
 

Red. 2ex 
FP 53-01 ver 2 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TIMIŞ 
MUNICIPIUL   TIMIŞOARA 
DIRECTIA COMUNICARE 
SC2016 /9320/14.04.2016 

 
  APROBAT  
   PRIMAR, 
 
 
   NICOLAE ROBU 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886,  internet: www.primariatm.ro 

 
REFERAT 

Privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar 
de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a 

Municipiului Timişoara 
 
 

În perioada martie-aprilie, la nivelul autorităţii, au avut loc evaluările anuale ale managementului Teatrului 
Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a 
Municipiului Timişoara. 
Evaluarile s-au desfăşurat având în vedere: HCL nr. 88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor 
de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat Timişoara şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky 
Gergely, Filarmonica Banatul, şi, respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; având în 
vedere HCL nr. 77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 
în temeiul OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată; în 
conformitate cu Anexa 2 din Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi modelului-cadru al contractului de management şi având în vedere dispoziţiile 
primarului nr. 291, 292 şi 294 din 04.03.2016  prin care au fost aprobate componenţele comisiilor de evaluare 
a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 
şi Teatrul German de Stat Timişoara. 
Astfel, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, dl. Attila Balazs, directorul Teatrului German de 
Stat, dl. Lucian Vărşăndan şi directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, dl. Pavel Dehelean au 
depus rapoartele de activitate pentru anul 2015. Rapoartele au fost înaintate comisiilor de evaluare spre 
analiză, secretariatele comisiilor au întocmit referatele de analiză, iar în lunile martie-aprilie a avut loc 
evaluarea managementului instituţiilor de cultură, pe baza analizei raportului de activitate şi în baza probei de 
interviu, după cum urmează: în data de 24.03.2016 a avut loc evaluarea managerului Casei de Cultură a 
Municipiului Timişoara (a doua), dl. Pavel Dehelean, iar în data de 08.04.2016 a avut loc evaluarea (a treia) a 
managerului Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat Timişoara şi a dlui Attila Balazs (tot a 
treia evaluare)  directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely. 
În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) şi proba II (interviul) şi   
s-a constat că au fost respectate obiectivele stipulate în caietul de obiective care a stat la baza întocmirii 
contractelor de management încheiate cu Primarul Municipiului Timişoara, propunându-se astfel, 
continuarea managementului pentru toate cele trei instituţii de cultură: Teatrul Maghiar de Stat Csiky 
Gergely Timişoara, Teatrul German de Stat Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  
În cazul Filarmonicii Banatul Timişoara, deoarece în data de 21.03.2016, a avut loc evaluarea finală pentru 
perioada 10.08.2011 – 31.12.2015, Comisia de evaluare institută prin Dispoziţia nr. 293 a propus ca dl. Ioan 
Coriolan Gârboni, Directorul Filarmonicii Banatul Timişoara, să depună în baza unui nou caiet de obiective 
întocmit de autoritate, un nou proiect de management pentru o perioadă de 5 ani, conform HCL nr.123 
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privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului 
Filarmonicii Banatul Timişoara. 
  
Anexăm prezentului referat Rapoartele de evaluare întocmite de membrii Comisiilor de evaluare ale celor trei 
instituţii subordonate CLT şi procesele verbale pentru notele obţinute.  
 
Având în vedere cele de mai sus, propunem:  
 

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely 
din Timişoara după cum urmează: 

- nota finală 9,66 
- continuarea managementului d-lui Attila Balazs, directorul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely 

din Timişoara; 
 

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului German de Stat Timişoara după 
cum urmează: 

- nota finală 9,91 
- continuarea managementului d-lui Lucian Vărşăndan, directorul Teatrului German de Stat Timişoara; 

 

aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara 
după cum urmează: 

- nota finală 10 
- continuarea managementului d-lui Pavel Dehelean, directorul  Casei de Cultură a Municipiului 

Timişoara. 
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