CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
COMISIA DE CONCURS CONSTITUITĂ ÎN BAZA HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 562/2020

PROCES VERBAL
Rezultat final
Având în vedere prevederile art. 4 lit. d) CAP II din anexa nr. 1 a Ordinului 2799/2015
pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului,
a modelului–cadru al caietului de obiective, a modelului–cadru al raportului de activitate, precum
și a modelului–cadru al contractului de management,
Comisia de concurs a formulat următoarele recomandări:
Misiunea Teatrului ar fi bine să fie concentrată într-o singură frază care să se
regăsească chiar și pe frontispiciul instituției;
2. Managerul să acorde o atenție mai mare producțiilor muzicale care ar trebui să
devină prioritare și nu producției conexe;
3. Acordarea unei atenții sporite nevoilor de resurse pentru trupa de marionete
(anvergura proiectelor, calificarea personalului, lucrări la sediul teatrului, dotări, capacități de
producție, resurse materiale);
4. Acordarea unei atenții sporite proiectului "Sala Pictura";
5. Realizarea unui studiu de piață și elaborarea unei strategii coerente cu de
promovare a producțiilor artistice ale Teatrului în fața publicului local și atragerea acestuia în sălile
de spectacol.
6. Este fundamental să se elaboreze o viziune concentrată, coerentă a tot ce înseamnă
strategia de management a acestei instituții culturale importante a orașului nostru.

1.

Raportat la cele de mai sus, Comisia de concurs a stabilit rezultatul final al analizei noului
proiect de management ca fiind 8,95 puncte și a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru
încheierea unui nou contract de management, pe durata de 3 ani, durată aprobată prin
Caietul de obiective între autoritatea Municipiul Arad, reprezentat de domnul Primar Bibarț
Laurențiu-Călin, în calitate de ordonator principal de credite, pe de o parte, şi domnul Costea
Bogdan Alexandru, în calitate de manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ Arad, pe de altă parte,
având ca obiect conducerea activității acestei instituții.
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