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Directorul Casei de Cultura a Municipiului, Flavius Bunoiu a prezentat azi, in cadrul
unei conferinte de presa raportul de activitate al institutiei pe anul 2012, aratand in
acelasi timp si evolutia pe care a avut-o institutia de-a lungul anilor.
?Conform datelor prezentate se poate observa faptul ca subven?iile de la Consiliul Loca
l Oradea sunt cu 37% mai mici fa?a de anul 2008, daca in 2008 cofinan?arile Casei de Cu
ltura erau de 16,54%, in anul 2012 acestea au fost de 43 %. Fa?a de anul 2008 c
heltuielile Casei de Cultura au scazut cu 19%, iar in ceea ce prive?te cheltuielile legate d
e programe culturale finan?ate din bugetul local acestea au scazut cu 29% fa?a de anul 20
08", a spus directorul, legat de situa?ia economica a institu?iei.
Cel mai important eveniment organizat de Casa de Cultura a Municipiului este Toamna
Oradeana. În acest context Flavius Bunoiu a aratat ca anul trecut a avut loc o cre?tere se
mnificativa a sponsorizarilor ?i a vanzarilor biletelor la spectacole din cadrul f
estivalului. Astfel, fa?a de anul 2011, cand sponsorizarile au fost realizate in valoare de 8
3.670, in 2012 aceasta suma a ajuns la 106.684 lei.
În anul 2008 ?i 2009, accesul la spectacolele Toamnei Oradene era fara bilet de intrare, in
cepand din 2010 se poate observa o cre?tere semnificativa a interesului ceta?enilor fa?a de
acest eveniment.
"Toamna Oradeana a ajuns in anul 2012 la o autofina?are de aproape 60%, anul trecut f
iind anul cel mai bun pentru acest eveniment", a zis Flavius Bunoiu.
"Casa de Cultura a Municipiului pana in 2009 a fost practic o ruina, atat din perspectiva
cladirii cat ?i a evenimentelor organizate de aceasta institu?ie. În 2010, cladirea a fost ren
ovata, au fost facute reduceri semnificative de personal, iar Casa de Cultura a devenit
un spa?iu placut. În spiritul promovarii evenimentelor culturale, am oferit mai multe be
neficii arti?tilor, crescand astfel numarul programelor culturale organizate", a m
en?ionat Flavius Bunoiu.
Casa de Cultura in ultimii ani a avut ?i o activitate intensa online ?i a avut parteneri im
portan?i din domeniul de afaceri, care au sponsorizat evenimentele organizate de Casa d
e Cultura, a subliniat Flavius Bunoiu, directorul Casei de Cultura a Municipiului.

