
jenant[, nu reprezinti Filarmonica.

institulia filarmonicd in niciun caz... a fost o glumi{fl muzicalE, dar nu pot s[ tolerez aqa

ceva, pentru c[ publicul arddean nu poate fi pdcdlit cu un fake. E un pic jenant, situafia e

Dorim sd menlion[m faptul c[ inregistrarea la care se face referire in articol, lansatf, in
mediul online in urma unor eforturi de doud slpt[m6ni, asumate in condiliile stfii de urgen]6

de c61iva membri ai orchestrei simfonice, nu s-a dorit a fi altceva dec6t o reactie la lipsa de

reaclie a managerului institutiei.de a menline vie relafia ou publicul de concert, preluflnd un

model de comunicare muzicala, multiplicat la nivel internalional de numeroase ansambluri gi

institutii de profil.
De asemenea, dispreful pentru o comunicare real6 cu personalul executiv, cu membrii

ansamblurilor artistice, reiese gi din eliminarea de-a lungul celor trei luni de intreruperda

activit6tii a oric6rui dialog, managerul adres0ndu-seangajafilor doar prin decizii de qomaj qi

solicit6ri de concedii.
Hotdrflrile abuzive din vremea pandemiei au fost nelegale qi au afectat personal,

fiecare angajat. Dup[ ce Consiliul de Administralie a hotdrdt acordarea unei indemniza]ii de

gomaj tehnic in cuantum de 75%o din salariul de incadrare, angajafii au constatat cE de fapt au

primit 75% din salariul mediu brut pe economie, in acest caz fiind modificafi fluturaqii de

ialariu, fErd s6 existe o decizie a conduc6torului ierarhic. Hotdr6rile luate de conducerea

Filarmonicii s-au detaqat total de coerenla doveditE la nivel nafional, nu au fost deloc

mullumitoare pentru noi,artiqtii interprefi ai Filarmonicii Arad, fEcdndu-ne sE ne simlim la

coada clasamentului lntr-o ierarhie a instituliilor de profil din {ar6.

Activitate concertisticfl sub semnul improviza{iei qi un management defectuos

Programe de concert in total dezacord cu misiunea institu{iei

Invitaliile de a susfine conoerte pe scena Palatului Cultural sau in alte loca1ii, adresate

de catre manager unor persoane - dirijori, soliqti instrumentigti sau vocali 'care nu fac cinste

membrilor orChestrei sau ai corului academic (a se vedea programdrile fdcute in perioada

amintit[), sunt in total dezacord cu misiunea gi rangul institufiei, qi reflectI nu numai lipsa de

viziune qi de profesionalism, ci Ei alocarea in mod discrelionar a fondurilor pentru programe,

aceloraqi colaboratori clientelari.

Colaborarea cu artiqti din afara institqiei, dirijori, soliqti, in detrimentul promovErii

propriilor angajali ai Filarmonicii Arad, din cadrul orchestrei qi ai corului, prejudiciazd,

risipeqte bugetui acordat de Consiliul Local Municipal.

Recompensarea unor colaboratori cu sume nefireqti este rezultatul aceleiaqi lipse de

comunicare intre conducere gi un Consiliu Artistic funcfional, care ar trebui sd aibd in vedere

stabilirea unui raport corect intre calitatea prestafiei gi nivelul onorariilor'

Modul de organizare a instituliei prin izolarea 9i ,,secretizare4, tuturor

compartimentelor funcfionale a dus la rezultate previzibile, lipsa transparenfei pl{ilor
realizate (sume ce sunt afiEate in mod firesc pe site-ul altor institulii de profil din !ar[, precum
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o consecin![ a aceluiaqi management defectuos.

ilor), fiind


