simfonic Toate 
categoriile

Deschiderea stagiunii 2016-2017 - 
Concert simfonic -  Teatrul Tamási Áron

250 250 12190 Octombrie

73 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Comemorare festivă cu ocazia Ziua 
Muzicii Mondiale la ''Mindenkori 
dalosok Kopjafája''cu Corul Bărbătesc 
Maghiar - Biserica  fortificată

180 180 Octombrie

74 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de pictură- Darvay
Tünde/Cluj-Napoca - C.C.Kónya Ádám

150 150 Octombrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concertul corului mixt Cantus Firmus în 
Biserica Reformată din Naszvaj, Rep. 
Ungară

200 Octombrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacolul din Biserica catolică 
Șumuleu-Ciuc în cadrul Zilelor Ținutului
Secuiesc cu participarea „ Száztagú 
Székely Férfikórus”  Bărbătesc Maghiar 
împreună cu coriştii din Odorheiu 
Secuiesc,Bârzava,Gheorgheni şi Corul 
Bărbătesc Maghiar – Gheorgheni

300 Octombrie

- - 17 -
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Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţie individuală de artă plastică –
Fábián Gizella - C.C.Kónya Ádám

120 Octombrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Întâlnirea corală din loc. Ghidfalău cu 
participarea corului mixt Cantus Firmus

200 Octombrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Gala corală -Aniversare 56 „Száztagú 
Székely Férfikórus”  Bărbătesc Maghiar 
împreună cu coriştii din Odorheiu 
Secuiesc, Bârzava, Gheorgheni şi Corul 
Bărbătesc Maghiar - Gheorgheni

200 Octombrie

Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

13 Proiecţii de filme in cadrul festivalului
FILMTETTFESZT–  C.C.Kónya Ádám

450 Octombrie

Concert Toate 
categoriile

Formatia Oláh Dezső Trió – in 
C.C.Kónya Ádám

30 185 Octombrie

75 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Particip.la   VIII.Întâlnirea artiştişor 
amatori Kemény János – Reghin

250 Octombrie

76 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol festiv cu ocazia  95-a 
aniversare de la fondarea de apartenenţă
a Corul Bărbătesc Maghiar, participare 
Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar - Biserica catolică Krisztus 
Király

200 200 Octombrie

77 Clubul  iubitorilor  de  lucru  manual
Háromszéki Fürge ujjak

Toate 
categoriile

Expoziţie de lucru manual în cadrul 
Clubul Háromszéki Fürge Ujjak - 
C.C.Kónya Ádám

150 150 Octombrie

- - 18 -
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78 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film –  C.C.Kónya Ádám 100 100 Octombrie

79 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Gala corală -Aniversare 56-i Corul mixt 
Cantus Firmus şi Bărbătesc Maghiar - 
Parcul 56

120 Octombrie

Concert muzică de chanson Toate 
cotegorii

Concertul a fost organizat în Piaţa 
Libertăţii întitulat de „La belle muzique 
francaise”, invitaţii a fost cântăreaţa Opra
Monika şi Orchestra Castellani.
Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul de 
Sfântu Gheorghe mizează pe cultură

700 Octombrie

Expoziţie externe Toate 
cotegorii

În P-ţa Libertății a fost expoziţia externe 
de Victor Rujiniu 

600 Octombrie

Comemorară de  Revoluţia 1956 Toate 
cotegorii

–Lansare de carte de către László 
Márton: Kollektivizálás ellenes 
megmozdulások 1950 őszén
– Proiecţie de film C.C.Kónya Ádám

1000 Octombrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Aniversarea  a  25.-a  a   Asociaţiei
Uniunea Corală Seprődi János din Valea,
jud. Mureș

150 Noiembrie

Spectacol de Ziua Morţilor Toate 
cotegorii

În acest eveniment artişti s-a prezentat un
spectacol despre Ziua morţilor.

100 Noiembrie

- - 19 -
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Lansare de carte Toate 
categoriile

Autorul Tamás Dénes din Sfântu 
împreună cu poet Láng Zsolt s-a 
prezentat volumul de nuvelă „Minden 
egész...”

150 Noiembrie

Concert simfonic Toate 
categoriile

Concertul s-a desfăşurat în Teatrul 
„Tamási Áron”, Orchestra Filarmonica 
de Stat Târgu Mureş s-a prezentat piese 
clasice de polka şi vals.

150 Noiembrie

Concerte lecţii Pentru copii Concertul s-a desfăşurat în Teatrul 
„Tamási Áron”, invitaţii a fost Orchestra 
de Cameră Csíki şi Georgius

150 4485 Noiembrie

Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare  -
Valea-Crișului

100 370 Noiembrie

80 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

4 Proiecţii de film  – C.C.Kónya Ádám 55 55 Noiembrie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők'' și Apro Kincsek”

 2  Spectacol  de  dans  popular  la  gala
„XXVIII  Népzene  -  és  Néptánc
Találkozó

620 Noiembrie

81 Ansamblul  de  dans  popular
„Kincskeresők''

Spectacol de dans  popular -Háromszéki
Közösségi Alapítvány-Sf.Gheorghe

100 Noiembrie

Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expoziţia taberei XXIV.Incitato - 
C.C.Kónya Ádám

100 Noiembrie
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81/
A

Sărbătorirea de Advent Toate 
categoriile

Aprinderea primei luminări de Advent la 
Sfântu Gheorghe s-a desfăşurat în Piaţa 
Centrală, invitaţii a fost Formaţia 
„Evilági”, corul de copii „RefSonor”

3000 Noiembrie

82 Trupa de Teatru amatori„Visky Árpád” Toate 
categoriile

Spectacol de teatru – C.C.Kónya Ádám 100 50 Decembrie

Imagine în focus Toate 
categoriile

Proiecţie de film, joc de lumină umbră în 
cadrul evenimentului Anul de Imagine.

200 Decembrie

Concert simfonic Toate 
categoriile

Concertul s-a desfăşurat în Teatrul 
„Tamási Áron”, Orchestra Filarmonica 
Braşov s-a prezentat peiese clasice de 
Crăciun

200 5272 Decembrie

83 Diferite  concerte, spectacole Toate 
categoriile

Diferite  concerte,  spectacole  în  cadrul
Festival  de  arte  contemporane
„PulzArt”   

600 600 14325 Realizat în
septembrie

84 Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular cu ocazia 
Crăciunului- Székely Mikó Kollégium

100 100 Decembrie

84/
A

Târg de Crăciun Toate 
categoriile

Spectacoluri de cor al şcoli, corul de 
femeie Voces, Snaps Vocal-Band şi Popas
Band.

3000 Decembrie

Ansamblul de dans popular 
„Kincskeresők''

Spectacol de dans popular cu ocazia 
Crăciunul Vârstnicilor, organizator: 
Serv.de caritate Malta -C.C.Kónya Ádám

100 Decembrie
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Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans şi cântece populare –
Restaurantul Park

70 Decembrie

85 Expoziţie de artă şi de fotografii Toate 
categoriile

Expozitie de grup Artiştilor Plastici 
Amatori „Gyárfás Jenő”– C.C. Kónya 
Ádám

250 250 Decembrie

86 Ansamblul Folcloric „Fenyőcske”  Toate 
categoriile

Spectacol de dans popular cu ocazia 
Crăciunului - C.C. Kónya Ádám

100 Decembrie

87 Cineclubul „Huszárik” Toate 
categoriile

3 Proiecţii de film  – C.C.Kónya Ádám 50 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert de Advent la Biserica reformată
din  str.  Lăcrămioarelor  cu  participarea
Corului Bărbătesc Maghiar

100 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert  de Advent  la  Biserica fortifiată
reformată  cu  participarea  corului  mixt
Cantus Firmus

150 Decembrie

88 Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol de Crăciun împreună Corul 
mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar-Căminul Zathureczky Berta

100 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert  de Advent  la  Biserica fortifiată
reformată  cu  participarea  corului  mixt
Cantus Firmus

150 Decembrie
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Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert  de  Advent  cu  ocazia  Zilei
Vârstnicilor la Biserica Ref. Centrală cu
participarea  Corului mixt Cantus Firmus
şi Bărbătesc Maghiar

400 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert de Advent la Casa de Cultură a
Sindicatelor  Miercurea-Ciuc  cu
participarea  „  Száztagú  Székely
Férfikórus” Bărbătesc Maghiar împreună
cu  coriştii din  Odorheiu  Secuiesc,
Bârzava, Gheorgheni şi  Corul Bărbătesc
Maghiar Gheorgheni l – Miercurea Ciuc

200 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert  la  Târgul  de  Crăciun  din  Piața
Libertății  cu  participarea  Corului  mixt
Cantus Firmus şi Bărbătesc Maghiar

100 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Concert  la  Târgul  de  Crăciun  din  Piața
Libertății  cu  participarea  Corului  mixt
Cantus Firmus şi Bărbătesc Maghiar

100 Decembrie

Corul mixt Cantus Firmus şi Bărbătesc 
Maghiar

Toate 
categoriile

Spectacol de Crăciun în Biserica catolică
”Sf.  Iosif”cu  participarea  Corului
Bărbătesc Maghiar

150 Decembrie
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 2.  LISTA PROGRAMULUI ESTIMAT SI REALIZAT PE PROGRAME ŞI PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2016,  PE BAZA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Nr.
crt.

Denumirea proiectului cultural pe 
2016, realizat pe baza Proiectului de 
management

Nivelul de 
inte-res, 
grupuri ţintă

Descrierea sumară a proiectului şi a 
co-organizatorilor (după caz)

Rezultate
aşteptate
spectatori

Rezultate
obținute

spectatori

Suma
estimată

lei

Suma
realizată

lei

Perioada
de desfă-

şurare
(luna/an)

0 1 2 3 4 5 6

89 Casa dansului popular -Táncház Tineret Învăţ. cântului şi dansului popular / 
coorgani-zator „Kincskeresők''  ( 5 
întâlniri)

300 300 Ian- Dec.

90 Casa dansului popular -Táncház Tineret Învăţ. cântului şi dansului popular / 
coorgani-zator: Ans Folc.Trei Scaune (3 
întâlniri)

120 120 890 Ian- Dec.

Sculptură în gheaţă Toate 
categoriile

Julio Tănase a sculptat un dragon din 
gheaţă în P-ţa Libertății în Cadrul 
evenimentului Anul de Imagine.

500 Decembrie

90/
A

Revelion stradal Toate 
categoriile

Invitați:Dj Grid
Concertul Takács Tamás Blues Band
Concertul Snaps Vocal Band

3000 Decembrie

           

Menţionăm, că spectacolele organizate în cadrul Zilelor Sf. Gheorghe, în tabel sunt prezentate într-una singură (rând. nr. 37), Târg de Toamnă, în tabel sunt
prezentate într-una singură (rând. nr. 71/A), Aprinderea lumânării de   Advent, în tabel sunt prezentate într-una singură (rând. nr. 81/A), Festivalul de arte
contemporane „PulzArt”, în tabel sunt prezentate într-una singură (rând. nr. 83), Târg de Crăciun, în tabel sunt prezentate într-una singură (rând. nr. 84/A),
Revelion stradal în tabel sunt prezentate într-una singură (rând. nr.90/A)

 Cluburile Casei de Cultură Kónya Ádám activează săptămânal în subsolul instituţiei: Cineclubul  Huszárik, Clubul Swing (Hobby), Clubul iubitorilor de
lucru manual Háromszéki fürge ujjak,  Clubul Ocrotirea mediului  Életfa,Asociaţia  Parittya Clubul ''Humorpince” .Frecventarea acestor activităţi  din
subsol sunt  gratuite.

 Cineclubul   Huszárik:  În cadrul “Zilele Filmului Contemporan” au fost proiectate filme de lung şi de scurt metraje, filme documentare şi de 
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animaţie cu participarea grupurilor creatoare (regizori, producători, actori, cameramani etc.). Proiecţiile au fost urmate de discursuri şi dezbateri  pe baza
filmelor  văzute. 

 Clubul Swing (Hobby): Oferă oamenilor activităţi, ce presupun pasiune (hobby-uri legate de colecţionare de: monede, fotografii,antichitati, cea-
 suri, benzi desenate, carti, bancnote, autografe, etc.), cu posibilitatea de  recreere, destindere, relaxare. 

 Psiho-Clubul   Selye János: Se sprijină pe un program de activităţi variate şi stimulative, interactive, bazate pe convorbiri între specialist şi vizi-
tatori, despre diferite teme: ex. dezvoltarea personalităţii, stilul de viaţă, gândirea pozitivă, succesul etc. 

 Clubul de lucru manual „  Háromszéki Fürge Ujjak”: Este conceput pentru doamne (şi nu numai) pasionaţi faţă de lucru manual cu posibilita-
tea de  recreere, destindere, relaxare. 

 Casa dansului  popular:  Scop declarat-  învăţarea  şi  punerea  în  valoare  a  moştenirii  culturale  (împreună  cu  Ansamblul  de  Dansuri Trei  Scaune--
Háromszék)
 prin promovarea în circuitul cultural naţional a cântului şi dansului popular. Au acces liber componenţii formaţiilor de dans popular, care activează
 în mun. Sf. Gheorghe  Ansamblul de Dansuri Trei Scaune-- Háromszék, Ansamblul Folcloric Fenyőcske, Ansamblul de dans popular „Kincskeresők'') 

 Servicii de sonorizare: Referenţii culturali, angajaţi la instituţie, pe lângă organizarea activităţilor culturale, la cerere, prestează servicii de sonorizare cu
echipamentul instituţiei la diferitele evenimente culturale, culte şi militare desfăşurate în oraş, astfel: Unirea mică (24 ianuarie), Serata Ady (4-6 aprilie),,
Ziua Independenței (9 mai), Concert simfonic al elevilor din lic.Plugor Sandor (22 mai), Ziua copiilor (1 iunie), Ziua Eroilor (9 iunie), Ziua drapelului (26
iunie), Galopiada Secuiască (8-10 iulie), Biserica rom.catolică Sfântu Ștefan(20 august), P-ța Libertății spectacol Harsona Quartet (26 august), Biserica
Szent Gellert (5 septembrie), Festiva de arte contemporane PuzArt, comemorare – 13 Martiri din Arad (6 octombrie), Plebania catolica (8 octombrie),
Comemorare – Martirii Revoluţiei din 1956 (23 octombrie), Ziua Reformaţiei (31 octombrie), Ziua Naţională a României, (1 decembrie),Târg de Crăciun
din P-ța Libertății (17-24 decembrie), slujba catolică din noaptea Crăciunului (24 decembrie), Sculptură în gheaţă (29 decembrie)

  Manager, 
  Dulányi-B. Aladár
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Manager (1)
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implementare proiecte
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Cinematograful Arta
Referent  (8)
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                                                                         Casa de Cultură Kónya Ádám Sfântu Gheorghe                                                        Anexa nr. 1

                                            ORGANIGRAMA             la H.C.L.
                                                                                                                       

DULÁNYI – BALOGH
ALADÁR
manager

Referent (2)Referent (3)



Anexa nr.3 

II. - Indicatori economici a Casei de Cultură Kónya Ádám Sfântu Gheorghe
angajaţi pe anul 2016

Nr.
crt.

Denumirea criteriilor de performanţă
         - indicatori economici-

Angajaţi pe 
anul 2016

(*)

Realizaţi în
anul 2016

Abetere în
+/-

exprimată
în %

1 Venituri proprii (lei, total surse atrase) 300.640 321.027 106,78 %

2 Subvenţii/Alocaţii (lei) 2.884.200 2.723.125 94,42 %

3 Cheltuieli de întreţinere (lei), total 3.184.840 3.044.152 95,58 %

                  din care, cheltuieli de capital 97.800 94.067 96,18 %

4 Cheltuieli de personal (lei), total 414.590 399.517 96,36 %

                  din care,  cheltuieli cu colaboratori 83.000 72.152 86,93 %

5 Cheltuieli de beneficiar (lei), total 88,29 50,10 56,74 %

                   din care: din subvenţie 83,66 44,82 53,57  %

                                  din venituri proprii/surse atrase 4,63 5,28 114,04 %

6 Gradul  de  acoperire  din  surse  atrase  şi/  sau  din
venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) 9,74 10,88 111,70  %

7 Venituri  proprii  realizate  din  activitatea  de  bază,
specifică  a  instituţiei,  pe  categorii  de  bilete/tarife
practicate: preţ întreg/ preţ redus/  bilet  profesional/
bilet onorific, abonamente, cu menţionarea  celorlalte
facilităţi practicate: total (lei)

300.640 321.027 106,78 %

                   din care: - veniturile proprii realizate din alte 
activităţi ale instituţiei, sponsorizari, alte transferuri 
voluntare: total

181.840 172.475 94,85 %

8 Gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a 
veniturilor proprii în totalul veniturilor (%) 9,44 10,55 111,76 %

9 Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 
cheltuielilor (%) 13,02 13,12 100,77  %

10 Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) 3,07 3,09 100,65 %

11 Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) 65,00 60,00 92,31 %

12 Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor
contractuale, alte 2,61 2,37 90,80 %

13 Cheltuieli pe beneficiar (lei) 88,29 50,10 56,74 %

                   din care: - din subvenţie, total           83,66 44,82 53,57  %

                                  - din venituri proprii, total 4,63 5,28 114,04 %

(*) inclusiv modificările efectuate prin modificări de buget ulterioare în cursul anului 2016

Manager,
Dulányi-Balogh Aladár



Anexa nr. 4  

I. - Indicatori culturali a Casei de Cultură Kónya Ádám
Sfânru Gheorghe negociat pe anul 2016

Nr. crt. Denumirea criteriilor de performanţă
         - indicatori culturali-

Angajaţi
pe

anul 2016

Realizaţi
în anul
2016

Abetere în +/-
exprimată în %

1 Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul 
programului, numnăr de spectacole, total

121 216 178,50%

din care:  - la sediu               94 163 173,40%

                - în afara sediului (turnee, deplasări etc.) 27 53 196.20%

2 Număr de premiere 4 4 100,00%

3 Număr de refaceri x x -

4 Număr de coproducţii 0 - -

5 Numărul beneficiarilor, total 21,587 60,760 281.40%

din care.  - la sediu 16,718 51,0710 305.40%

                - în turnee 4,869 9,689 198,90 %

6 Participări la festivaluri, gale, concursuri (nr.) 11 11 100,00 %

7 Proiecte realizate ca partener/coproducător 8 8 100,00 %

8 Indice de ocupare a sălilor/ spaţiilor destinate
publicului (la sediu, în %)

90 90 100.00%

9 Apariţii în presă de specialitate (nr. total) 150 150 100.00%

10 Realizarea unor studii vizând cunoaşterea 
categoriilor de beneficiari (nr.)

0 - -

11 Perfecţionarea personalului (nr. total) 1 1 100.00%

Manager,
Dulányi-Balogh Aladár



 
Anexa nr. 5

Managementul resurselor umane aferent anului 2016

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei

organizaţii.  Tocmai  de  aceea  gestionarea  eficientă  a  acestor  resurse  este  un  atu

important pentru orice organizaţie.

Casa de Cultură Kónya Ádám, spre deosebire de organizaţiile de profit, nu are

foarte multe resurse la dispoziţie. Dintre cele pe care le are cea umană este cea mai

preţioasă şi cea mai eficientă.

Managementul  resurselor  umane  este  acea  activitate  organizaţională  care

permite folosirea cea mai eficientă a oamenilor (angajaţilor) pentru a atinge scopurile

organizaţionale, de grup şi individuale.

Activităţiile P.R. sunt parte a strategiei noastre de management, ce stau la bază

tuturor funcţiilor managementului şi deciziei manageriale. În afara activităţii generale

(redactarea  comunicatelor  de  presă,  întocmirea  maselor  de  presă,  eliberarea

invitaţiilor şi transmiterea lor către lista de protocol, distribuirea programelor de sală

către  spectator,  monitorizarea  mediatizării  posteveniment),  ne  preocupă  în  mod

constant identificarea posibililor parteneri media, crearea unui sistem nou de date a

partenerilor media şi a publicaţiilor culturale, cât şi monitorizarea fiecărui eveniment

organizat de Casa de Cultură Kónya Ádám.

Pe de altă parte managementul resurselor umane în cadrul Instituţiei Casa de 

Cultură Kónya Ádám consistă din numeroase activităţi, care includ şi următoarele: 

analiza şi proiectarea fişelor de post; planificarea personalului; recrutarea, selectarea 

şi orientarea personalului; evaluarea performanţelor; sănătate şi siguranţă; relaţii la 

locul de muncă; controlul şi evaluarea funcţiilor personalului etc.



În anul 2016 statul de funcţii, cuprinde 26 posturi, din care sunt ocupate 23, în felul

următor:

Nr.

crt. Numele și prenumele Funcția Studii

1 Dulányi-Balogh Aladár Manager  grad II clasa 62 S
2 Szász-Fail Orsolya Contabil sef grad II S
3 Jecza Zita Referent-admin grad I  clasa 27 M
4 Komis Sándor Referent grad IA clasa 54 S
5 Molnár Gábor Referent cultural grad I clasa 31 M
6 Igyártó Ildikó Ingrijitor  clasa 21 M
7 Lázár-Prezsmer Endre Referent grad I clasa 53 S
8 Tőkés Zolt-Csaba Referent cultural grad I clasa 22 M
9 Balázsi Erika Economist Gr.I S
10 Jakab Árpád Referent literar gr.I M
11 Damian Diana Consilier juridic ½ norma Gr.II S
12 Fazakas Éva Referent adm.treapta IA M
13 Pichler Réka Referent adm.treapta IA M
14 Barti Annamária Referent adm.Gr.II S
15 Knop Ildikó Sef serviciciu GrII S
16 Pál Emőke Referent cultural debutant S
17 Ványolos Albert Sarolta Referent vultural Gr.IA S
18 Részeg Emőke Referent cultural Gr. IA S
19 Vacant Referent cultural Gr.I S
20 Molnár Csaba Referent (proiectant filme)debutant M
21 Erőss Lehel Referent (proiectant filme) debutant M
22 Balogh Zita Casier M
23 Borcsa Eleonora Cristina Casier M
24 Abrahám György Casier M
25 Vacant Îngrijitor M
26 Vacant Îngrijitor M

Reprezentarea grafică a structurii organizatorice (2016 Decembrie) sub forma

unor cadrane corelate care exprimă relaţiile organizatorice dintre diverse organisme

ale Casei de Cultură Kónya Ádám este vizibil in organigrama următoare :

Statul de funcţii este acoperitor pentru activităţile instituţiei, repartizarea 

posturilor pe compartimente şi specializări urmând a di făcută de managerul instituţiei

pe baza organigramei. Obiectul său de activitate este organizarea şi conducerea 

activităţii culturale pentru toate genurile artistice cu scop cultural, educativ şi de 

divertisment. Datorită  muncii depuse de către managerul instituţiei, DL. DULÁNYI 



B. ALADÁR în data de 14 aprilie 2012 a primit  distincţia culturală EMKE,  la Cluj 

-Napoca.

În lipsa managerului, contabilul/ economist  este înlocuitorul de drept al 

acestuia. Îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile acestuia pe toată durata, cât acesta lipseşte

(turnee susţinute în ţară şi străinătate) sau este în imposibilitatea de a-şi exercita 

atribuţiile. Organizează, îndrumă, conduce, controlează sș răspunde de desfăşurarea în

mod eficient a activităţii financiar-contabile al instituţiei în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare.

În anul 2016 limitele de competenţe ale managerului şi contabilului au rămas

aceleaşi  în  conformitate cu prevederile cuprinse în  Regulamentul de organizare şi

funcţionare al instituţiei.

Contabil șef Szász-Fail Orsolya din data de 01 aprilie2016 și-a reluat 

activitatea din creșterea copilului, iar înlocuitoarea sa, economista Boér Ágnes-Ágota 

a plecat cu data de 31 martie 2016.

În subordonarea sa lucrează Balazsi Erika, economist, Damian Diana, consilier

juridic  au fost angajate din data de 10.06.2016  şi  Igyártó Ildikó, îngrijitoare  Jecza

Zita,  referent  administrativ  din compartimentul  de venit,  iar Fazakas  Eva,  Pichler

Reka, Barti Annamaria,  referent administrativ au fost angajate din data de 10.06.2016

din compartimentul de venit și derularea evenimentelor culturale.

Economist  Balazsi  Erika  printre  alte  sarcini  si  atribuții  se  ocupă  cu

înregistrarea  şi  prelucrarea  informatică periodică a  datelor  în  programele  de

contabilitate.

Consilier   juridic Damian Diana printre alte sarcini si atributii  se ocupă cu

asigurarea  desfasurarii  activitatii  firmei  in  conformitate  cu  normele  legale  si

consilierea  sub aspect  juridic  a  departamentelor  si  conducerii  acestora,  asigură,  în

condiţiile  legii,  reprezentarea  instituției în  faţa  instanţelor  judecătoreşti  sau a  altor

organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, precum şi în relaţiile cu alte

persoane juridice şi fizice; 

Îngrijitoarea  Igyártó  Ildikó  are  obligaţia să  măture  sau/şi  să  spele  holul,

birourile instituţiei ori de câte ori este nevoie (cel puţin o data pe zi) pentru a îndepărta

urmele  de  noroi  depuse ca  urmare  a  intemperiei,  să  şteargă  praful  şi  pânzele  de



păianjen  din  birourile  instituţiei  ori  de  câte  ori  este  nevoie  în  vederea  menţinerii

aspectului de curăţenie a instituţiei, etc. 

Referent administrativ  Jecza Zita printre alte sarcini si atributii, completează

registrul  de  casa  în  lei  si  în  valută  şi  înscrie  în  registre  operaţiunile  efectuate

( dispoziţii de încasare/plată, deconturi), efectuează operaţiunile cu banca - ridicare şi

depunere de numerar pe baza foilor de vărsământ si CEC-uri din conturile deschise la

trezorerie, bănci, arhivarea documentelor, responsabil PSI, ținerea evidenței biletelor

văndute și înregistrate în cadrul instituției, etc.

 Referenți administrativi  Fazakas  Éva, Pichler  Réka și Barti  Annamária din

compartimentul  derularea  evenimentelor  culturale colaborează  cu  reprezentanții

instituțiilor  de  cultură  din  Mun.Sfantu  Gheorghe,  în  legatură  cu  organizări  de

spectacole și  evenimente cultulare,  incasarea contravalorii  biletelor,  abonamentelor,

răspunde de respectarea tuturor normelor in vigoare de vânzarea biletelor conform

locurilor real existente si a rețelei sălilor de spectacole.

Șef serviciu Knop Ildikó a fost angajată din data de  15.06.2016 participă la

pregătirea implementării și organizarea unor programe pe bază de proiecte (concerte,

expoziții,  spectacole,  proiecții  de  film,  evenimente  comunitare,  seminarii,  ateliere,

mese rotunde, etc.); organizează activitatea birourilor subordonate în vederea realizării

planului de activități/program anual,monitorizează activitatea birourilor subordonate,

pregătirea deschiderii Cinematografului Arta.

În  subordonarea  sa  lucrează  Lázár-Prezsmer  Endre,Komis  Sándor,  Molnár

Gábor,  Tőkés  Zsolt-Csaba,  Jakab  Árpád,  referenți culturali din  compartiment  de

activități culturale permanente, Ványolos-Albert Sarolta, a fost angajată din data de

10.06.2016, iar Részeg Imola, Pál Emőke au fost angajate din data de  05.12.2016 din

compartimentul   organizare evenimente,  relații cu publicul  și  mass media,  Molnár

Csaba, Erőss Lehel, proiectanți filme, Ábrahám György, Balogh Zita, Borcsa Cristina,

casier au fost angajate din data de  05.12.2016 la Cinemtograful Arta.

Referentul  cultural  Komis  Sándor  indrumă   activitatea  Cercului  de  Teatru

Amator “Visky Árpád”, ţine o evidenţă la zi a prezenţelor la repetiţii şi la spectacole,

deplasări, turnee, intocmeşte referate de necesităţi pentru piesele ce urmează să fie

prezentate  şi  le  predă  spre  aprobare  conducerii,  ajută  la  procurarea  materialelor

necesare  pieselor  prezentate.Solidar  cu  referentul  cultural,  Molnár  Gábor  are  în

inventar  personal,  reflectoare,  microfoane,  instalaţii  de  sonorizare  etc.  utilizate  la

spectacole de teatru, de dans, la concerte etc. foloseşte aceste mijloace şi participă la



repetiţiile,  programele  realizate.  Totodata  Komis  Sándor   este  desemnat  pentru

îndeplinirea  sarcinilor  de  magazioner,  răspunde  de  completarea  documentelor

necesare recepţiei şi eliberării materialelor şi a obiectelor de inventar si nu in ultimul

rând  răspunde  de  verificarea  şi  completare  a  stocurilor  din  magazieîn  cadrul

C.C.Kónya Ádám.

 Referentul cultural Lázár-Prezsmer Endre este responsabilul administrativ al

Cercului  Uniunii  Artiştilor  Plastici  Amatori  “Gyárfás  Jenő”,  Clubul  de  Jazz  si  de

Cineclubul Huszarik, Clubul de lucru manual Háromszéki Fürge Ujjak, Clubul Swing-

Hobby,  Asociația  „Paritya” -  „Humorpince”,  Clubul Ocrotirea  mediului Életfa  și

pentru coordonarea Cinematografului Arta.

Referenți  culturali   Ványolos-Albert  Sarolta,  Részeg Imola,  Pál Emőke din

compartimentul organizare evenimente, relații cu publicul și mass media asigure şi să

răspundă de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor culturale temporare pe bază

de proiecte, în conformitate cu dispoziţiilor legale în vigoare, participă la pregătirea

implementării  și  organizarea  unor  programe  pe  bază  de  proiecte,  organizează

programe culturale temporare sau permanente.

Referenți culturali (proiectanți filme)  Molnár Csaba, Erőss la cinematograful

Arta  sunt responsabili  cu mentenanţa, instalarea şi depozitarea  istalaţiei de proiecţie,

respectând prescripţiile cuprinse în documentaţia tehnică şi tehnologică, în normele,

standardele  şi  indicaţiile  de  lucru  cu  privire  la  utilizarea  raţională  şi  eficientă  a

echipamentelor încredinţate.

Casierii  Ábrahám György, Balogh Zita, Borcsa Cristina se ocupă de vânzarea

biletelor  şi  a  accesoriilor  pentru  vizionarea  filmelor  prin  sistemul  electronic  de

vânzare  bilete,  răspunde  de  ținerea  corecta  și  la  zi  a  evidenței  primare  privind

activitațile de incasări și plăți prin casierie.

Misiunea  Casei  de  Cultură  Kónya  Ádám este  de  a  contribui  în  mod

fundamental  la  dezvoltarea  culturii  tradiţionale,  prin  promovarea,  valorificarea  şi

conservarea a tot ce este autentic şi de valoare, atât în ţară, cât şi în lume şi integrarea

valorilor  noastre  în  patrimoniul  universal.  Această  misiune  se  realizează  printr-o

activitate managerială eficientă, iar pentru ca un stil de management să dea rezultate

în timp, contează foarte mult ca toţi angajaţii instituţiei să fie implicaţi într-un proces

continuu de îmbunătăţire.



Mai  important,  decât  acest  lucru,  este  ca  managerii  să  fie  primii  care  se

implică, pentru că ei sunt persoanele cu influenţă cea mai mare din cadrul orcărei

organizaţii.

În concluzie, putem remarca, că în anul 2016 s-a lucrat intens, şi cu rezultate 

foarte bune. Acest lucru constă în diplome, premii, scrisori de felicitare. 

                                                                             Manager:

                                                                                           prof. Dulányi-Balogh Aladár
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