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INTRODUCERE
Respectand prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a analizat si aprobat
prin Referatul numarul 368978/303/15.10.2014 al Servicilui Juridic Contencios, Directia Patrimoniului
Municipiului si Evidenta Proprietatii, si al Directiei Tehnice, gestiunea indirecta a serviciului public
de administrare si exploatare a obiectivului sportiv ―Sala Polivalenta‖ din Cluj-Napoca.
In calitatea de beneficiar al obiectivului ―Sala Polivalenta‖ din Cluj-Napoca, Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca urmareste ca printr-o administrare eficienta sa asigurare durabilitatea Salii
Polivalente Cluj-Napoca in conformitate cu raspunderile asumate, inca de la aprobarea studiului de
fezabilitate, componenta a documentatiilor care au fundamentat investitia si constructia ―obiectivului‖.
Capitolul 1 – Prezentarea S.C. Sala Polivalenta S.A.
1.1. Denumirea. Forma juridică. Sediul social
Denumirea societăţii: SALA POLIVALENTĂ S.A., conform dovezii privind disponibilitatea şi
rezervarea firmei nr. 44259 din 24.07.2014.
Forma juridică a societăţii: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr.
109/2011)
- societate pe acţiuni, de tip inchis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar
stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale.
Sediul principal al societăţii: România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5-7
1.2. Obiectul principal de activitate
Obiectul de activitate al întreprinderii publice - societate pe acţiuni, codificat conform codului CAEN,
este:
a) Obiectul principal de activitate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii: 4619 Intermedieri in comertul cu
produse diverse
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de alimentare, băuturi
şi tutun
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4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare.
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din came, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun,în magazine specializate
4727 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 5119 Intermedieri în
comerţul cu produse diverse- import-export
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5299 Alte activităţi anexe transporturilor
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5590 Alte servicii de cazare
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
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7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 Activităţi de design specializat
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor de curăţenie
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi nca
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare
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9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
La data intocmirii prezentului proiect, activitatea de baza a SC Sala Polivalenta S.A. este
gestionarea indirecta a serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului sportiv „ Sala
Polivalenta „ din Cluj – Napoca, activitate aprobata de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
prin H.C.L. nr.413 din data de 3 noembrie 2014.
1.3. Capitalul social – actiunile
Capitalul social al întreprinderii publice -societate pe acţiuni - subscris şi vărsat este de
1.500.000 lei, aport în numerar.
Capitalul social este divizat în 10.000 acţiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală
de 150 lei.
Aportul acţionarilor şi structura acţionariatului este următoarea:
Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 1.485.000 lei
reprezentând 9.900 acţiuni, numerotate de la 1 la 9.900, reprezentând 99 % din capitalul social;
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, 15.000 lei, reprezentând 100 acţiuni
numerotate de la 9.901 până la 10.000, reprezentând 1 % din capitalul social.
Forul suprem de conducere al întreprinderii publice-

societate pe acţiuni este Adunarea

Generală a Acţionarilor.
Principalele atribuţii, condiţiile pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale a
Acţionarilor şi modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în Statutul întreprinderii publice societate pe acţiuni.
Intreprinderea publică - societate pe acţiuni este administrată de Consiliul de Administraţie
format din 7 (şapte membri), în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar în
condiţiile şi componenţa prevăzute în Statut.
1.4. Patrimoniul societatii
La data preluarii in gestiune patrimoniul societatii era de 90.720.200 lei, suma care cuprinde si
TVA-ul, la care se adauga mobilier,indicatori de circulatie si stalpisori metalici folositi in parcarea
Obiectivului.
1.5. Conducerea si administrarea societatii
Societatea este condusă şi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri, în
conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare.
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Consiliul de adminstraţie este format din persoane fizice sau juridice, cu experienţă în
activitatea de administrare/management al unor întreprinderi publice profitabile sau al unor societăţi
profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii
Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţa în domeniul economic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din
rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţilor publice tutelare
ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrare în societăţi pe
acţiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (―Administratori‖) este temporara şi
revocabilă.
Conform prevederilor art. 138 majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi formată
din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiţi directori conform art. 143 şi
independenţi în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai
Consiliului de Administraţie sau de către acţionar.
Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de
muncă. In cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul
individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor. în cazul în
care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune- interese.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la
propunerea autorităţii tutelare.
Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi
recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie.
Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie făcute de
autorităţile publice tutelare - acţionarii, sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o
comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecţie sunt stabilite de
comisie sau de expertul independent cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii
societăţii.
Autoritatea publică tutelară care face propunerile pentru candidaţii la funcţiiile de membri ai
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Consiliului de Administraţie poate decide ca în procesul de selecţie, comisia menţionată la alineatul sa
fie asistat sau selecţia să fie făcută de un expert independent, conform prevederilor.
Autoritatea tutelară, care face propunerile de candidaţi ia funcţiile de membri ai Consiliului
Administraţie trebuie să aducă la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al întreprinderii publice societate pe acţiuni, în timp util (adică la iniţierea procedurii de selecţie), anunţul privind selectia
membrilor Consiliului de Administraţie, astfel încât, Consiliul de Administraţie al societăţii să publice
acest anunţ în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a
întreprinderii publice.
De asemenea, lista membrilor Consiliului de Administraţie este publicată, prin grija Consiliului
de Administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice - societate pe acţiuni pe întreaga durată a
mandatului acestora.
Fiecare membru al Consiliului de Adminstraţie va avea încheiat cu Adunarea Generală a
Acţionarilor un contract de mandat, în baza căruia îşi va desfăşura activitatea.
In termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia
de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite
în contractele de mandat.
Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea
planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de
performanţă stabiliţi în contract.
Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor,
administratorii în funcţie vor convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru
numirea, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a O.U.G. nr. 109/2011 şi a Legii nr. 31/1990, a
unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie înceteaza de drept la data numirii
noilor administratori, în acest caz administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.
In cadrul Consiliului de Administraţie se constituie Comitetul de nominalizare şi remunerare şi
Comitetul de Audit.
Ambele Comitete menţionate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai
Consiliului de Administraţie, administratori neexecutivi, cel puţin câte unul dintre membrii fiecărui
comitet fiind administrator independent.
Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a oricăruia
dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta
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Consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.
Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezenţa tuturor membrilor
Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.
Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii:
cu 60 (şaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau directorului
general;
în minim 10 (zece) zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a
directorului general; ori de câte ori este nevoie.
Comitetul de nominalizare şi remunerare are următoarele atribuţii:
evaluează şi recomandă candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie;
elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru
funcţiile de director;
recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru funcţiile de directori ai întreprinderii
publice - societate pe acţiuni;
formulează propuneri privind remunerarea directorilor numiţi de către Consiliul de
Administraţie;
întocmeşte un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 şi 3 din O.U.G. 109/2011.
Comitetul de audit, format din 3 membri, dintre care cel puţin unul este independent şi are
competenta in contabilitate şi/sau audit, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr.
90/2008 şi anume:
monitorizeaza procesul de raportare financiară;
monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern din cadrul societăţii;
monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale;
verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar prestarea de servicii suplimentare
entităţii auditate;
are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit aspectele esenţiale care rezultă
din auditul statutar şi, în special, cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern în
ceea ce priveşte procesul de raportare financiară;
Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii:
dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exerciţiu financiar;
ori de câte ori este nevoie.
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Consiliul de Administraţie îşi desemnează dintre membrii săi un preşedinte al Consiliului de
Administraţie.
Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de
administrator.
Preşedintele poate fi revocat şi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării
Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a societăţii.
în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe
durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt
administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.
Remuneraţia membrilor Consiliul de Administraţie este stabilită de Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă
variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă
formă de remunerare pe baza performanţelor.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va asigura, la stabilirea remuneraţiei fiecărui
membru al Consiliului de Administraţie că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice,
atribuţiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă
stabilite în contractul de mandat.
Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au
îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.
Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana
numită trebuie să o accepte în mod expres.
Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere
profesional.
In caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie
procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor.
Dacă vacanţa prevăzută la alineatul anterior determină scăderea numărului administratorilor
sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie.
In cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca adunarea generală,
orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care să facă numirile necesare.
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Consiliul de Administraţie reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni în raport cu
terţii şi in justiţie.
Consiliul de Administraţie reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni prin
preşedintele său care nu poate fi numit şi director general.
Consiliul de Administraţie înregistrează, la Registrul Comerţului, numele persoanelor
împuternicite să reprezinte întreprinderea publică - societate pe acţiuni, menţionând dacă ele actioneaza
împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerţului specimene de semnătură.
Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3
(trei) luni.
Presedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra
membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ;
Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel putin 2 membri
săi sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilită de catre autorii cererii.
Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor cu
suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de
Administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra
punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.
Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre
administratori prin intermediul poştei electronice si al faxului.
Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile,
dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriuzisă.
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanţă, şi anume prin telefon sau video-telefon.
Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile Consiliului de
Administraţie doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru
absent.
In cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile
Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi
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necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de
Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor,
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal
este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
Primul Consiliu de Administraţie are următoarea componenţă:
Cîmpean Ovidiu-Vasile., cetăţean român, născut în mun. Dej, jud. Cluj, la data de 18.01.1985,
domiciliat în Cluj-Napoca, str. între Lacuri, nr. 10, ap. 45, CI seria KX, nr. 847000, emisă de
SPCLEP Cluj-Napoca, la data

de 02.11.2011, CNP 1850118125484, reprezentant al

autorităţii tutelare,
Călian Petru, cetăţean român, născut com. Jucu, jud. Cluj, la data de 17.05.1968, domiciliat în
Cluj-Napoca, str. Baia Mare, nr. 34, CI seria KX nr. 932757, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
21.12.2012, CNP 1680517120665,
Gaspar Istvan, cetăţean român, născut în mun. Tîrgu Mureş, jud. Mureş, la data de 18.09.1974,
domiciliat în Tîrgu Mureş, bld. 1848, nr. 31, ap. 43 CI seria MS nr. 567499, emisă de SPCLEP Tg.
Mureş, la data de 14.06.2010, CNP 1740918264413,
Macovei Vasile-Dan, cetăţean român, născut în mun. Mediaş, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986,
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Trascăului, nr. 4, ap.11, CI seria CJ nr. 041742, emisă de SPCLEP
CLUJ-Napoca, la data

de 08.04.2014,

CNP 1860817323958, reprezentant al autorităţii

tutelare
Cozea Marinela-Corina, cetăţean român, născut în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de
05.12.1966, domiciliat în Huedin, str. Trandafirilor, nr. 47, CI seria KX. nr. 772189, emisă de SPCLEP
Huedin, la data de 15.10.2010, CNP 2661205125183,
Moldovan Ionuţ-Daniel, cetăţean român, născut în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de
16.07.1986, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 2, ap. 49, CI seria KX nr. 779532, emisă
deSPCLEP Cluj-Napoca, la data de 23.11.2010, CNP 1860716124241,
Daniş Viorel-Nicolae, cetăţean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de
18.02.1977, domiciliat în Cluj-Napoca, str. AlexandruVlahuţă, nr. 21, ap. 26, CI seria KX nr. 801771,
emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.03.2011, CNP 1770218120729,
Durata mandatului membrilor primului Consiliu de Administraţie este de doi ani.
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1.5.1. Atributiile Consiliului de Administratie si a directorilor societatii
Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acţiuni, cu excepţia celor
rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.
Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate
directorilor:
stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea
planificării financiare;
numirea şi revocarea directorilor angajaţi cu contract de mandat şi stabilirea remuneraţiei lor;
supravegherea şi evaluarea activităţii directorilor angajaţi cu contract de mandat;
aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea
hotărârilor acesteia;
introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de
Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.
31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul de Administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin
care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie
în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea
contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale
extraordinare a acţionarilor.
Consiliul de Administraţie trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puţin 30 de zile înainte
de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar
precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative.
Consiliul de Administraţie este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să
depună la Registrul Comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică sau numai în formă
electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de
raportul lor, raportul auditorilor interni, precum şi de procesul-verbal al adunării generale, în condiţiile
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991. republicată.
Consiliul de Administraţie este subordonat Adunării Generale a Acţionarilor, principalele sale
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atribuţii fiind:
stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii şi asigurarea
îndeplinirii acestora;
stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii
acestora, precum şi aprobarea planificării financiare;
numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
supravegherea activităţii directorilor;
pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;
introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
verificarea funcţionării sistemului de control intern/managerial, implementarea
politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
aprobarea potrivit competentelor stabilite de lege, investiţiilor ce urmează a fi realizate
de institutia publică - societate pe acţiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;
propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a bugetului de
venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii publice - societăţii
pe actiuni
propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea
întreprinderii publice - societăţii pe acţiuni, în conditiile stabilite de legislaţia în vigoare;
răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
elaborarea şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii, corespunzător necesităţilor
activităţii întreprinderii publice - societate pe acţiuni;
analizarea bilanţului contabil anual şi supunerea sa spre aprobare şi publicarea sa,
potrivit prevederilor legale;
aprobarea măsurilor privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei
mediului înconjurător;
aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
aprobarea şi a altor măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor
organe;
prezentarea semestrială a unui raport asupra activităţii de administrare care include şi
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informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire
la activităţiile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările
contabile semestriale ale societăţii;
elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului
următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a
întreprinderii publice;
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii;
informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează
încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu
o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o
valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a
100.000 euro.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui
bun administrator.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul
societăţii.
Membrii Consiliului de Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi
după încetarea mandatului de administrator.
Conţinutul şi durata obligaţiilor prevăzute sunt stipulate în contractul de mandat.
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor.
Administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de
directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea
impusă de îndatoririle funcţiei lor.
Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia
îndeplinirii atribuţiilor lor.
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică.
In cazul în care sunt mai mulţi administratori, răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru
omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor
Consiliului de Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta şi auditorii.
Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare
intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau
14

auditori interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune.
Aceeasi obligatie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt
interesate sotul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
Interdictiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea , la
Administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:
oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2). de
acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;
acordarea de către administrator a unui împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea
societăţii.
Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor
operaţiuni precum:
acordarea de împrumuturi administratorilor;
acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către
societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de
lucrări;
garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate
administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a
oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un
împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a
acestora.
Prevederile sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operaţiunea priveşte o
societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori
deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20 % din
valoarea capitalului social subscris.
Prevederile nu se aplică:
în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în
lei al sumei de 5.000 de euro;
în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a
activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la
alin. (1) şi (2) decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe
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persoane.
Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor societăţii de un membru al Consiliului
de administraţie sau de un director cu:
soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până
la gradul IV inclusiv;
administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra
societăţii sau cu o societate controlată;
soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele
în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.
Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoană desemnată de adunarea
generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacţiei, dar
nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacţiei.
Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori.
Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate îndeplini şi funcţia de director general al
societăţii.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie va fi formată din administratori
neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiţi directori conform art. 143 din Legea nr. 31/1990.
Directorii şi membrii Consiliului de Administraţie pot să participe la Adunările Generale ale
Acţionarilor.
Directorii
Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multe directori, numind
pe unul dintre ei director general.
Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din
afara Consiliului de Administraţie.
Directorii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie la recomandarea comitetului de
nominalizare şi remunerare.
Anunţul privind selecţia directorilor se publică în 2 (două) ziare economice şi/sau financiare de
largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice.
Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice - societate pe
acţiuni, pe întreaga durată a mandatului acestora.
Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în
limitele obiectului de activitate al societăţii, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de
Administraţie, a dispoziţiilor Consiliului de Administraţie şi cu respectarea competenţelor exclusive
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rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a
Acţionarilor.
Modul de organizare a activităţii directorului general si a directorilor numiţi de Consiliul de
Administraţie poate fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor sau prin hotărâre a
Consiliului de Administraţie.
Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiţi de Consiliul de
Administraţie informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa Consiliul
de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în
vedere.
Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de Administraţie un raport
conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.
Directorul general are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, analize,
situaţii, raportări şi alte informaţii referitorae la indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri
şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin Ordin al ministrului sau prin circulare. Art. 87.
Planul de management
In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de
Administraţie un plan de management, pe toată durata mandatului şi pentru primul an de mandat,
cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în
contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de
administrare al Consiliului de Administraţie.
Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administraţie.
Dacă este cazul, Consiliul de Administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de
management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de
mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă
stabiliţi în contract.
Dacă planul de mangement revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administraţie, acesta va
proceda, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în
funcţie încetează de drept la data numirii noilor directori. In acest caz directorii nu sunt îndreptăţiţi la
daune-interese.
Evaluarea activităţii directorilor de către Consiliul de Administraţie va viza atât execuţia
contractului de mandat, cât şi a planului de management.
Directorul general reprezintă întreprinderea publică - societate pe acţiuni în relaţiile cu delega
puterea de reprezentare, cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca
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directorul general să informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul directorului general va fi depus
la Oficiul Registrului Comerţului.
Directorul general este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând
urmatoarele:
să exercite administrarea generală a societăţii, conform prevederilor legale, constitutiv şi
împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie, conducând nemijlocit şi efectiv
întreaga activitate a societăţii şi asigurând funcţionarea acesteia;
să asigure conducerea activităţilor societăţii, coordonarea şi controlul acestora In ceea ce
priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;
să numească şi/sau să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, precum şi să
exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului Intern;
să stabilească sarcinile, obiectivele, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile precum şi
salariile personalului societăţii;
să aprobe operaţiuni de încasări şi plăţi;
să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;
să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor serviciilor,
eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor
încredinţate societăţii;
să stabilească tactica şi strategia de marketing;
aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri şi mijloace circulante;
să încheie actele juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, conform legii; prezintă
spre aprobarea Consiliului de Administraţie programul anual al achiziţiilor şi programul de
investiţii al societăţii;
reprezintă, negociază şi angajează societatea cu prima semnătura în raporturile cu terţii:
societăţi comerciale, furnizori, organele de stat, organizaţii, instituţii, bănci, precum şi în
relaţiile internaţionale etc, în acest sens putând da împuterniciri de reprezentare;
atrage, selectează, negociază şi semnează contractele de superficie şi închiriere în vederea
atragerii investiţiilor pentru atingerea scopurilor specifice parcurilor industriale;
aprobă procedurile de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de aprovizionare,
vânzare, resurse umane),
delegă răspunderea /competenţa pentru deciziile de rutină cadrelor de conducere aflate pe nivele
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ierarhice imediat inferioare şi desemnează înlocuitorul pentru perioada de absenţă şi stabileşte
limitele de competenţă şi responsabilitate ale acestuia;
conduce echipa care reprezintă unitatea la negocierea Contractului Colectiv de Muncă cu
sindicatul/reprezentanţii salariaţilor şi semnează în numele angajatorului Contractul Colectiv de
Muncă al societăţii;
alte atribuţii conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile;
supune aprobării Consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute
Remuneraţia directorilor este stabilită de Consiliul de Administraţie, fiind formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul
net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.
Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se vor fixa limitele generale ale
remuneraţiilor directorilor.
1.5.2. Auditul statutar si auditul intern
Intreprinderea publică - societate pe acţiuni va contracta auditori statutari în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de
auditare a situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv de a stabili dacă situaţiile financiare ale
întreprinderii publice oferă o imagine reală şi onestă asupra activităţii anului financiar si asupra
profitului şi pierderii, respectiv asupra veniturilor şi cheltuielilor.
Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuţiile ce urmează a fi îndeplinite de
acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administraţie, înainte de demararea procedurii
de selectare a auditorului statutar.
Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administraţie al întreprinderii
publice - societate pe acţiuni.
Intreprinderea publică — societate pe acţiuni organizează auditul intern în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
In cadrul întreprinderii publice - societate pe acţiuni îşi va desfăşura activitatea 1 (un) auditor
intern, acesta având obligaţia de a raporta direct Consiliului de Administraţie şi directorului general al
societăţii.
Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi
rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt
puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor societăţii.
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Auditul intern este în interiorul entităţii o activitate independentă de apreciere sau control al
operaţiilor, fiind în subordinea directă a directorului general. Obiectivul auditului intern este de a asista
conducerea societăţii în exercitarea eficace a responsabilităţilor lor furnizând analize, aprecieri,
recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate.
Auditorul intern este vizat de toate fazele activităţii entităţii care intereseaza conducerea. Acesta
implică faptul de a apela la aspecte contabile şi financiare, dar şi tehnice, pentru atingerea unei
înţelegeri depline a operaţiilor examinate.
1.5.3. Personalul societatii
Salariaţii sunt angajaţi sau demişi de către directorul general.
Angajarea se face în limita schemei de personal.
Plata salariilor şi a obligaţiilor legate de acestea se va face potrivit legii, de către societatea
angajatoare.
1.5.4. Distribuirea rezultatelor financiare
Rezultatele activităţii societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de
Adunarea Generală.
Contul de profit şi pierderi, care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, va
evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv,
profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
Dividendele se distribuie proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat şi conform
hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor de aprobare a situaţiilor financiare anuale. Acestea se plătesc
în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.
Din profitul societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea
fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul
de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi
reguli.
Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul
acestora.
Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în
limita acestei participări.
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Capitolul 2. Analiza diagnostic a S.C. Sala Polivalenta S.A.
2.1. Analiza pietei
Societatea Sala Polivalenta SA iși desfășoară activitatea in Municipiului Cluj Napoca, prestând
servicii de inchiriere a Sali Polivalente ,diverselor cluburi si organizatii sportive din tara sau dinafara
tarii, care doresc sa organizeze diferite activitati sportive, concursuri, antrenamente, alte activitati cu
caracter sportiv, organizatorilor de manifestatii culturale, spectacole, concerte, etc, altor solicitanti de
spatii.
In Municipiul Cluj Napoca mai exista o sala pentru desfasurarea activitatilor sportive Sala
„Horea Demnian‖, si Sala de sport a U.B.B., aceasta din urma avand destinatia principala satisfacerii
nevoilor de acest gen pentru Facultatea de Educatie Fizica si sport a U.B.B. –ului.
Prin numarul de locuri (7200) ce sunt asigurate in sala in care se desfasoara activitatile soprtive
sau de alt gen, prin posibilitatile multiple de reorganizare a spatiului, prin facilitatile pe care le ofera:
sali de antrenamente, birouri pentru negocieri, birouri pentru presa , spatii pentru protocol e.t.c., Sala
Polivalenta se situeaza in topul celorlalte doua sali cu aceeasi destinatie existente in Municipiul Cluj
Napoca.
Important este faptul ca Sala Polivalenta este singura care poate organiza competitii sportive
nationale si internationale ca urmare a dotarilor, suprefetelor de joc, locurilor pentru spectatori. Practic
raspunde tuturor cerintelor impuse de Autoritatile in domeniu. Este cea mai mare Sala Polivalenta
din Romania
2. 2. Analiza pozitiei competitive
Avand in vedere caracteristicile functionale ale

Salii Polivalente, dotarile, echipamentele,

suprafetele pentru evenimente, calitatea acestora, personalul calificat si managementul modern aplicat ,
apreciem ca obiectivul sportiv prezentat este lider incontestabil pe piata Clujana, numarandu-se printre
primele Sali de profil la nivel international .
2.3. Evolutia pietei
Oraşele din întreaga lume au fost cuprinse de o veritabilă „febră a festivalurilor‖: investesc în
diverse tipuri de festivaluri urbane şi se întrec pentru şansa de a găzdui evenimente unice, de amploare,
cum ar fi Cupa Mondială de Fotbal, Jocurile Olimpice, sau pentru titluri precum cel de Capitală
Culturală Europeană (ECOC). Explicaţia implicării în acest tip de competiţii ţine de numeroasele
avantaje pe care le are:
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mai bună imagine pentru oraş;
dezvoltarea turismului;
coeziunea socială;
educaţia şi programele de training;
bunăstarea cetăţenilor şi dezvoltarea industriilor culturale şi creative.
Cu toate acestea, succesul nu este chiar atât de uşor de atins şi nu trebuie ignorată nici latura
negativă a unei asemenea operaţiuni, costurile ridicate (de exemplu, pentru siguranţă şi supraveghere),
excluderea socială şi posibilele conflicte între vizitatorii de pe durata festivalului şi populaţia oraşului.
Municipiul Cluj Napoca , este unul dintre oraşele care a intrat în această competitie

a

festivalurilor ,care s-a transformat rapid într-un centru urban axat pe evenimente de amploare. Clujul ,
unul dintre cele mai vechi oraşe ale României, s-a înscris în competiţia pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană în anul 2021, iar în 2015 va fi Capitala Europeană a Tineretului, municipiul
oferind deja, o mare varietate de evenimente anuale. Majoritatea sunt încă recente, ceea ce sugerează o
legătură cu ambiţia de a deveni Capitală Culturală Europeană, care, la rândul său, a condus la apariţia
unei noi scene pentru evenimente, destinaţii şi organizaţii culturale şi parteneriate. Spre exemplu,
evenimentul „Zilele Cluj-Napoca‖ este promovat ca un studiu de caz în dosarul pentru Capitala
Europeană.
Pentru a răspunde nevoii de a avea o sărbătoare generală a oraşului, adresată tuturor cetăţenilor,
Primăria a iniţiat Zilele Clujului, eveniment care oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorilor
culturale ale oraşului şi este reprezentativ pentru mai multe grupuri sociale, ceea ce reprezinta un
elementele-cheie pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană.
Factori strategici care contribuie la obtinerea titlului de Capitală Culturală Europeană:
1.

Statutul de oraş studenţesc - in

Cluj-Napoca funcţionează 11 universităţi (inclusiv celebra

Universitate Babeş-Bolyai – UBB), precum şi alte instituţii de învăţământ superior, ce adună în jur de
100 000 de studenţi (aproximativ o treime din populaţia totală a oraşului). Acest fapt are un impact
major asupra dezvoltării culturii clujene în general, inclusiv a scenei festivalurilor, si din mai multe
perspective:
- Studenţilor li se datorează caracterul vibrant, dinamic al oraşului. Ei nu reprezintă doar un segment de
public care cere evenimente culturale şi activităţi pentru timpul liber, ci devin chiar organizatori. Un
exemplu important în acest sens este ―Festivalul Internaţional de Muzică şi Artă Transilvania
(TIMAF),‖ un festival cultural al întregului oraş, iniţiat şi organizat de cea mai mare asociaţie
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studenţească din Cluj,sau Zilele Arhitecturii, un festival desfăşurat în mare parte în spaţiul public şi
organizat de Asociaţia Studenţilor Arhitecţi din Cluj (ASTA Cluj).
De asemenea
- Sudenţii sunt şi marea majoritate a voluntarilor recrutaţi în timpul desfăşurării festivalurilor. TIFF, de
exemplu, este festivalul cu cel mai mare număr de voluntari din România.
- Clădirile universitare din oraş pot fi folosite şi pentru diverse evenimente culturale şi pot fi activate
alternativ chiar pe durata anumitor festivaluri. Exemple elocvente în acest sens sunt Centrul Cultural
German Klausenburg, ce îşi are sediul într-una dintre clădirile UBB, Filarmonica de Stat Transilvania,
ce susţine unele concerte în atriumul UBB, sau Institutul Cultural Chinez Confucius, care organizează
diverse expoziţii în spaţiile UBB.
2.

Caracterul multicultural al populaţiei oraşului - , ce contribuie la diversitatea festivalurilor

organizate. Populaţia Clujului însumează 22 de naţionalităţi diferite. Mai multe minorităţi etnice au
propriile festivaluri, împărtăşindu-şi cultura cu ceilalţi locuitori ai oraşului. Un exemplu important în
acest sens îl reprezintă Zilele Culturii Maghiare, un festival organizat de minoritatea etnică a
maghiarilor. Caracterul multicultural al societăţii oferă, de asemenea, posibilitatea de dialog şi
apropiere între diferite grupuri de cetăţeni, în cadrul evenimentelor, chiar daca inca nu este clar dacă
festivalurile organizate de minorităţile etnice contribuie la creşterea coeziunii sociale sau, din contră,
dacă reprezintă evenimente adresate doar minorităţii organizatoare, ceea ce ar duce la efectul contrar.
3. Prezenţa în Cluj a unor mari companii ce reprezintă (potenţiali) sponsori pentru festivaluri - ,sau care
şi-au exprimat interesul de a se implica în diferite evenimente. Mai mulţi organizatori de festivaluri au
indicat că nu este greu de obţinut sponsorizări private în Cluj, chiar şi în contextul crizei economice.
Oraşul este „casa‖ mai multor companii locale de amploare care îşi asumă rolul de „patrioţi‖, loiali ai
oraşului şi dispuşi să sponsorizeze evenimente. Companiile adoptă această atitudine pentru a fi văzute
ca „buni vecini‖ şi pentru a rămâne în relaţii bune cu Primăria. De exemplu, Prodvinalco, este unul
dintre partenerii-cheie ai Zilelor Clujului, Ursus, unul dintre principalii sponsori pentru mai multe
festivaluri desfăşurate în oraş (sponsorul principal al Zilelor Clujului şi partener-cheie al asociaţiei care
se ocupă de aplicaţia pentru Capitala Europeană a Culturii 2021). Această berărie a avut sediul în Cluj
vreme de aproape 100 de ani, dar a părăsit oraşul în 2010, din motive economice. Berăria este încă
activă în ipostaza de sponsor pentru a păstra o bună relaţie cu conducerea oraşului şi a „compensa
pentru durerea creată prin plecarea sa‖, deşi nu este sigur cum şi în ce măsură ea va rămâne un sponsor
activ în viitor.
4. Politica municipală referitoare la evenimente- , care contribuie în mod direct şi indirect la
dezvoltarea scenei festivalurilor. Cu gândul la titlul de Capitală Europeană a Culturii, Primăria sprijină
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numeroase iniţiative ale organizatorilor de evenimente şi ale institutelor culturale şi investeşte în spaţii
publice vechi şi noi, precum şi în clădiri care pot fi folosite pentru găzduirea de evenimente. Ca
exemplu, Primăria a transformat un vechi turn de apărare – Turnul Croitorilor – într-un spaţiu cultural.
Apoi, în centrul oraşului, Piaţa Unirii a fost renovată în urmă cu aproximativ patru ani pentru a putea
găzdui o parte dintre evenimentele desfăşurate în aer liber în timpul Zilelor Clujului şi TIMAF, desi
pana la aceasta data primaria nu are strategii clare cu privire la aceste evenimente.
5. Fondul cultural vast şi divers al oraşului - , care contribuie la dezvoltarea scenei festivalurilor în
primul rând prin numarul mare de spaţii şi locaţii culturale care pot fi folosite pentru festivaluri,
inclusiv două săli de operă şi două teatre (cel român şi cel maghiar), două mari stadioane şi o Sala
Polivalenta, alte locaţii pentru evenimente sportive, spaţii în cadrul universităţilor, mai multe muzee,
Turnul Croitorilor, Fabrica de Pensule (transformată în spaţiu de lucru şi de expunere pentru artiştii
contemporani), precum şi recent renovata Piaţă a Unirii, iar in al doilea rând, în Cluj Napoca activează
multe organizaţii culturale, ce acoperă numeroase sectoare şi grupuri-ţintă şi care sunt responsabile
pentru marea varietate de evenimente organizate în oraş. Pe scurt, Clujul are multe avantaje care
explică dezvoltarea sa ca un oraş al festivalurilor şi care pot fi valorizate pentru a obţine mult-doritul
titlu de Capitală Europeană a Culturii, cu toate provocări majore ce stau in fata municipiului .
Municipiul Cluj-Napoca a obţinut statutul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015, iar primarul
Emil Boc este de părere că acest lucru reprezintă o recunoaştere a dimensiunii europene a oraşului şi
paşaportul pentru câştigarea statutului de Capitală Culturală Europeană în 2021.
Emil Boc a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că noul statut va aduce o mare vizibilitate a
Clujului în plan european, va duce la atragerea unui număr mare de turişti şi va deschide posibilitatea
de noi investiţii, conform Mediafax.
"Sâmbătă seară, la Maribor, în Slovenia, s-a luat decizia finală privind oraşul care va avea în 2015
statutul de Capitală Europeană a Tineretului 2015, suntem foarte bucuroşi pentru obţinerea acestui titlu.
Suntem primul oraş din România care a câştigat acest statut, pentru noi înseamnă o recunoaştere a
dimensiunii europene a oraşului şi reprezintă paşaportul pentru 2021 pentru statutul de Capitală
Culturală Europeană, o reconfirmare a faptului că avem ce arăta Europei, avem valori europene şi
putem oferi modele de bune practici recunoscute în UE. Acest statut va aduce o mare vizibilitate a
Clujului în plan european, va duce la atragerea unui număr mai mare de turişti cu 20 la sută, Europa ne
va vizita la noi acasă, va deschide posibilitatea de noi investiţii şi la promovarea valorilor noastre
locale", a spus Boc.
Potrivit acestuia, depunerea candidaturii Municipiului Cluj-Napoca pentru obţinerea statutului
de Capitală Europeană a Tineretului în 2015 a avut loc la 1 mai 2012.
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Desemnarea municipiului Cluj-Napoca ca şi Capitală Europeană a Tineretului 2015 a fost luată la
Maribor, în Slovenia, de către Forumul European al Tineretului (European Youth Forum, EYF) care
coordonează şi promovează acest proiect.
Capitala Europeană a Tineretului este titlul acordat unui oraş european pe o perioadă de un an, în
timpul căruia se va acorda şansa de a prezenta printr-un program multilateral viaţa şi dezvoltarea
culturală, socială, politică şi economică legate de tineret.
Statutul de Capitală Europeană a Tineretului a fost introdus în anul 2009, cu oraşul Rotterdam
(Olanda), urmat de Torino (Italia) în 2010, Anvers (Belgia) în 2011, Braga (Portugalia), Maribor
(Slovenia) în 2013 şi Salonic în 2014.
În competiţia pentru câştigarea statutului în 2015 au intrat în finală Vilnius din Lituania, Varna din
Bulgaria, Ivanovo din Rusia şi Cluj-Napoca din România.
Aceste idei dublate de calitatea de Capitala Europeana a Tineretului in 2015 sublineaza importanta
promovarii obiectivului Sala Polivalenta in vederea cresterii cotei de cunoastere in randul publicului
european .
2.4. Analiza PEST
Analiza PEST reprezinta o analiza a impactului si a tendințelor generale ale mediului extern,
privita prin prisma factorilor politici, economici, sociali si tehnologici (Politic, Economic, Social şi
Tehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategica a unei afaceri.
Factori politici legislativi
Mediul politic se refera la toate acele acte intreprinse de Guvern care afecteaza economia si
scenariul de afaceri in general. Reglementarile guvernamentale si politice care au impact asupra
mediului de afaceri includ si legi comerciale, de munca, politicile fiscale, legile si normele de mediu,
restrictii comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructura si dezvoltare, etc. grad de stabilitate
politica, de asemenea, au un impact important asupra mediului de afaceri si a economiei in general.
Factorii politici-legislativi influenteaza societatea atat pozitiv cat si negativ. Factorii politici pot
influenta pozitiv activitatea societatii, avand in vedere ca actionarii sunt factori legali. Orice societate
ce are activitati de servicii publice este influentata de deciziile legislative; compania poate sprijini
initiative de modificari legislative cu efect favorabil in activitatea sa.
Factorii politici pot influenta si negativ activitatea societatii, avand in vedere repetatele
schimbari legislative, astfel ca realizarea unor programe pe termen mediu si lung este dificil de
implementat.
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Ca si concluzie putem afirma ca factorii politico – legislativi sunt foarte buni pentru dezvoltarea
societății pentru ca sprijină societatea in demersurile de eficientizare a activității prin adoptarea unui
pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea , revitalizarea sportului si a evenimentelor
social culturale din Municipiul Cluj Napoca . Societatea trebuie sa se foloseasca de factorii politici
favorabili acum pentru ca acestia pot fi modificati in timp.
Factorii economici
Economia mondiala se afla intr-o perioada de recesiune. Acest lucru afecteaza negativ si
economia Romaniei. Încă din 2009 economia globala este in recesiune cu o uşoara revenire in 2012 dar
cu o previziune nu prea optimista pentru 2015-2018.
Desi se preconizeaza o revenire a cresterii economice, societatea trebuie sa actioneze cu
prudență pentru ca exista posibilitatea de reducere a puterii de cumpărare, astfel încât gradul de
incasare a creanțelor de la populație să scadă.
Sportul poseda o mare forta sociala, poate fi, de asemenea, un factor de promovare a integrarii,
a fair-play-ului si sanatatii publice", spunea Wolfganag Schauble, ministrul federal de interne al
Germaniei, in cadrul reuniunii informale a ministrilor sportului din Uniunea Europeana, desfasurata la
Stuttgart, capitala europeana a sportului 2007.
Declaratia a fost completata si de comisarul european Jan Figel, conform caruia: "Sportul este si
va fi permanent o piatra indispensabila la fundamentul constructiei europene..., un stalp care poate
sustine solid edificiul comun...".
Pornind de la aceste afirmatii, identificam si principalele directii aflate in atentia Uniunii
Europene, respectiv :
- "Sportul si economia" - din punct de vedere al efectelor economice ale sportului pentru toti si
impactul asupra economiei ;
-"Sportul si integrarea" - reliefarea potentialului de integrare sociala a structurilor sportive si diverselor
categorii sociale;
- "Sportul si violenta" - prevenire si actiune, printr-un program comun de activitati cu caracter
integrativ;
- "Sportul si dopajul" - realizarea unei retele comune la nivelul organismelor nationale de lupta
impotriva acestul flagel, care ajunge pana la consumul de droguri;
In ce priveste influenta sportului asupra sectorului economic, precizam ca tema este intens
abordata, mai ales din 2006, sub presedintia austriaca si, apoi, sub cea finalndeza, cand premisa de
plecare este reprezentata de potentialul sportului ca motor al cresterii economice si in combaterea
somajului. Sportul contribuie la realizarea unei cote de la 1 la 3 la suta din PIB, cu tendinta de crestere,
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cota care se regaseste in dezvoltarea locala si regionala prin firme producatoare, servicii, locuri
de munca, mediu, sanatate, consum, turism sportiv etc si nu numai. Spre exemplu, organizarea unor
manifestari sportive de anvergura, contribuie la ridicarea sectorului turistic, acest lucru fiind reliefat
faptul ca, in momentul de fata, pentru aproximativ 25 la suta din turistii europeneni, scopul
principal este voiajul de natura sportiva.
Desigur, intre tarile membre exista diferente, exista diverse modalitati de a intelege fenomenul
si de a se actiona, ceea ce a determinat UE – constienta de necesitatea definirii unui concept general- ,
sa creeze, prin Comisia Europeana, un Grup de lucru "Sport si economie", menit a realiza, plecand de
la o platforma comuna, pe de o parte comparatii intre tarile europene, iar pe de alta de a introduce un
"satellite acount" la scara europeana, metodologie care ar permite, pe baze stiintifice, masurarea si
evidentierea contributiei sportului la PIB, efectele sale in zona cresterii locurilor de munca, a
cheltuielilor guvernamentale, a investitiilor in sport si in infrastructura sportiva.
In conexiune directa, si extrem de importanta in planul preocuparilor Uniunii Europene
referitoare la domeniul sportului, Comisia Europeana are prevazut sa alcatuiasca si sa prezinte, la
inceputul semestrului urmator, o " Carte alba " a asupra rolului sportului in Europa. Aceasta va
cuprinde nu numai o analiza a rolului social al sportului, a dimensiunilor sale economice reliefate prin
prisma specificitatii organizationale, dar se asteapta sa aduca in prim-plan si propuneri vizand
intensificarea cooperarii europene in domeniul sportului.
„Cartea alba‖, care se va afla si pe agenda urmatoarelor reuniuni, la diferite nivele, va fi supusa
dezbaterii si adoptarii finale la intalnirea ministrilor sportului programata la Lisabona, in octombrie,
sub presedintia Portugaliei.
Referindu-se la aceasta problematica, dl Octavian Bellu, presedintele Agentiei Nationale pentru
Sport – Romania a participat pentru prima oara ca membru cu drepturi depline – constata : "In ceea ce
ne priveste, cu siguranta avem o pozitie de prim plan, cu deosebire in ceea ce priveste rezultatele
obtinute a marile competitii. Dar, nu aceasta este problema, si nu aceasta este tinta UE. Medalia,
succesul de mare performanta, este doar efectul unei miscari sportive bine structurate, cu larga
adresabilitate, cu o baza larga si diversa de actiune, cu o implicare directa si responsabila a comunitatii
locale si desigur, nu in ultimul rand a fiecaruia dintre noi. Daca facem pasi acceptabili in ceea ce
priveste infrastructura – vezi programul guvernamental de sali, de bazine, realizarea la nivel
international a laboratorului anti-doping etc -, inca suntem tributari in ceea ce priveste mentalitatea, in a
intelege cu adevarat rolul sportului in societate, sport care nu trebuie privit, numai prin prisma
medaliei".
Sportul a devenit un nou instrument pentru o politica de dezvoltare, care permite diverselor
27

grupuri de a avea acces la domenii ale vietii publice, dincolo de orice bariere, indiferent de
natura acestora.
Concluzionand asupra ideii de „Sport si economie‖, un subiect firbinte in cadrul preocuparilor
comunitatii europene, fara a mai aduce in discutie si alte aspecte referitoare la politicile europene in
sport – combaterea violentei, a dopajului, a integrarii -

dl Ralf Rene Weingartner, directorul

Departamentului Tineret si Sport al Consiliului Europei, afirma : „Sportul ofera sansa de a juca un
rol activ in constructia Europei de maine „.
Factorii sociali
Mediul socio - cultural reprezinta un complex de elemente cu caracteristici de maxima
eterogenitate din punctul de vedere al efectelor si al ariei de acțiune. Modificarile in timp ale acestor
elemente sunt lente.
Romania adopta „harta europeana a sportului” orientandu-se catre civilizatia europeana
a sportului, care consta in urmatoarele:
sportul trebuie sa devina un bun al tuturor;
sportul ca factor de cultura;
sportul ca mijloc de dezvoltare umana;
sportul ca factor de intarire a sanatatii
Sportul pentru toti sau sportul pentru timpul liber este unul din aspectele social-culturale ale
societatii si in acelasi timp un factor al dezvoltarii acesteia. Diversitatea actiunilor motrice ce pot fi
practicate in cadrul sau, il fac accesibil tuturor membrilor societatii, indiferent de varsta, sex si
aptitudini motrice. Sportul pt. toti asigura fiecarui individ posibilitatea de auto-influentare fizica si
psihica, echilibrul optim al acestei sfere, starea de sanatate, satisfacerea nevoii de miscare si
participarea la viata sociala, combate stresul, etc. Deoarece sportul pt. toti include activitati numeroase
si variate, va utiliza cele mai diferite mijloace, alegerea lor realizandu-se in raport cu populatiile si
conditiile economice si geografice, gradul si natura civilizatiei, traditiile culturale si sociale.
Sportul pentru toti implica respectarea anumitor imperative:
1. activitatea propusa initial poate cadea pe plan secundar, obiectivul principal al sportului fiind
acela de a-l motiva pe individ si de a-i crea nevoia de miscare si de competitie;
2. participarea trebuie sa fie continua pt. a obtine efectele scontate;
3. trebuie respectate anumite prioritati legate de caracteristicile de varsta, sex, capacitati: - la
copii sportul regleaza cresterea corporala si asigura dezvoltarea marilor functii biologice, procese si
fenomene psihice cum sunt cele intelectuale, afective, volitive. – la elevi si studenti asigura dezvoltarea
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optima a organismului, o buna conditie fizica, combate stresul si favorizeaza socializarea. – la adulti si
chiar varstnici, incetineste degerescenta psihica si fizica, creeaza o stare optimista. Sportul pentru toti
isi are originea in sportul scolar si universitar.
In concluzie sportul pt. toti se poate impartii in urmatoarele sectoare:
sport de intretinere;
sport in timpul liber;
sport in familie;
sport pentru oameni aflati in conditii speciale;
sport pentru varstnici.
-Socializarea reprezinta procesul social fundamental prin care orice societate isi proiecteaza, reproduce
si realizeaza prin conduite adecvate ale senzorilor sai, modelul normativ si cultural. Sportul, ca
activitate scolara, poseda atributele necesare pt. a realiza integrarea sociala, astfel:
- se desfasoara preponderent in grup, facilitand interactiunea intre indivizi;
- prin continutul si formele de organizare se creeaza un mediu psiho-social care permite aparitia
si manifestarea tuturor tipurilor de interactiune;
- sportul implica din partea individului actiuni de evaluare a propriei conduite si a conduitei
altora, ceea ce contribuie in mare masura la formarea imaginii de sine;
- sportul de performanta implica in etapele desfasurarii lor actiuni de selectie cu scopul de a
desemna pe cei mai talentati si mai bine pregatiti, pentru a participa mai departe la procesul de
antrenament sau la competitii.
Acesti sportivi au si datoria de a reprezenta in marile competitii gruparile sociale din care
provin (club, tara). Aceasta indatorire este perceputa ca o onoare, statutul sportivului valorizandu-se, iar
conduita este animata de motivatii si sentimente superioare.
Sportul indeplineste 2 functii: formativa si de dezvoltare. Prima se refera la forma unor
deprinderi specifice ramurii de sport respective, dezvoltarea unor capacitatii, transmiterea unor
cunostiinte, etc. in timp ce a doua presupune relatii de grup, competente sociale. Sportul actioneaza in
doua sensuri ale socializarii, unul individual si altul de grup.
Avand in vedere specificul activitatii companiei, factorii socio-culturali nu au un impact
semnificativ asupra acesteia. Totusi, exista cateva elemente care trebuie luate in considerare:
- Castigurile salariale realizate de catre populatie, pot influenta intr-o masura semnificativa activitatea
sportiva, inclusiv activitatea SC Sala Polivalenta SA . Salariul mediu brut la nivel naţional este de
2298 lei/persoana in timp ce la nivelul judetului Cluj acesta este de 2448 lei/persoana, adica cu
aproximativ 9% mai mare, ceea ce înseamnă ca Clujul se situează printre judeţele cu putere de
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cumpărare mare, prezentand un amplu potential de dezvoltare a activitatiilor sportive si social culturale.
Pregatirea fortei de munca, reprezinta de asemenea un punct forte pentru Cluj Napoca, universitatile de
aici pregatind forta de munca tanara specializata in domeniile de varf a economieie ( A T, management
industrial si agricol), in domeniul sanatatii, in stiintele culturii si educatiei, poate sa-si asigure din surse
locale necesarul actual de specialisti, inclusiv inlocuirea celor care ies la pensie.
- Migratia fortei de munca: Municipiul Cluj-Napoca avand un potential economic mai ridicat este un
centru de atarctie si nu de migratie a fortei de munca, cu toate efectele benefice, inclusiv cel
educational, privind in general oamenii migreaza catre zone cu potential economic mai ridicat.
Factorii tehnologici
Tehnologia este in continua schimbare, inovatia fiind factor de dezvoltare economica continua.
Factorii tehnologici care afecteaza compania sunt:
Sisteme IT: sistemele de management integrat, relatii cu clientii etc disponbile pot contribui la
eficientizarea activitatilor derulate la nivelul obiectivului sportiv ;
Tehnologia in sensul larg al noţiunii, constituie acea competenta a macromediului care
reprezintă un set de procese prin care o combinaţie de resurse sunt transformate in servicii . Este
cunoscut faptul ca evoluţiile tehnologice au efect asupra creşterii si maturităţii sectorului, a societăţii,
că influenţează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes.
Aceasta impune ca valorificarea oportunităţilor tehnologice existente în mediul tehnologic al
societăţii sa devina o activitate permanenta a managerului superior si a celor care participa la
fundamentarea strategiei societatii. România este aliniata in mare măsura nivelului internaţional in
privinţa standardelor si echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacităţii
financiare reduse si nu barierelor protecţioniste sau de altă natură.
Tehnologia este la ea acasa in cadrul obiectivului sportiv „ Sala Polivalenta‖ avand la baza
dotarea cu cele mai performante instalatii si aparatura in domeniu precum si o suprafata de joc intalnita
in putine Sali din Europa.
2.5. Factori critici de succes
Factorii critici de succes reprezinta elementele esentiale ce asigura succesul si dezvoltarea
societății pe termen mediu si lung. Au fost identificati urmatorii factori critici de succes:
Mentinerea unui grad ridicat de exploatare a obiectivului Sala Polivalenta din Cluj
Napoca;
Mentinerea si cresterea notorietatii si atractivitatii obiectivului ;
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Elaborarea si implementarea unor strategii de marketing modern, eficient;
Excelenta operationala prin adaptarea organizationala, imbunatatirea proceselor,
guvernanta corporativa sanatoasa.
2.6. Analiza fortelor competitivie
Abordarea strategica a lui Michael Poter aprofundează dinamica concurenţiala a mediului si
concepe domenii strategice specifice particularităţilor fiecărei firme. In concepţia sa, alegerea unei
strategii depinde in primul rând, de natura si intensitatea concurentei care se manifesta in sectorul de
activitate considerat. In acelaşi timp Porter defineşte strategiile generice care constituie puncte de
pornire in construcţia particulara, cu caracter original, a strategiei fiecărei firme.
Modelul se bazează pe analiza a 5 factori care îşi exercita influenţa in mediul concurenţial
specific fiecărui domeniu de activitate. Puterea fiecărui factor si combinarea lor caracterizează
domeniul de activitate sub raportul intensităţii concurentei si, in ultimă instanţă, determină
rentabilitatea sectorului, măsurata prin randamentul pe termen lung al capitalului investit.
Modelul lui Porter cuprinde următoarele elemente:
rivalitatea intre concurenţii existenţi;
produse substituibile;
furnizorii;
cumparatorii;
concurenţii potenţiali.
2.7. Rivalitatea intre concurentii existenti
Concurenta este mai intensa atunci când:
- in domeniul de activitate, sunt multi concurenţi, care au forţe concurenţiale sensibil egale, nu exista
un lider si ocupa poziţii solide .
- se înregistrează un ritm scăzut de dezvoltare a sectorului de activitate, un domeniu aflat in creştere
este mai puţin stresant.
- costurile fixe ocupa o pondere însemnata in structura costurilor specifica domeniului, capacitate de
producţie si logistica mari, care impun investiţii deosebite ce pot fi recuperate doar prin volume mari de
producţie si cote de piaţa ridicate.
- se înregistrează costuri ridicate de stocare a produselor, apare tendinţa de reducere a stocurilor prin
practicarea unor preturi de vânzare scăzute, ceea ce intensifica concurenta bazata pe preturi.
- exista o diferenţiere slaba a produselor oferite de concurenţi, atributele de diferenţiere nu reprezintă
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un criteriu important pentru opţiunea de cumpărare a clienţilor, aceştia putând sa migreze uşor de la un
producător la altul.
- existenta unor bariere mari de ieşire din sector,ceea ce nu permite reducerea presiunii concurenţiale
prin părăsirea sectorului de activitate in caz de decline; existenta la producători a unor capacitate de
producţie excedentare ,care stimulează producţiile in creştere si mărirea cotelor de piaţa.
- înregistrarea unor mize strategice importante, cum sunt cele de repoziţionare pe un domeniu profitabil
,de cucerire a unor segmente potenţiale de piaţa, de fuziuni si achiziţii cu efecte estimate favorabile.
La ora actuala, Sala Polivalenta din Cluj Napoca este singurul obiectiv sportiv care
raspunde standardelor nationale si internatioanel in domeniu pe raza Municipiului Cluj Napoca
si a zonei de Nord Vest a tarii.
In aceste conditii nu se poate vorbi despre concurenta, ci de bogata oferta pe care o are
obiectivul sportiv Sala Polivalenta din Cluj Napoca , de capacitatea de absortie, de calitatea serviciilor
pe care le ofera populatiei, organizatiilor sportive, iubitorilor de cultura si Municipalitatii.
Analiza concurentei cuprinde mai multe elemente:
PREŢUL: Tariful practicat este fundamentat in compatibilitate cu ritmul de dezvoltare a fenomenului
sportiv din Romania si din Europa si adaptat la posibilitatile financiare ale beneficiarilor.
CALITATEA: este elementul cheie de pozitionare pe piata, de atractivitate pentru solicitanti
NIVELUL DE INOVABILITATE: ridicat , Sala Polivalenta fiind dotata cu ultimele noutati din
domeniu.
SERVICIILE: Sunt de calitate superioara efectuate de profesionisti
PROMOVAREA: Obiectivul se afla practic in faza de lansare, este nevoie de un marketing eficient care
sa permita cresterea gradului de notorietate si dezvoltarea Salii Polivalente din Cluj Napoca ca brand.

Capitolul 3. Analiza activitatii de baza
Prin Planul de Administrare, prin intreaga activitatea ce o va desfasura SC Sala Polivalenta SA,
societate care a preluat in gestiune indirecta administrarea ―Obiectivului‖, va trebui sa asigure
satisfacerea cerintelor impuse de beneficiari acestui obiectiv, si anume:
- locuitorilor Municipiului Cluj-Napoca si din alte localitati din tara, inclusiv cetateni straini
care vor participa la manifestari sportive sau cultural-artistice ce se vor desfasura in ―Sala Polivalenta‖
Cluj-Napoca
- Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
- oganizatiilor sportive din Cluj-Napoca, zona Transilvaniei si din tara care organizeaza
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manifestari sportive nationale si internationale;
- firmelor care organizeaza manifestari artistice si culturale si de alt gen, (concerte, spectacole,
e.t.c.).
Pintr-o administrare eficienta, profesionala, autoritatiile publice locale si judetene doresc sa
puna in valoare serviciile oferite de‖obiectiv‖, care sunt conforme cu cerintele actuale si de perspectiva
a pietei locale, regionale, nationale si internationale specifica obiectivului.
Planul de Administrare a S.C Sala Polivalenta SA , societate care administreaza ―obiectivul‖
trebuie sa asigure :
- accesul liber a tuturor beneficiarilor obiectivului, la serviciile oferite de catre acesta;
- tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate de catre obiectivul sportiv;
- utilizarea eficienta a fondurilor proprii ale obiectivului sportiv ―Sala Polivalenta‖ Cluj-Napoca in
organizarea spatiilor pentru desfasurarea unor competitii sportive locale, regionale, nationale si
internationale, a altor manifestari cultural-artistice si a altor tipuri de evenimente de interes public care
pun in valoare obiectivul si asigura integrarea Municipiului Cluj-Napoca in randul oraselor de prestigiu
din punct de vedere cultural, turistic si educational;
- realizarii indicatorilor economico-financiari cuprinsi in planul de afaceri care au fundamentat
investitia ―Sala Polivalenta‖din Cluj-Napoca;
- cresterea amplorii manifestarilor sportive, cu participarea internationala;
- diversificarea evenimentelor, determinata de facilitatiile oferite de ―Obiectiv‖
- sala in care se desfasoara manifestatiile sportive , spatii de antrenament si pregatire, cele aferente
stabilirii contactelor de afaceri, spatii pentru presa si de protocol - ,toate adecvate ca suprafete si
functionalitate;
- stimularea poarticiparii unui numar cat mai mare de tineri, elevi- studenti si alte categorii, la
activitati sportive, la o viata sanatoasa.
- cresterea interesului pentru Municipiul Cluj-Napoca atat in calitate de gazda organizatoare de
evenimente sportive si culturale, dar si in calitate de urbe pastratoare de istorie, cultura si civilizatie, de
obiective turistice si economice .
La data intocmirii Planului de administrare, S.C. Sala polivalenta S.A. se prezinta astfel:
o data la care s-a luat in gestionare indirecta obiectivul: 03.11.2014
o situatia patrimoniului obiectivului: la data preluarii ―Obiectivului ― valoarea
patrimodiala a acestuia era de 90.070.200 lei , suma care cuprinde si TVA, la care se
adauga mobilierul achizitionat, stalpisorii metalici si indicatoarele de circulatie folsite in
parcarea Sali Polivalente din Cluj Napoca.
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3.1. Strategia companiei – previziuni financiar economice pentru anul 2015
Planul de Administrare a obiectivului Sala Polivalenta din Cluj Napoca cuprinde MASURI care
sa asigure realizarea obiectivelor prevazute in ―STUDIU DE FUNDAMENTARE privind gestionarea
indirecta a serviciului public de administrare si exploatare a obiectivului sportiv ―Sala Polivalenta‖ din
Cluj-Napoca‖, si aprobate de catre Consiliul Local , prin H.C.L. Cluj Napoca

nr. 413 din

03.11.2014,cu accent deosebit, pe inscrierea in cerintele economico-financiare, reiesite din Studiu .
In urma analizarii situatiei de fapt la data intocmirii documentatiei apreciem , ca in anul 2015,
an de desfasurare integro a activitatiilor din obiectiv, numarul si amploarea evenimentelor ce le va
gazdui „Sala Polivalenta‖ Cluj-Napoca va fi in medie lunara de2 evenimente, din care un eveniment de
mare amploare care va impune o inchiriere de 48 de ore, un alt eveniment de o mai mica amploare care
presupune o inchiriere de 24 de ore si un eveniment mai putin important care va impune o inchiriere de
12 ore.
Venituri estimate a se realiza in 2015:
- venituri din evenimente : 535.680 RON
- venituri din inchirierea spatiilor publicitare : 405.000 RON
- venituri din inchirierea restaurant :401.760 RON
- venituri din activitati sportive+amatori :28.000 RON
- inchiriere holuri:226.800 RON
Preturile includ TVA.
Total venituri:1.597.240 RON

Cheltuieli estimate a se realiza in anul 2015:
Cheltuieli cu materiale consumabile:19.000 ron
Cheltuieli cu energia =12.000 ron
Cheltuieli cu apa =48.000 ron
Cheltuieli cu gaz =264.000 ron
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Cheltuieli cu asigurari bunuri = 30.000 ron
Cheltuieli postale, taxe telecomunicatii = 6.700 ron
Cheltuieli taxe (titlu garantie,redeventa) = 17.050 ron
Cheltuieli cu salariile = 679.150 ron
Cheltuieli cu contributiile= 157.500 ron
Cheltuieli contracte de mandat(actionarii)=173.250 ron
Cheltuieli cu amortizarea = 50.000 ron
Alte cheltuieli = 140.410 ron
Total cheltuieli:1.597.060 ron

Profitul brut estimat pt.anul 2015 este de 180 RON
Deoarece „Sala Polivalenta‖ este un obiectiv de interes general, importanta lui avand si
elemente care nu pot fi exprimate valoric (rolul social, educativ, de popularizare si cunoastere a
municipiului Cluj-Napoca, intarind brandul municipiului Cluj-Napoca si contribuind la educarea
populatiei, in special a celei tinere) apreciem ca acest obiectiv va trebui sustinut financiar intr-o
oarecare masura de catre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

3.2. Analiza SWOT a obiectivului sportiv Sala Polivalenta din Cluj Napoca
Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei
viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și
evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția
acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe
ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.
În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:
- Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice‖, bazate pe parametrii descriptivi ai unei
zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.
- Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de
făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi.
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Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă managementul unei societăți când efectuează
analiza SWOT:
S – Puncte tari
La ce suntem cei mai buni?
Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem?
De ce avantaje dispunem pentru a atrage personal de calitate?
Ce experiență deține echipa de proiect din proiecte similare?
Ce resurse unice deținem?
De ce resurse financiare dispunem?
Ce tehnologie folosim?
Care este gradul de optimizare al proceselor interne?
W – Puncte slabe
La ce suntem cei mai slabi?
Ce fel de instruire le lipsește angajaților noștri?
Care este nivelul de atașament al angajaților noștri?
Care e poziția noastră financiară?
Este disponibilă o estimare solidă a costurilor?
A alocat compania un buget suficient pentru a acoperi anumite cheltuieli neprevăzute?
E nevoie ca anumite părți din proiect să fie externalizate?
Ce nu facem bine?
Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?
Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din trecut?
Care sunt dezavantajele proiectului?
O – Oportunități
Ce schimbări ale mediului extern putem exploata?
La ce tehnologie nouă am putea avea acces?
Ce piețe noi ni s-ar putea deschide?
Cum s-a modificat comportamentul de consum al potențialilor clienți?
Care sunt direcțiile strategice majore ale afacerii:
- Consolidare / Diversificare ?
- Specializare / Generalizare ?
Care sunt punctele slabe ale competitorilor, dacă acestea există?
Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj concurențial?
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T – Amenințări
Există deja pe piață o competiție bine închegată?
Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru?
Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?
Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a stilurilor de viață ar putea fi o
amenințare pentru noi:
- Schimbările tehnologice?
- Schimbări ale curentelor artistice?
- Schimbări ale cererii pentru anumite tipuri de servicii, probabil legate de influența deosebită a
Internetului?
E dificilă înlocuirea personalului cu experiență?
A fost noua tehnologie testată corespunzător?
Cum ne va afecta ciclicitatea economică?
Identificarea punctelor forte
- este cea mai moderna Sala Polivalenta din Romania
- este cea mai mare Sala Polivalenta din Romania
- are capacitatea de a organiza evenimente sportive la nivel national si international
- organizeaza evenimente culturale inclusiv prin sprijinirea orasului Cluj Napoca la candidatura de
capitala culturala europeana
- transmite un puternic mesaj social pentru familiile din intreaga zona
- devine un pol de atractie pentru turisti si pe aceasta cale o rampa de crestere a veniturilor
Municipalitatii
- contribuie la dezvoltarea economica a Municipiului Cluj-Napoca
- contribuie la dezvoltarea interculturalitatii
Identificarea punctelor slabe
- nivel scazut de popularizare: obiectivul nu este suficient de promovat pe canalele de marketing
specializate pe segmente tinta de consumatori
Oportunitati
- dezvoltarea unui brand de talie nationala si internationala pentru organizarea de evenimente sportive
si social culturale
- Sala Polivalenta trebuie sa se afle in centrul de atentie a programului Clujul Capitala Europeana a
Tineretului in anul 2015
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Amenintari
- pierderea contractului de gestionare indirecta a obiectivului
- cresterea valorii redeventei
- neocuparea spatiilor conexe pe care le detine sala si care reprezinta surse de venit

Capitolul 4. Strategia societatii – planul efectiv de administrare
4.1. Concept, strategii, directii de dezvoltare
Planul de administrare este conceput ca un instrument care sa sustina dezvoltarea societatii in
concordanta atat cu obiectivele strategice pe care si le-a stabilit cat si cu dorintele actionarilor ,
conform Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare si exploatare
a obiectivului sportiv Sala Polivalenta. Planul de administrare se bazeaza pe dobandirea unei imagini
de ansamblu asupra afacerii si asupra mediului in care societatea isi desfasoara activitatea, care sa
permita stabilirea unor obiective realiste pentru urmatorii doi ani.
Planul de administrare cuprinde strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea
obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.
Directiile de dezvoltare ale Salii Polivalente, cuprinse in prezentul Plan de Administrare, au la
baza principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabila, profesionista
si etica a companiei in raport cu actionarii, beneficiarii serviciului public de administrare si exploatare
a salii de sport, autoritatile locale, autoritatile de reglementare, organismele de control si angajati.
Planul de Administrare devine astfel o importanta parghie de garantare a obiectivitatii a
profesionalismului si responsabilitatii deciziei manageriale in vederea protectiei drepturilor actionarilor
si a transparentei accentuate fata de public. Acesta inglobeaza principiile directoare ale societatii,
obiectivele fundamentale, precum si indicatorii de performanta de atins.
Principalul scop al Planului de administrare este stabilirea clara a unei strategii de adminstrare
eficienta care sa conduca la indeplinirea obiectivelor si realizarea criteriilor de performanta de catre
administratorii desemnati de catre autoritatea tutelara.
Scopul secundar al Planului de administrare este ca el ofera o imagine de ansamblu asupra
oportunitatilor de dezvoltare si imbunatatire a activitatilor astfel incat rezultatele economice obtinute sa
fie intr-un trend ascendent.
4.2. Obiectivele planului de administrare
Planul de administrare traseaza directii clare de dezvoltare in sectoare esentiale ale Salii Polivalente,
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prin stabilirea clara a strategiilor de urmat si indeplinirea obiectivelor fixate.
Obiectivele generale cuprinse in Planul de Administare sunt cele asumate prin semnarea
Contractului de Concesiune a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public- Obiectivul
Sportiv Sala Polivalenta din data de 18 noiembrie 2014.
Obiective generale :
Inchirierea obiectivului sportiv cluburilor si asociatilor sportive cu caracter amator sau
profesionist in vederea desfasurarii antrenamentelor si a meciurilor oficiale interne
/internatinale sau amicale;
Inchirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice in vederea desfasurarii sedintelor
de antrenament sau de meciuri;
Inchirierea Salii Polivalente in vederea organizarii de evenimente culturale cum ar fi concerte,
spetacole, expozitii cu tematica diversa cu sau fara vanzare, conferinte , etc;
Organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole, expozitii cu tematica
diversa cu sau fara vanzare, conferite, etc;
Inchirierea spatiilor publicitare;
Inchirierea spatiilor cu destinatie comerciala.
Obiective specifice :
Cresterea capacitatii de primire sportivilor;
Imbunatatirea conditiilor de gazduire a competitiilor sportive si de recreere;
Crearea de locuri de munca;
Cresterea si exploatarea potentialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local.
Obiective de ordin financiar, economic si de mediu:
Organizarea si desfasurarea pe principii si criterii concurentiale a activitatii prestate;
Protejarea autonomiei financiare a societatii;
Reflectarea costului efectiv al prestatiei in structura si nivelul tarifului si preturilor;
Ajustarea periodica a preturilor si tarifelor;
Organizarea de evenimente care sustin candidatura Clujului la titlul de Capitala Europeana
Culturala 2015;
Proiecte in domeniul educarii permanente a publicului prin promovarea diversitatii culturale;
Programe pentru incurajarea practicarii sportului;
Promovarea Salii Polivalente la targuri de turism nationale si internationale;
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Atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrari specifice obiectului de activitate al societatii
;
Atragerea de transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru obiectivele incluse in
cadrul unor programe de investitii realizate cu sprijin financiar extern;
Corelarea activitatilor prestate de catre societate cu programele de dezvoltare economica ale
Municipiului Cluj Napoca;
Stabilirea strategiei de dezvoltare si functionare a societatii, tinand seama de reglementarile in
vigoare referitoare la asigurarea securitatii si a igienei publice;
Asigurarea unei utilizari prudente si rationale a resurselor ;
Gestionarea activitatii societatii pe criterii de competitivitate dupa criteriul raport cost-calitate
pentru serviciile prestate;
Promovarea , dezvoltarea si exploatarea domeniului public care intra sub incidenta obiectului de
activitate;
Dezvoltarea unor politici financiare in vederea atragerii de noi venituri, cresterii cifrei de afaceri
si reducerii costurilor;
Cresterea veniturilor proprii si a cifrei de afaceri.
Obiective de marketing
Cresterea gradului de notorietate astfel incai obiectivul sportiv Sala Polivalenta din Cluj Napoca
sa se transforme intr-un brand clujean .
4.3. Masuri de atingere a obiectivelor
Avand in vedere faptul ca obiectivul se afla in perioada de lansare in care gradul de informare a
potentialilor beneficiari este relativ redus, centrul de greutate al masurilor administrative trebuie sa se
axeze pe un marketing modern, eficient a cariu rezultat se va regasi in gradul de ocupare a obiectivului,
cu efect direct asupra veniturilor societatii.
Activitatea S.C. Sala Polivalentă S. A. are două obiective majore:
- sprijinirea şi dezvoltarea sportului de performanţă, şi respectiv
- organizarea de evenimente cultural-artistice.
In ceea ce priveşte sprijinirea şi dezvoltarea sportului de performanţi, Sala Polivalentă S,A. îşi
propune :
-promovarea si includerea sălii la calendarul evenimentelor sportive naţionale şi internaţionale
-sa gazduiasca meciurile echipelor clujene de baschet, handbal şi volei care îşi desfăşoară
activitatea In prima ligă şt meciurile acestora în competiţii internaţionale; meciuri ale altor echipe
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sportive clujene;
-competiţii din alte discipline sportive, care se încadrează sporturi olimpice; -manifestari
sportive paraolimpice

de specialitate, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitet Paralimpic

Român, Ministerul Tineretului şi Sportului etc.
In ceea ce priveşte organizarea de evenimente cultural-artistice, principalele activităţi avute In
vedere de Sala Polivalentă S.A. sunt următoarele:
Evenimente care susţin candidatura municipiului la titlul de Capitală Culturală Europeană în
2021;
Evenimente din cadrul programului Cluj-Napoca 2015 - Capitală Culturală Europeană;
Programe de educaţie culturală - la nivel şcolar şi extraşcolar;
Proiecte în domeniul educaţiei permanente, utile publicului prin promovarea diversităţii
culturale;
Programe interinstituţionale de schimb de public/încurajarea publicului pentru a participa şi la
alte tipuri de evenimente culturale;
Proiectelor de promovare a artelor, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a
meşteşugurilor şi a artei populare autentice.
Pentru realizarea celor două obiective este nevoie de asigurarea serviciilor
complementare de deservire şi comerţ producătoare de venituri şi de implementarea unor programe
pentru dezvoltarea publicului.
In ceea ce priveşte asigurarea serviciilor complementare de deservire şi comerţ producătoare de
venituri, avem în vedere organizarea de licitaţii pentru spaţiile care sunt disponibile pentru închiriat.
In

ceea ce priveşte iniţierea unor programe pentru dezvoltarea publicului, avem în vedere

următoarele acţiuni:
Programe pentru încurajarea practicării sportului adresate copiilor, în particular în perioada
vacanţei de vară;
Dezvoltarea unor pachete de abonamente conţinând facilităţi pentru familii;
Găzduirea unor competiţii şcolare şi universitare;
Sprijinirea dezvoltării formelor de cooperare între autorităţile publice locale, instituţii
publice, cluburi sportive, Inspectoratul Şcolar Judeţean, universităţi şi ONG-uri
Pentru realizarea obiectivelor companiei SC Sala Polivalentă SA, este necesară o activitate de
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comunicare permanentă, îndreptată atât către publicul larg, cât şi către publicurile specifice - cluburi
sportive, organizatori de evenimente autorităţi etc.
Mesajele care vor fi transmise în mod constant sunt următoarele:
- Avem cea mai modernă Sala Polivalentă din România.
- Găzduim competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional.
- Găzduim evenimente cultural-artistice importante şi sprijinim candidatura oraşului la titlul de
Capitală Culturală Europeană.
- Vom găzdui evenimente din cadrul Capitalei Europene a Tineretului 2015.
- Sprijinim copiii clujeni care fac sport.
- Sala Polivalentă este un loc în care poţi să vii cu întreaga familie.
Pentru a transmite aceste mesaje, precum şi alte mesaje punctuale corespunzând unor nevoi
specifice de comunicare, avand în vedere o serie de acţiuni:
Realizarea şi întreţinerea sitului propria al sălii http://polivalentacluj.ro.
Realizarea şi întreţinerea unei pagini de facebook
Realizarea unui newsletter săptămânal cu programul sălii.
Realizarea unor parteneriate cu media şi cu bloggeri reprezentativi.
Dezvoltarea unei aplicaţii de telefonie mobilă.
Prezentarea programului sălii prin afişaj în locuri publice - în primul rând crearea unui sistem
de afişaj în jurul Sălii Polivalente.
Promovarea Sălii Polivalente la târguri de turism naţionale şi internaţionale,
Realizarea de materiale de promovare - pliante, afişe, mape de prezentare, hărţi, broşuri etc.
Realizarea de parteneriate cu hoteluri, companii de transport, supermarketuri.
Promovarea prin interviuri, conferinţe de presă, comunicate de presă.
Monitorizarea apariţiilor în mass media.
Crearea de carduri/vouchere culturale şi/sau sportive care să direcţioneze publicul spre cât mai
multe evenimente.
Realizarea unei campanii de branding şi a unui manual de identitate.
Precizam că avem în vedere studierea continuă şi sistematică a modificărilor care apar pe piaţa
evenimentelor sportive şi a evenimentelor cultural-artistice, a oportunităţilor existente la nivelul
Municipiului Cluj-Napoca, dar şi la nivel metropolitan, judeţean, regional, naţional, european şi
mondial. Urmărirea continuă a oportunităţilor şi analiza riscurilor vor ajuta Sala Polivalentă S.A. să se
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adapteze la o realitate ale cărei elemente se pot schimba cu rapiditate.
4.4. Indicatori si criterii de performanta
In general, performanta este asociata cu doua procese cheie: managementul performantei si
masurarea acesteia. Managementul performantei este procesul atotcuprinzator care trateaza subiectul
performantei si reflecta legatura dintre entitate si performanta, incluzand procese ca definitia strategiei,
realizarea strategiei, procesul de training si masurarea performantei. Masurarea performantei apare ca
un subproces al managementului performantei, care se concentreaza in principal pe identificarea,
urmarirea si comunicarea rezultatelor performantei prin utilizarea indicatorilor de performanta.
In procesul de stabilire a indicatorilor si criteriilor de performanta in cadrul obiectivului sportiv
Sala Polivalenta din Cluj Napoca, am utilizat ca baza de referinta previziunea realizata in studiul de
fundamentare care a fost aprobat de Consiliul Local si in baza caruia s-a atribuit gestionarea indirecta a
obiectivului .
In cadrul

Planului de Administrare o importanta majora este data de

Departamentul de

Marketing. Anul 2015 reprezinta pista de lansare a obiectivului avandu-se in vedere oportunitatea
creeata de Cluj Capitala Europeana a tineretului. Este anul in care se preconizeaza triplarea numarului
de turisti care vor tranzita Municipiul Cluj Napoica, iar promovarea Salii Polivalente intr-in mod
eficient reporezinta premisa cresterii notorietatii acesteia. Din acest motiv rationamentul matematic ne
permite o crestere semnificativa a veniturilor in anul 2016.

Capitolul 5. Concluzii
Scopul planului de administrare este acela de a prezenta strategia de administrare a societății
S.C. SALA POLIVALENTA S.A. pe durata mandatului pentru care i-a fost atribuita gestionarea
indirecta a obiectivului sportiv ―Sala Polivalenta ― din Cluj-Napoca.
Societatea Sala Polivalenta SA iși desfășoară activitatea in Municipiului Cluj Napoca, prestând
servicii de inchiriere a Sali Polivalente ,diverselor cluburi si organizatii sportive din tara sau dinafara
tarii, care doresc sa organizeze diferite activitati sportive, concursuri, antrenamente, alte activitati cu
caracter sportiv, organizatorilor de manifestatii culturale, spectacole, concerte, etc, altor solicitanti de
spatii.
Statutul de oras european cultural, de oras al tineretului european obliga societatea Sala
43

Polivalenta SA, pe managerii acesteia la practicarea unui management performant care sa asigure
desfasurarea a cator mai multe activitati sportive si social culturale in conditii optime de desfasurare,
prin aceasta obiectivul aducandu-si contributia la cresterea prestigiului Municipiului Cluj Napoca .
Administratorul in calitate de mandatar va trebui sa indeplineasca atributiile ce deriva din
aceasta functie, respectiv:
aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii;
verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor
contabile şi realizarea planificării financiare;
numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;
evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;
elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea
societăţii, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale
directorilor.
îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al
prevederilor legale.
să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de
către societatea la care este mandatar;
să păstreze confidenţialitate cu privire la activitatea societăţii pe toată perioada mandatului,
fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract;
să ia măsuri ca societăţii să transmită mandantului toate datele şi informaţiile stabilite de acesta;
să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala
funcţionare a societăţii pe care le constată direct sau indirect. In cazul în care deficienţele sau
neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră că ar
trebui luate;
să depună la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în termen de cel mult două zile de la
data desfăşurării şedinţei consiliului de administraţie, copii conforme cu originalul (ştampilate
şi semnate de conducerea societăţii) de pe hotărârile adoptate şi procesele-verbale ale
şedinţelor;
să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii şi date asupra exerciţiului
mandatului său sau legate de activitatea societăţii;
să elaboreze împreună cu ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi să prezinte
Consiliului Local al Municpiului spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia
de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă
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stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.
Prezentul plan s-a incheiat avand la baza informatiile despre societate si echipa manageriala la
data intocmirii acestuia. Reusita previziunilor si transformarea lor in realitate impune din partea
administratorului o preocupare permanenta de adaptare la nevoile economice si sociale, aflate intr-o
continua schimbare.
Succesul administratorului este conditionat de performanta echipei manageriale, de
profesionalismul angajatilor, de modul in care procesul de comunicare se realizeaza atat pe verticala cat
si pe orizontala.
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