
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de obiective pentru organizarea si desfăsurarea 

concursului de  proiecte de management la  Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2012, 
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de 
obiective pentru organizarea si desfăsurarea concursului de  proiecte de management la  Centrul de 
Cultură “Augustin Bena” Alba;  
          - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de obiective pentru 
organizarea si desfăsurarea concursului de  proiecte de management la  Centrul de Cultură “Augustin 
Bena” Alba;  
           - Raportul de specialitate nr. 16618/17.12.2012 al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor 
publice la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului si a Caietului de obiective pentru 
organizarea si desfăsurarea concursului de  proiecte de management la  Centrul de Cultură “Augustin 
Bena” Alba. 

Văzând : 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si 

sport”;  
            Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata, 
modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G.R. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a 
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării 
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, 
precum si modelul-cadru recomandat pentru contractele de management pentru institutiile publice de 
cultură. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului  de proiecte de 
management pentru Centrul de Cultură  ”Augustin  Bena”, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art.2. Se aprobă Caietul de obiective pentru  concursul  de proiecte de management pentru Centrul 
de Cultură  ”Augustin  Bena”, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane şi 
gestiunea funcţiei publice va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 
- Directiei relatii publice si informatica; 
- Directiei juridice si cancelarie. 

 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                      MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 27.12.2012  
Nr.   224                                              
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          Anexa nr. 1    
la Hotarârea Consiliului Judetean Alba  

      nr. 224 din 27.12.2012   
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A CONCURSULUI  DE 
PROIECTE DE MANAGEMENT LA  CENTRUL  DE CULTURĂ   

”AUGUSTIN  BENA” 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 Art. 1. Concursul de proiecte pentru Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, institutie aflată în 
subordinea Consiliului Judetean Alba, denumită în continuare autoritate, se organizează în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultura, aprobata cu modificări si completări prin Legea 
269/2009, denumită în continuare ordonantă de urgentă, precum si cu cele ale prezentului 
regulament. 
 Art. 2. Concursul de proiecte de management se desfăsoară conform următorului calendar, 
stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 9 din ordonanta de urgentă: 
 a) 11 ianuarie 2013, aducerea la cunostiinta publică a: conditiilor de participare la concurs, 
caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum si a datelor de depunere a 
mapelor de concurs, a prioectelor de management si desfăsurarea etapelor concursului; 
 b) până la 01 februarie 2013 - depunerea proiectului de management de către candidati; 
 c) 04  – 10 februarie 2013 -  analiza proiectelor de management; 
 d) 12 februarie 2013 -  susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3.   
            (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
 (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului judetean Alba. 
 
 Art. 4.  
           (1) – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a)  elimină din concurs proiectele de management care contin informatii privind identitatea 
autorului: 
            b) analizează proiectele de management depuse de candidati, acordând note pentru fiecare 
etapă a concursului. 
 c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape; 
 (2) – Comisia poate formula recomandări autoritătii privind durata contractului de 
management, în limitele prevăzute la art.11 alin. (2) lit. d) din ordonanta de urgentă, si, după caz, 
privind continutul acestuia. 
 (3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
 
 Art. 5.  

(1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea functiilor 
publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 
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 (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
‒ asigură conditiile tehnico-organizatorice pentru desfăsurarea concursului; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidati; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete si pe cele care contin 

documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidatii în cauză; 
‒ certifică pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza documentelor 

originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidatilor cu dosarele 

admise; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatilor, în scris, nota obţinută în prima etapă  în termen de 24 de 

ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, 

după caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatilor, în scris, nota obtinută în prima etapă a concursului, în 

termen de 24 de ore de la încheierea etapei si asigură afisarea acesteia la sediul Consiliului 
Judetean Alba, precum si pe pagina de internet a Consiliului Judetean Alba; 
‒ aduce la cunoştinţă candidatilor, în scris, rezultatul concursului, în termen de 24 de ore, si 

asigură afisarea acestuia la sediul aoturitătii; 
‒ asigură aducerea la cunostinta publică a rezutatului final al concursului, a listei nominale a 

candidatiilor si a altor informatii de interes public, în termen de 24 de ore de la termenul limita de 
solutionare a contestatiilor. 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul concursului 
 
 Art. 6.  

(1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
 (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale din 
caietul de obiective, aprobat prin anexa 2 a prezentei hotărâri; 
 (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul 
cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management – pentru prima etapă a 
concursului; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului – susţinerea, în cadrul interviului, a   
proiectelor  de management de către candidatii admisi; 
 (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 7. 

(1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de examinare de 
note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
 (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei 
stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.6 alin. (3).  
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 (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor 
acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei. 
[Rezultat final ] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 8.  

Candidatii nemulţumiti pot depune contestatii  asupra modului de respectare a procedurii 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Biroul Resurse Umane si Gestiunea Functiilor 
Publice din cadrul Consiliului Judetean Alba în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la 
cunoştinţă a rezultatului concursului. 
 Art. 9. 

(1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
pentru depunerea contestatiilor.  
 (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi ai 
autorităţii, numiţi prin hotărâre  a Consiliului Judetean Alba cu respectarea dispoziţiilor art. 21 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 
 
 



          Anexa nr. 2    
                la Hotarârea Consiliului Judetean Alba  

                                                                                       nr. 224 din 27.12.2012  
 

CAIET DE OBIECTIVE 
 pentru concursul de proiecte de management organizat pentru 

 Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba 
 

Perioada de management este de 3 ani si 10 luni, începând cu  
1 martie 2013  până la 31 decembrie 2016 

 
 
 
I. Obiectivele şi misiunea instituţiei 
   I. Obiectivele si misiunea instituţiei  
   I.1. Subordonare  
    In temeiul prevederilor din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2006, Centrul de 
cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează în subordinea  Consiliului Judeţean  Alba, ca  
instituţie publică de cultură de interes judeţean.  Finanţarea Centrului de cultură 
„Augustin Bena” Alba se realizează din venituri proprii si din subventii/alocatii acordate 
de la bugetul de stat/local, prin bugetul Consiliului judeţean Alba.  
   I.2. Obiectivele instituţiei  

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse 
şi servicii culturale ca elemente ale  dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor, 
având următoarele obiective principale: 

 iniţierea şi dezvoltarea unor programe şi proiecte în scopul satisfacerii nevoilor 
culturale ale comunităţii şi creşterii gradului de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală; 

 conservarea, cercetarea, transmiterea şi promovarea culturii tradiţionale şi a 
patrimoniului cultural imaterial; 

 conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi 
tradiţiilor prin  formarea deprinderilor legate de învăţarea meşteşugurilor şi 
îndeletnicirilor tradiţionale; 

  educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în 
afara sistemelor formale de educaţie; 

  păstrarea şi cultivarea specificului local; 
  cultivarea valorilor autentice ale creaţiei populare, artei interpretative 

neprofesioniste în diferite genuri: muzică, teatru, coregrafie; 
  editarea de publicaţii 
  dezvoltarea schimburilor culturale de informaţii pe plan judeţean, naţional şi 

internaţional; 
 colaborarea  cu centre similare din ţară, cu alte instituţii publice sau de drept 

privat; 
 

Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând principiul autonomiei culturii şi 
artelor, libertăţii de gândire şi de expresie, promovând ideile şi proiectele sincronizate la 
obiectivele proprii, astfel încât de serviciile acestei instituţii să beneficieze toţi cetăţenii 
judeţului, fără deosebiri de naţionalitate, etnie, vârstă, sex, religie sau concepţii politice.   
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   I.3. Misiunea instituţiei  
   Misiunea Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba constă în dezvoltarea unor 
produse şi servicii culturale ca elemente ale  dezvoltării şi regenerării sociale a 
comunităţilor precum  şi în conservarea, perpetuarea şi promovarea valorilor culturale din 
spaţiul geografico-etnografic al judeţului Alba în context regional, naţional şi 
internaţional. 
 
II.Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi 
desfăşoară activitatea3 

Fiind o instituţie de interes judeţean, Centrul de cultură „Augustin Bena” 
desfăşoară programe şi proiecte ale căror obiective trebuie armonizate cu misiunea şi 
scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de 
toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre acte de cultură autentice.   

In perioada parcursă de la înfiinţarea Centrului  până în prezent, judeţul Alba nu a 
cunoscut transformări esenţiale în ceea ce priveşte dinamica populaţiei, a mediului 
economic şi socio-cultural. Se pot, însă, reţine proiecte  ale Consiliului judeţean Alba care 
facilitează creşterea vizibilităţii, eficacităţii  şi imaginii acestei instituţii de cultură precum 
şi  demersuri artistice/culturale în toate comunităţile judeţului:  realizarea unor expoziţii 
etnografice în aproape toate comunele judeţului Alba în scopul conservării patrimoniului 
cultural imaterial local, proiectul „Cultură pentru Cultură” realizat în scopul revitalizării 
culturii tradiţionale din mediul rural şi dezvoltarea turismului cultural în zonele istorico-
etnografice ale judeţului Alba, parteneriate cu primăriile şi ONG-urile culturale din judeţ 
în acţiuni de promovare a patrimoniului cultural imaterial, interes pentru revigorarea 
tradiţiilor şi meşteşugurilor populare prin susţinerea claselor de meşteşuguri în localităţi 
cu tradiţie pentru arta lemnului, ţesut-cusut, olărit, cântec şi dans popular. Ca noutate 
consemnăm înfiinţarea Asociaţiei Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti Alba şi  a unor 
ansambluri folclorice ori formaţii artistice. 
 
III.Dezvoltarea specifică a instituţiei 
 
III.2.1. Scurt istoric 

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba a fost înfiinţat la data de 1 octombrie 
2007 prin reorganizarea Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Alba, a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba şi prin organizarea serviciului 
– Ansamblul artistic de fanfară şi a serviciului Ansamblul de folclor.  
 
III.2.2. Prezent  

În prezent Centrul de cultură „Augustin Bena” funcţionează în aceeaşi 
componenţă şi structură organizatorică, deşi instituţia a cunoscut în această perioadă 
transformări în ceea ce priveşte numărul angajaţilor sau. De asemenea, se remarcă o 
diversificare a activităţii Şcolii de arte şi meşteşuguri – înfiinţarea unor clase externe de 
iniţiere în meşteşuguri tradiţionale - ceea ce a determinat şi o creştere a numărului de 
angajaţi şi, implicit,  a beneficiarilor.  

Structura organizatorică cuprinde:  
• Conducerea 
• Compartimentul programe culturale şi editare tipărituri 
• Serviciul de conservare si promovare a culturii traditionale  
• Compartimentul Redacţia „Discobolul” 
• Serviciul de formare continuă – “Şcoala de arte şi meşteşuguri” 
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• Serviciul –  Ansamblul artistic de Fanfară 
• Serviciul – Ansamblul folcloric 
• Compartimentul financiar, contabilitate - resurse umane  
• Compartimentul administrativ 

 
A) DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL 

INSTITUŢIEI 
    

Consiliul Judeţean Alba prin activitatea Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba  
asigură:  

• realizarea unor programe în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară 
si din străinătate, persoane juridice de drept public sau privat si cu 
persoane fizice fără a exprima, în niciun fel, interese de grup (etnice, 
politice, religioase s.a); 

• susţinerea proiectelor cultural-artistice iniţiate de unităţi de învăţământ, 
formaţii/ansambluri artistice sau alte instituţii de cultură din  ţară şi din 
străinătate; 

• promovarea valorilor si autenticităţii creaţiei artistice în toate genurile -  
muzică, arte vizuale, etc. 

 
III.3. Personalul şi conducerea 
 
III.3.1. Personalul 
Analiza statului de funcţii 4: 
 

Posturi Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Total: 98,5 65 62 
Personal de conducere 9 6 6 
Personal de executie: 

• din care:  
o pers. de specialitate 
o pers. administrativ 

            89,5 
 
            83,5 
              6 

             60 
     
             54    
              6 

            56 
          
             53 
              3 

 
III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 20125: (actuala 
configurare a personalului, respectiv a conducerii instituţiei)  

Total posturi: 62 
o din care: 

 Personal/funcţii de conducere:  6 
• din care:  

o 1 director adjunct;   
o 1 contabil sef;  
o 4 şef serviciu 

 Personal/funcţii de execuţie:  56 
• din care:   

o personal de specialitate 53; 
o personal administrativ     3 
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Functie Nr. posturi 
Director adjunct 1 
Contabil sef   1 

Compartimentul programe culturale si editare tipărituri 
Posturi executie 1 

Compartimentul redactia „Discobolul” 
Posturi executie 5 

Serviciul Şcoala de arte şi meşteşuguri 
Șef serviciu  1 
Posturi executie 16,5 

Serviciul de conservare si promovare a culturii traditionale 
Șef serviciu  1 
Posturi executie  2 

Serviciul ansamblul folcloric 
Șef serviciu  1 
Posturi executie 19,5 

Serviciul ansamblul artistic de fanfară 
Șef serviciu  1 
Posturi executie 6 

Compartimentul financiar, contabil-resurse umane 
Posturi executie 3 

Compartimentul administrativ 
Posturi executie 3 

 
III.3.1.2. Alte informaţii 6 privind managementul resurselor umane din instituţie 
        Referitor la  măsurile de reglementare interna în anul 2011 au  fost modificate si 

aprobate organigrama si statul de functii, în conformitate cu prevederile Legii-cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, ca 
urmare a promovării în functie a personalului.  

În ceea ce priveşte propunerile de reglementare prin acte normative, înaintate 
autorităţii în perioada raportată – s-au respectat masurile privitoare la regulamentul de 
organizare si functionare al institutiei. 

În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru 
conducere şi restul personalului – în perioada evaluată au participat la cursuri de 
perfectionare un număr de 5 salariati. Temele dezbătute la aceste cursuri au fost: 
Managementul resurselor umane, Expert achizitii publice, Manager de proiect. 

În ceea ce priveşte evaluarea personalului din instituţie – s-au întocmit rapoartele 
de evaluare a performantelor profesionale pentru anul 2011. 

În ceea ce priveşte promovarea personalului din instituţie - s-a desfăsurat 
examenul de promovare pentru functia de solist vocal treapta III, ca urmare a absolvirii 
studiilor de nivel superior. 
 
III.3.2. Conducerea instituţiei 

Conducerea7 este asigurată de un  director-manager numit în urma concursului de 
proiecte de management, organizat de către Consiliul judeţean Alba. 
Managementul8  

În absenţa director-managerului atribuţiile acestuia se exercită de către  directorul 
adjunct; 

Atribuţiile 
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Directorul – manager  este ordonator terţiar de credite şi are următoarele atribuţii 

principale : 
a) răspunde de realizarea obiectivelor  din contractul de management, din prezentul 

Regulament şi prezintă anual sau la cererea Consiliului judeţean Alba un raport 
asupra activităţii desfăşurate; 

b) reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii 
c) elaborează şi propune spre aprobare proiectul de buget al Centrului; 
d) decide asupra modului de utilizare a bugetului Centrului, conform contractului de 

management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru 
bugetul acestuia răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli; 

e) selectează, angajează şi concediază,  personalul salariat; 
f) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; 
g) negociază clauzele contractelor ce se vor încheia conform legislaţiei; 
h) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale salariaţilor, 

menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora precum şi 
alte măsuri legale ce se impun; 

i) încheie acte juridice în numele şi pe seama Centrului, în limitele de competenţă 
stabilite prin contractul de management. 

 
În exercitarea atributiilor ce îi revin,  director-managerul este ajutat de un director 

adjunct. 
 
Directorul adjunct al Centrului are următoarele atribuţii principale: 

• coordonează activitatea de acordare a asistenţei de specialitate, în funcţie de 
competenţele şi solicitările diferitelor instituţii publice sau private; 

• răspunde de conţinutul şi calitatea publicaţiilor editate de Centru; 
• coordonează elaborarea proiectelor culturale cuprinse in programul anual; 
• asigură cooperarea si colaborarea serviciilor din cadrul centrului de cultură în 

scopul creşterii calităţii actului de cultură şi reducerii cheltuielilor; 
• iniţiază si coordonează activităţile aferente elaborării de proiecte cu finanţare 

externă; 
• coordonează activităţile specifice ale serviciilor in vederea eficientizării 

manifestărilor culturale 
 

Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar contabilă a Centrului 
şi are următoarele atribuţii şi răspunderi: 

a) prezintă propuneri pentru elaborarea proiectului de buget; 
b) răspunde de execuţia, potrivit reglementărilor legale, a bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 
c) identifică modalităţi de atragere de noi surse financiare extrabugetare în scopul 

realizării programelor Centrului; 
d) participă la organizarea de activităţi de marketing pentru obţinerea de donaţii, 

sponsorizări, în vederea asigurării bazei financiare şi materiale a Centrului; 
e) răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le 

conduce sau le coordonează; 
f) coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde, de 

buna gospodărire şi administrare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; 
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g) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul compartimentului  financiar, 
contabilitate- resurse umane  

h) coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea şi securitatea 
muncii. 

        
In absenta contabilului-sef toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata 

de acesta cu avizul directorului. 
Directorul-manager este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, cu rol 

consultativ după cum urmează:  
a) Un consiliu administrativ format din director, contabilul sef si un reprezentant 

al Consiliului judetean Alba. Consiliu administrativ are următoarele atributii: 
• avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul organigramei şi 

statului de funcţii; 
• avizează proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Centrului; 
• analizează si propune măsurile de formare si specializare a personalului; 
• avizează şi propune  măsurile  de pază, securitate, protectie contra incendiilor, 

precum si orice alte măsuri de protejare a publicului si a bunurilor institutiei;    
• avizează proiectul Regulamentului de ordine interioară, în vederea aprobării lui de 

către directorul-manager; 
• avizează proiectul programului  de functionare al institutiei; 
• îndeplineste si alte atributii, potrivit legii 

 b) un consiliu de specialitate format din directorul adjunct şi doi specialişti  în 
domeniu numiţi de director. Consiliu de specialitate are următoarele atibutii principale : 

• definitivează si propune proiectele si programele de specialitate ale Centrului ; 
• propune realizarea unor servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 

comunitătii; 
• propune actiuni în vederea conservării si promovării culturii traditionale; 
• propune modalităti de îmbunătătire a modului de formare profesională si educatie 

permanentă; 
• propune realizarea de parteneriate în vedera dezvoltării schimburilor culturale pe 

plan judetean, national si international. 
 

În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. 
 
III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii instituţiei sau, după caz, ale 
conducerii, între anii 2009/20119 
 

Nr. 
crt. Categorii Anul 

2009 
Anul 
2010 

Anul 
2011 

(1)                         (2)          (3)          (4)     (5) 
 Denumirea criteriilor de performanţă     

1. 

Eficienta financiar-economică: (mii lei) 
Cheltuieli pe beneficiar, din care:     
- din subvenţie  -            
- din venituri proprii-       

 
- 

95,53 
4,47 

 
 

95,32 
4,68 

 
 

92,39 
7,61 

2.  Gradul de acoperire din surse atrase/venituri 
proprii a cheltuielilor instituţiei (%)    

4,53% 4,68 % 7,61 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 78,4% 64,33% 55,40 
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cheltuielilor (%)  
4.  Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%)  100% 100% 100% 

5. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor 
proprii în totalul veniturilor (%)  

0 0 2,94% 

6. 
 Număr participări la oportunităţi de finanţare 
pentru realizarea programelor/proiectelor proprii: 
cel puţin 2 aplicaţii 

0 2 4 

 Număr de proiecte culturale, activităti culturale ori 
găzduite: 

3 4 5 

   7. 

Numărul  proiectelor proprii realizate în cadrul 
programelor (producţii artistice: 
spectacole/concerte; ateliere, expoziţii; cercetări 
etc)., din care:   
- la sediu     
- în afara sediului (turnee, deplasări etc.)            
- altele  

 
47 
 
 

10 
30 
 
7 

 
47 
 
 

12 
30 
 
5 

 
70 
 
 

16 
50 
 
8 

  10. 

Număr de beneficiari, reflectat în număr de 
spectatori: - numărul beneficiarilor    
 din care: 
 
- la sediu +clase externe  
 
 
- în turnee, deplasare  

 
aprox. 
10.000 

 
540 

cursanti 
 

aprox. 
9000 

 
aprox. 
20.000 

 
473 

cursanti 
 

aprox. 
19000 

 
aprox. 
47.000 

 
631 

cursanti 
 

aprox. 
45.000 

  11. 
Nivelul de reprezentativitate: 
Participări la festivaluri, gale, concursuri, târguri 
etc.  

 
20 

 
36 

 
30 

  12. 
     

Apariţii în presă:  
           - locală, regională naţională 
           - de specialitate 

 
84 
3 

 
63 
28 

 
64 
3 

  13.  Realizarea unor studii vizând cunoasterea 
categoriilor de beneficiari   

1 1 2 

  
 

14. 

Numărul de contracte interne  si externe, reflectat 
în colaborări cu alte institutii de cultură din tară si 
străinătate: 
Proiecte realizate ca partener/coproducător 

 
 
 

20 

 
 
 

23 

 
 
 

21 
  15. Indice de ocupare a sălilor/spatiilor destinate 

publicului (la sediu 
100% 100% 100% 

  
 
 

16. 

Nivel de ocupare a posturilor 
Perfectionarea personalului:  
- numărul de angajaţi care au urmat diverse forme 
de perfecţionare - durata şi tipul cursului 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
III.3.2.2. Alte informaţii despre secţii/filiale etc., după caz – nu est cazul10 
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III.3.2.3. Concluzii11:  
 
III.4. Bugetul 
În perioada12 de la 01.01.2011 la 31.12.2011 

a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
crt. Categorii Prevăzut 

(lei) 
Realizat 

(lei) 
(1) (2) (3) (4) 

 Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 124.000 128.753 
 Subvenţii/Alocaţii 1.703.000 1.563.826 

 Cheltuieli de întreţinere, din care: 
        - cheltuieli de capital:  investiţii 67.000 64.976 

 Cheltuieli de personal, din care: 
         - cheltuieli cu colaboratorii 1.029.000 93.059 

 
Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
          - din subvenţie 
          - din venituri proprii/surse atrase 

Nu pot fi 
cuantificate 

Nu pot fi 
cuantificate 

 Alte categorii - - 
 

b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: 7,6 % 

c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe 
categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet 
onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: total: 
128.753 lei 

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: ….. 
- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 
parteneriatelor cu alte autorităţi: ………. 

d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul 
veniturilor (%):  2,94 % 

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 55,40 % 
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 3,85 % 
g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100% 
h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 
civile);  

i) cheltuieli pe beneficiar13, din care:  nu pot fi cuantificate deoarece nu se poate 
realiza o evidenţă a acestora (ex.spectacole, colaborări, etc. cu titlu de 
gratuitate) 

 din care: 
      -     din subvenţie: total: - 

- din venituri proprii: total: - 
 

III.5. Programele 
Centrul de cultură „Augustin Bena” a lansat în anul 2011 un număr de 8 programe şi 56 
de proiecte pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 (o scurtă descriere a 
acestora).  
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Nr. 
ctr. 

Titlul program / 
proiect Observaţii Perioada de 

desfăşurare 

1 

Spectacole 
artistice şi 
concursuri de 
interpretare 

Spectacol „Hai să dăm mână cu mână” – Alba Iulia   
Concert de colinde – Alba Iulia 
Concert de Crăciun – Biserica ortodoxă 
Bucerdea Vinoasă 
“Moştenitorii” şi “Muguri de tezaur”– Alba Iulia 
Spectacol sfârşit an – Şcoala de arte şi meşteşuguri  
Alba Iulia 
Festivalul Muzicilor de fanfara – Alba Iulia 
Festivalul iernii – Alba Iulia (prestaţii ale 
ansamblului folcloric şi ansamblului de fanfară) 

24 ianuarie 
Decembrie 
 
 
Aprilie 
Iunie 
 
Iulie 
Decembrie 

2 

Spectacole, 
expoziţii de artă 
plastică 

Intre două lumi 
 un dialog al artelor – expoziţie de pictură şi muzică 
clasică – vioară) 

 
Decembrie 

3 

Expoziţii  
Expoziţii de arte 
plastice şi 
meşteşuguri             

Expoziţie fotografică „Instantanee de primăvară” 
Expoziţie de pictură „Culoare şi armonie în prag de 
primăvară „ – Alba Iulia 
Expoziţie concurs naţională de obiecte 
meşteşugăreşti „Tineri meşteşugari” - Alba Iulia 
(produse ale claselor de meşteşuguri) 
Expoziţie de pictură  „Icoana din sufetul copilului”  
Ziua internaţională a copilului 

Martie 
 
 
Iunie 
Iunie 
Iunie 

4 Expoziţii, tabere 
şi festivaluri 

Tabăra internaţională de creaţie pentru tineret  – 
Aiud 
Festivalul internaţional de documentare artistice şi 
artă fotografică – Aiud 
Tabăra internaţională de artă  plastică Inter Art - 
Aiud 

 
 
 
August-
noiembrie 

5 

Promovarea şi 
conservarea 
culturii 
tradiţionale 

Obicei popular  „Statu la vase” - Şugag 
Colocviile de etnografie şi folclor – Alba Iulia 
Întrunire specialişti în domeniul culturii tradiţionale 
din judeţul Alba cu comisia de salvgardare a 
patrimoniului imaterial 

Aprilie 
Martie 
 
Octombrie 

6 
Promovarea 
formaţiilor 
artistice 

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târg
- Festivalul de muzică traditională din Elveţia,  
Italia, Portugalia, Turcia, Franţa şi Cehia 
- Târgul naţional de turism - Albac; 
- Târgul de fete de pe Muntele Găina; 
- Târgurile toamnei ( Blaj, Alba Iulia); 
- Festivalul de folclor „Strugurele de Aur”; 
- Târgul de carte – Alba Iulia; 
- Festivalul Cântecele Munţilor Sibiu 
- Târgul Mărţişorului Focşani 
- Târgul Meşteşugarilor Vaslui 
- Gala Sporturilor Alba Iulia 
- Festivalul „La izvorul dorului Sibiu 
- Festivalul Transilvania Fest Blaj 

Ianuarie - 
decembrie 
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- Concursul naţional Vocea Populară – toate etapele 
   - Festivalul „Pană de păun „ Bistriţa 
   - Festivalul de folclor din Franţa, Elveţia şi  
Germania (tulnicăresele din Avram Iancu) 

 -Festivalul  „Sus, sus, sus, la moţi în  
munte” – Câmpeni; 
- Îmbrânzitul oilor, Ighiu 
- Festivalul-concurs „Mureş pe marginea ta” –  
Ocna Mureş; 
- Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă” –  
Râmnicu Vâlcea; 
- Festivalul datini şi obiceiuri de iarnă Sibiu 
- Festivalul datini si obiceiuri de iarnă Braşov 
Saloane de pictură: 
- „Instantanee de primăvară” – Alba Iulia 
- „Armonii de primăvară” – Alba Iulia 
- Zilele Mihai Eminescu – Alba Iulia 
- Interferenţe culturale Alba –Cluj 
- „Carnavalul mărţişorului” – 1 Martie – Alba Iulia 
-  Zilele „Şcolii de arte şi meşteşuguri” Alba Iulia 
-  Carnaval –Alba Mall 
- „Icoana din sufletul copilului” – Alba Iulia., 
- Festivalul Zilele Şcolii de arte Târgu Mureş 
- Cafeanea culturală „Cărţile Cetăţii” 
- Târgul de mobilă 
- Târgul de carte 
- Festivalul naţional de interpretare Braşov,   
- 50 de ani – Căluşarii de la Cioara 

 

7 
Descărcare de 
sarcină etno-
folclorică 

Alba – cântec,joc,datini şi obiceiuri Ianuarie - 
decembrie 

8 Publicaţii de 
specialitate 

Publicaţii de etnografie şi folclor        3 

 
III.6. Situaţia programelor la data de 31 decembrie 2011 la Centrul de cultură 
„Augustin Bena” Alba se prezintă conform tabelului de mai jos: 
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Raportarea costurilor proiectelor  
realizate la limitele valorice4 

ale investiţiei în proiecte 
din perioada (de la 1 ian.la 31 dec): Nr. 

crt. 
Denumirea 

programului1 

Costuri 
prevăzute2

pe proiect
pentru 
2011 

în cadrul 
acestora 

Costuri 
realizate3 
pe proiect 

pentru 2011 
în cadrul  
acestora 

mici (între 
5000 lei şi 
20000 lei) 

medii 
(între 

20000lei şi 
60000 lei) 

mari (între 
60000 lei şi 
700000 lei)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Spectacole  

artistice şi  
concursuri de 
interpretare 

105.000 87.591             
 
 
       x 

2. Spectacole, 
expoziţii de artă 
plastică 

5.000 3.279    x  
 

3. Expoziţii  
Expoziţii de arte 
plastice şi 
meşteşuguri               

13.000 3.537    x  
 

4. Expoziţii, tabere şi 
festivaluri 26.400 26.400    x  

5. Promovare şi 
conservare a 
culturii tradiţionale 

25.000 10.870     x 
 
    

6. Promovarea 
formaţiilor artistice 90.000 57.012       x 

7. Descărcare de 
sarcină etno-
folclorică 

21.600 21.600    x 
 

8. Publicaţii de 
specialitate 30.000 17.124    x  

 
 
III.7. Informaţii despre secţii/filiale etc., aşa cum au fost stipulate în Lista obiectivelor 
prevăzute pentru ultima perioadă de management (2012) 
 
Compartimentul programe culturale si editare tipărituri: 

a) realizarea programelor si proiectelor culturale proprii 
b) editarea unor lucrări/publicaţii de specialitate. 

Compartimentul Redactia „Discobolul„ :    
a) realizarea unor proiecte în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România 

                                                 
1 Rândurile din coloana (2) se vor multiplica în funcţie de numărul programelor existente în perioada analizată. 
2 Coloana (3) se completează cu date centralizate din devizele estimative aprobate pentru proiecte. Numărul de 
rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în cadrul fiecărui program. 
3 Coloana (4) se completează cu date centralizate din devizele finale/realizate pentru proiecte. Numărul de rânduri se 
va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în cadrul fiecărui program. 
4 În situaţia în care managementul precedent nu stabilise limite valorice pentru investiţia în proiecte, raportarea se 
poate realiza prin aprecierea comparativă a costurilor realizate pe proiecte de aceeaşi dimensiune 
financiară/dimensiune financiară apropiată.  
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b) participări la colocvii, seminarii, cafenele literare 
Serviciul de cercetare, conservare si promovare a culturii traditionale: 

a) realizarea unor filme documentare cu obiceiuri pierdute  
b) renasterea activitătilor culturale în comunitătile în care acestea nu există sau 
există în mică măsură 
c) cursuri şi schimburi de experienţă cu cercetători din domeniul etnografiei şi 
folclorului din judeţele învecinate şi din ţară 

Serviciul de formare continuă Școala de arte si Mestesuguri: 
a) realizarea unor evenimente proprii, specifice activităţilor de formare în 
domeniul artistic şi al meşteşugurilor tradiţionale 
b) participări la expozitii, festivaluri, târguri,etc 
c) diversificarea şi sporirea  claselor de meşteşuguri populare  
d) mărirea numărului de cursanti 

Serviciul Ansamblul artistic de fanfară:  
a) organizarea Festivalului naţional de fanfară 
b) prestaţii artistice la evenimentele organizate în  cadrul judetului 
c) participări la festivaluri regionale, naţionale şi internaţionale. 

Serviciul Ansamblul Folcloric: 
a) prestaţii artistice la evenimentele organizate în  cadrul judetului 
b) realizarea unor materiale de promovare (CD-uri cu solistii ansamblului) 
b) participarea la evenimente, proiecte culturale  naţionale şi internaţionale. 

 
 

B) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
INSTITUŢIEI 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de cultură, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Alba 118 din 26.05.2011 este cuprins în Anexa nr. 1. 
 
IV. Sarcini şi obiective pentru management 
 
IV.1. Sarcini 
  Pentru perioada 1 martie 2013 până la 31 decembrie 2016 managementul va avea 
următoarele sarcini: 

• diversificarea ofertei/serviciilor culturale; 
• crearea condiţiilor necesare creşterii numărului de beneficiari prin 

identificarea/realizarea unor noi oportunităţi de formare continuă si loisir; 
• acreditarea cursurilor a caror specialitate corespunde Clasificarii Ocupatiilor din 

Romania - COR, pentru a avea recunoastere profesionala, conform legislatiei in 
vigoare (OUG 129 / 2000, republicata) 

• dezvoltarea si promovarea relatiilor de colaborare cu institutii culturale din tară si 
străinătate; 

• identificarea şi atragerea unor parteneri/colaboratori viabili pentru proiectele 
institutiei; 

• realizarea unor  sondaje referitoare la oferta de formare şi calitatea serviciilor; 
• eficientizarea economico-financiară prin atragerea de venituri din alte surse decât 

cele bugetare: se vor elabora cel putin trei proiecte pe an pentru activitati a căror 
finantare poate fi realizată din alte surse decât cele alocate de către ordonatorul 
principal  de credite, Consiliul judetean Alba; 
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• reevaluarea şi recondiţionarea unor spaţii ale instituţiei pentru îmbunatăţirea 
calitătii serviciilor şi a condiţiilor de lucru; 

• facilitarea participării personalului de specialitate şi administrativ la programe de 
formare continuă şi stagii de pregătire profesională;  

• îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de 
management şi în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, 
Consiliul Judeţean Alba, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în 
reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;  

• transmiterea către Consiliul Judeţean Alba, conform dispoziţiilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în 
continuare ordonanţă de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor 
comunicărilor necesare. 

 
IV.2. Obiective 

Pentru perioada 1 martie 2013  până la 31 decembrie 2016, managementul va avea 
ca obiectiv principal dezvoltarea Centrului de cultură „Augustin Bena”  Alba,  urmărind: 

a) managementul resurselor umane: 
(i) conducerea instituţiei să asigurare: 

- dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul 
organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor 
acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

- creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a 
organizaţiei; 

- eficienţă, competitivitate, flexibilitate, în concordanţă cu misiunea 
instituţiei şi evoluţia mediului socio-cultural; 

(ii) personalul: 
- îmbunătăţirea competenţelor profesionale 

b) managementul economico-financiar: 
(i) bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) să fie 

judicios elaborat şi proporţionat, ca urmare a unei prognozări si analize a 
activităţii economico-financiare a instituţiei; 

(ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte 
încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, 
cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) să fie corect 
administrat, pentru a se înscrie în limita bugetară aprobată de ordonatorul 
principal de credite; 

c) managementul administrativ: 
(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare – 

în conformitate cu reglementările actelor normative emise de organele 
competente; 

(ii) reglementări prin acte normative să fie puse în practică în termenele prevăzute 
de lege; 

d) managementul de proiect: 
(i) definirea şi punerea în practică a unei strategii care să permită  îndeplinirea 

proiectului de management; 
(ii) asigurarea condiţiilor pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare privind 

instituţiile publice de spectacol; 
(iii)identificarea si estimarea resurselor care alcătuiesc potentialul institutiei; 
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(iv) identificarea factorilor de risc şi elaborarea unui plan de acţiune care să 
cuprindă măsuri de soluţionare a unor situaţii care ar putea diminua eficienţa, 
eficacitatea şi utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor; 

(v) accesarea fondurilor de finanţare, naţionale şi europene, destinate culturii – cel 
puţin trei aplicaţii/an; 

 
 

V. Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management 
Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu 

respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un 
număr de 40 pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra 
dezvoltării şi evoluţiei Centrului de cultură „Augustin Bena”  Alba în perioada 1 martie 
2013 – 31 decembrie 2016. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în 
înţelesul definiţiilor prevăzute la art. 2 din OUG nr. 189/2008, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 269/2009. 

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta 
candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 
alin. (1) din OUG nr. 189/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile 
generale de analiză şi notare a proiectelor de management: 

a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

b) analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia; 

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 
reorganizare, după caz; 

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 

a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV; 
f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea 

resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate. 
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 

manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi 
obiectivelor. 
 
V. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
 
A. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 
a.1. instituţii/organizaţii5 care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale6; 
a.3. cunoaşterea7 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora; 
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media; 
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate8;  
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; 
                                                 
5 prezentare succintă  
6 lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor 
7  lista acestor acţiuni 
8 nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, 
anchete etc.) 

 14



- analiza datelor obţinute; 
- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari9; 

a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: - pe termen scurt; 
-  pe termen lung. 

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei 10; 
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, 
după caz. 
 
B. analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia: 
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei; 
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la 
nivel naţional/internaţional, în U.E, după caz alte state); 
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, 
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc; 
b.4. concluzii: - reformularea mesajului, după caz; 
   - descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
C. analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, 
după caz: 
c.1.   analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 
c.2.   propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative 
incidente; 
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de 
conducere11, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor 
de competenţe în cadrul conducerii instituţiei; 
c.4.  analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri 
de perfecţionare12 pentru conducere şi restul personalului. 
 
D. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte 

încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, 
cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale); 

d.2. analiza comparativă13 a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în 
perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie:  
 
                                                 
9 comparativ cu ultimul raport 
10 cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de 
instituţie 
11 Numărul întrunirilor, data acestora. 
12 Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului 
cursului de perfecţionare/formare profesională 
13 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în  proiecte (mici/medii/mari).  În cazul mai 
multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei 
planificate şi realizate pe fiecare proiect în parte. 
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Nr. 
crt. Programul Tip proiect 

Denumire 
proiect14 

 

Deviz 
Estimat 

Deviz 
realizat 

Observaţii, 
comentarii, 

concluzii 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Proiecte mici     
Proiecte medii     

  

Proiecte mari     
 
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei 
pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet 
onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 
     - analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
     - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor 

cu alte autorităţi publice locale;  
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor; 
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie. 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 
civile); 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenţie; 
 - din venituri proprii. 

E. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV: 

e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă 
de management; 
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, 
după caz, descrierea15 fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, 
exemplificări;  
e.3. proiecte propuse16 în cadrul programelor; 
e.4. alte evenimente, activităţi17, specifice instituţiei, planificate pentru perioada 
de management;  

                                                 
14 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conţine, după caz 
titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, 
cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc. 

15 Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca 
fiecare Program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi 
public ţintă definit/identificabil. 
16 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.2.), la formularea solicitării privind prezentarea  
proiectelor, autoritatea  va avea în vedere următoarele: 

- în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc. se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) 
privind proiectele/producţiile artistice (spectacolele, concertele) pentru cel mult un an; 
- în cazul aşezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, găzduirea unor 
producţii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor 
de formare/educative, expoziţionale etc, pentru cel mult .....ani; 
- în cazul muzeelor/colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de prezentări publice, 
de  cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult … ani; 
- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind  proiectele/activităţile specifice din biblioteci (restaurare, 
lectură publică, împrumut etc.) se vor solicita  pentru cel mult … ani; 
- în cazul altor tipuri de instituţii publice de cultură, detalii concrete, în funcţie de specificul şi specificitatea 
instituţiei în cauză se vor solicita pentru o perioadă  de cel mult ......... ani. 
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F. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea 

resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate: 
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru perioada 
proiectului de management, corelată cu resursele financiare necesare spre a fi 
alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul judeţean Alba. 
• previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 
• previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu 

menţionarea surselor vizate 
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor18 aferente proiectelor (din programele 
propuse) prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate19 
în proiecte, pentru întreaga perioadă de management20 (de la 1 martie 2013 la 31 
decembrie 2016);  
f.3. proiecţia21 veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 
categorii de bilete/tarife practicate. 

 
VII.  ALTE PRECIZĂRI: 
 

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Centrul de cultură „Augustin 
Bena” Alba informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, telefon: 
0258813076 fax: 0258826410 email: culturaalba@yahoo.com. Relaţii suplimentare, privind 
întocmirea proiectului de management, se pot obţine şi de la compartimentul Cultură, educaţie şi  

                                                                                                                                                  
17 Programe, după caz,  proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea 

curentă a instituţiei dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale.  
18 Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de obiective: tabelul valori de referinţă. 
19 Conform tabelului din anexa nr. 3 la caietul de obiective: tabelul investiţiilor în programe. 
20 Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie 

extrem de utilă care va sta la baza negocierii  clauzelor  contractului de management şi  a programului minimal anual. 
21 Conform tabelului din anexa nr. 4 la caietul de obiective: tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de 

bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate. 
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relaţii interinstituţionale, din cadrul Consiliului judeţean Alba telefon: 0258813380 fax:  email: 
cjalba@cjalba.ro, doamna Elena Anghel, consilier superior. 
 
 
VIII. Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
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                                                                              Anexa nr.1 la Caietul de obiective    
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 
 
 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1 Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale 
Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba, denumit în continuare Centru.     
Art. 2 Centrul este instituţie publica de cultură, de interes judeţean şi funcţionează sub 
autoritatea Consiliului judeţean Alba, având personalitate juridică. 
Art. 3 Centrul a fost înfiinţat prin hotărârea nr. 105 din 2007 cu modificările şi 
completările ulterioare,  prin reorganizarea Centrului judeţean pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale Alba, a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba, prin 
organizarea serviciului – Ansamblul artistic de fanfară şi serviciului Ansamblul de 
folclor.  
Art. 4 Centrul funcţionează în conformitate cu prevederilor  Ordonanţei  de urgenţă  
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, a Ordonanţei de urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de 
spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 
culturale de drept public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.269/2009 
şi a  Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
Art.  5 Sediul Centrului este în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 

  
Capitolul II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca 
elemente ale  dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 

(2) Prin activităţile desfăşurate asigură promovarea şi valorificarea culturii în 
general şi  a celei tradiţionale în mod special, mobilitatea profesională prin formarea 
continuă şi spectacole muzical-artistice pentru petrecerea timpului liber. 
Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând principiul autonomiei culturii şi 
artelor, libertăţii de gândire şi de expresie, promovând ideile şi proiectele sincronizate 
la obiectivele proprii, astfel încât de serviciile acestei instituţii să beneficieze cetăţenii 
judeţului, fără deosebiri de naţionalitate, etnie, vârstă, sex, religie sau concepţii 
politice.  
Art. 8 (1) Obiectul de activitate al Centrului este: 

a). prestarea de servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 
comunităţii şi creşterea gradului de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

b). conservarea, cercetarea, transmiterea şi promovarea culturii tradiţionale şi a 
patrimoniului cultural imaterial; 

c). conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi 
tradiţiilor prin  formarea deprinderilor legate de învăţarea meşteşugurilor şi 
îndeletnicirilor tradiţionale, editarea de publicaţii; 

d). educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în 
afara sistemelor formale de educaţie; 

e). păstrarea şi cultivarea specificului local; 
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f). cultivarea valorilor autentice ale creaţiei populare, artei interpretative 
neprofesioniste în diferite genuri: muzică, teatru, coregrafie; 

g).dezvoltarea schimburilor culturale de informaţii pe plan judeţean, naţional şi 
internaţional; 

h). organizează colaborări şi desfăşoară schimburi culturale cu centre similare din 
ţară, cu alte instituţii publice sau de drept privat; 

i). editarea publicaţiei de specialitate a Centrului. 
(2) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte de 

management elaborate în concordanţă cu strategia sectorială, educativ formativă şi 
culturală a judeţului Alba.  
Art. 9 Centrul poate înfiinţa secţii în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a 
judeţului Alba, puse la dispoziţie de către consiliile locale  sau alţi parteneri. 
Art. 10 În cadrul Centrului, Consiliul judeţean Alba, în cooperare cu Biblioteca judeţeană 
organizează şi asigură funcţionarea unui serviciu de documentare şi informare 
comunitară. 
Art. 11  Pentru realizarea activităţilor specifice Centrul colaborează cu instituţii publice, 
organizaţii neguvernamentale, persoane fizice şi  juridice de drept public sau privat. 
 
Capitolul III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 
CENTRULUI 
Art. 12 (1) Structura organizatorică şi numărul de personal  se aprobă prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Alba.  
 
    (2) Structura organizatorică cuprinde:  

- Conducerea 
- Compartimentul programe culturale şi editare tipărituri 
-    Serviciul de conservare si promovare a culturii traditionale  
-    Compartimentul Redactia “Discobolul” 

             -    Serviciul de formare continuă – “Şcoala de arte şi meşteşuguri” 
 -     Serviciul –  Ansamblul artistic de Fanfară 
 -     Serviciul – Ansamblul folcloric 
 -     Compartimentul financiar, contabilitate - resurse umane  
-      Compartimentul administrativ 
Art. 13 (1) Conducerea este asigurată de un director-manager numit în urma 

concursului de proiecte de management, organizat de către Consiliul judeţean Alba. 
 (2) Directorul-manager îsi realizează atributiile asumate prin contractul de 
management, la termenele si în conditiilor prevăzute,  cu respectarea prevederilor legale.  

(3) Directorul-manager este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, cu rol 
consultativ, după cum urmează :  

a) Un consiliu administrativ format din director, contabilul sef si un reprezentant 
al Consiliului judetean Alba şi are următoarele atributii: 

-avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul organigramei şi 
statului de funcţii; 

-avizează proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Centrului; 
-analizează si propune măsurile de formare si specializare a personalului; 
-avizează şi propune  măsurile  de pază, securitate, protectie contra incendiilor, 

precum si orice alte măsuri de protejare a publicului si a bunurilor institutiei;    
-avizează proiectul Regulamentului de ordine interioară, în vederea aprobării lui 

de către directorul-manager; 
-avizează proiectul programului  de functionare al institutiei; 
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-îndeplineste si alte atributii, potrivit legii 
 b) Un consiliu de specialitate format din directorul adjunct si doi specialisti în 

domeniu nominalizati de directorul-manager, cu următoarele atibutii principale : 
-definitivează si propune proiectele si programele de specialitate ale Centrului ; 
-propune realizarea unor servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale 

ale comunitătii; 
-propune actiuni în vederea conservării si promovării culturii traditionale; 
-propune modalităti de îmbunătătire a modului de formare profesională si educatie 

permanentă; 
-propune realizarea de parteneriate în vedera dezvoltării schimburilor culturale pe 

plan judetean, national si international. 
          (4) În exercitarea atributilor ce îi revin,  director-managerul este ajutat de un 
director adjunct . 
Art. 14. (1)  Directorul-manager al  Centrului are următoarele atribuţii principale:  

a) răspunde de realizarea obiectivelor  din contractul de management, 
din prezentul Regulament şi prezintă anual sau la cererea 
Consiliului judeţean Alba un raport asupra activităţii desfăşurate;  

b) reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii 
c) elaborează şi propune spre aprobare proiectul de buget al 

Centrului; 
d) decide asupra modului de utilizare a bugetului Centrului, conform 

contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind 
ordonator de credite pentru bugetul acestuia răspunde împreună cu 
contabilul şef de execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

e) selectează, angajează şi concediază,  personalul salariat; 
f) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; 
g) negociază clauzele contractelor ce se vor încheia conform 

legislaţiei;  
h) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor 

profesionale salariaţilor, menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor 
salariale ale acestora precum şi alte măsuri legale ce se impun; 

i) încheie acte juridice în numele şi pe seama Centrului, în limitele de 
competenţă stabilite prin contractul de management. 

 (2) În absenţa director-managerului atribuţiile acestuia se exercită de către  
directorul adjunct; 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul-manager emite decizii. 
Art. 15  Directorul adjunct al Centrului are următoarele atribuţii principale: 

a) coordonează activitatea de acordare a asistenţei de specialitate, în funcţie de 
competenţele şi solicitările diferitelor instituţii publice sau private;  

b) răspunde de conţinutul şi calitatea publicaţiilor editate de Centru; 
c) coordonează elaborarea proiectelor culturale cuprinse in programul anual; 
d) asigură cooperarea si colaborarea serviciilor din cadrul centrului de cultură 

în scopul creşterii calităţii actului de cultură şi reducerii cheltuielilor; 
e) iniţiază si coordonează activităţile aferente elaborării de proiecte cu 

finanţare externă; 
f) coordonează activităţile specifice ale serviciilor in vederea eficientizării 

manifestărilor culturale 
Art.16. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar contabilă a 
Centrului şi are următoarele atribuţii şi răspunderi: 

a) prezintă propuneri pentru elaborarea proiectului de buget; 
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b) răspunde de execuţia, potrivit reglementărilor legale, a bugetului de 
venituri şi cheltuieli; 

c) identifică modalităţi de atragere de noi surse financiare 
extrabugetare în scopul realizării programelor Centrului; 

d) participă la organizarea de activităţi de marketing pentru obţinerea 
de donaţii, sponsorizări, în vederea asigurării bazei financiare şi materiale a 
Centrului; 

e) răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile 
pe care le conduce sau le coordonează; 
    f). coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi 
răspunde, de buna gospodărire şi administrare a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe; 
    g). stabileşte atribuţiile personalului din cadrul compartimentului  financiar, 
contabilitate- resurse umane  
    h).  coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea şi 
securitatea muncii. 

Art. 17 (1) Personalul Centrului se angajează pe baza contractului individual de 
muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcţii de specialitate, în funcţii 
tehnice şi administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la 
realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit 
prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor 
convenţii reglementate de Codul civil. 

(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe 
perioadă determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea 
contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. 
Art. 18 Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice angajat cu contract 
individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, 
potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar. 
Art. 19 Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, 
angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea 
profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar. 
Art. 20 Pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care 
desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, nivelul de salarizare se stabileşte conform 
prevederilor Legii nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 
completărilor ulterioare. 
 
 
Capitolul IV ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 
CENTRULUI 
Art 21 Compartimentul programe culturale şi editare tipărituri îndeplineşte 
următoarele atribuţii: 
a). elaborează proiectele culturale în concordanţă cu strategia culturală a judeţului; 
b). evaluează şi definitivează studii referitoare la trendurile culturale şi educaţia formativă 
c). coordonează elaborarea de proiecte din alte surse de finanţare; 
d). asigură corelarea programelor şi proiectelor centrului cu proiectele de dezvoltare a 
turismului; 
e). propune, coordonează şi realizează producţia editorială a centrului începând de la afişe 
până la cărţi şi reviste; 
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f). asigură funcţionarea compartimentului de informare şi documentare; 
g). actualizează propunerile serviciilor şi compartimentelor în vederea elaborării 
proiectelor programuului de activitate; 
h). centralizează şi actualizează banca de date şi elaborează proiectul programului de 
activitate al centrului pe baza propunerilor de la celelalte servicii; 
i). administrează, tehnoredactează şi asigură difuzarea publicaţiilor înspre şi dinspre 
centrul de cultură 
j). asigură realizarea şi stocarea informaţiilor pe hârtie, film, foto, CD, DVD, pagină web 
sau pe orice alt tip de suport 
k). realizează impresariatul artistic, cercetarea de marketing, publicitate şi relaţiile cu 
mass media 
l). propune modalităţi  şi strategii de promovare şi organizare a evenimentelor culturale  
m). realizează materialele de promovare şi publicitare 
n). acordă asistenţă metodologică şi consultanţă aşezămintelor culturale  
o). fundamentează propunerile de colaborări şi parteneriate cu instituţii din ţară şi 
străinătate şi gestionează implementarea lor;  
p). oferă informaţii din domeniul de activitate pentru punctele de informare turistică de pe 
raza judeţului 
r). iniţiază şi participă la organizarea manifestărilor culturale din judeţ. 
Art. 22 (1) Serviciul de conservare şi promovare a  culturii tradiţionale este condus 
de un şef de serviciu numit prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale, 
cu următoarele responsabilităţi : 

a) coordonează şi răspunde de activitatea serviciului;      
b) asigură fundamentarea proiectelor de programe şi proiecte de activitate, colaborări 

şi măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii;      
c) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine; 
d) evaluează anual personalul din subordine ; 
e) prezintă rapoarte de activitate. 
(2) Atribuţiile  Serviciului de conservare şi promovare a culturii tradiţionale sunt: 
 Acordarea de asistenţă de specialitate activităţilor desfăşurate în aşezămintele de 

cultură din judeţ 
 Acordarea de asistenţă de specialitate formaţiilor artistice de amatori din judeţ 
 Culegerea de  date în scopul colecţionării, conservării, promovării şi valorificării 

tradiţiilor 
 Realizarea de culegeri de  folclor literar, muzical, coregrafic din toate localităţile 

judeţului 
 Iniţiază măsuri de stimulare a creaţiei populare şi de protejare a valorilor culturale 

tradiţionale 
 Identificarea  şi culegerea de  obiceiuri şi tradiţii populare,  din fiecare zonă 

etnografică a judeţului  
 Desfăşoară activităţi de formare a şefilor de formaţii artistice 
 Împreună cu Serviciul programe culturale şi editare tipărituri asigură redactarea şi 

promovarea publicaţiilor de specialitate, a lucrărilor de cercetare, a sintezelor şi 
studiilor de etnocultură, monografii, artă şi arhitectură populară, a albumelor de 
artă, a culegerilor  de folclor literar, muzical şi coregrafic ş.a. 

 Colaborează cu celelalte compartimente şi participă la implementarea programelor 
şi proiectelor culturale ale Centrului. 

 
Art. 23 (1) Compartimentul Redacţia „Discobolul” asigură activitatea editorială a 
revistei “Discobolul”, publicaţie de cultură, cu apariţie trimestrială. 
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(2) Structura compartimentului cuprinde redactori şi secretar de redacţie,   
     asigurând legătura cu Uniunea scriitorilor din România 

   (3) Activitatea editorială presupune redactarea, culegerea, corectarea, 
          tipărirea şi difuzarea revistei; 

         (4) Revista de cultură “Discobolul” cu apariţie trimestrială, editată sub egida   
               Consiliului judeţean Alba, conţine dimensiuni cu caracter permanent  cum 

sunt: 
                            - afirmarea valorilor culturale autentice; 
                            - încurajarea creaţiei originale autohtone, promovarea şi   
                              susţinerea  unor tineri talentaţi;  
                            - recuperarea unor valori culturale româneşti;  
                            - sincronizarea cu valorile culturii universale prin traduceri,   
                              studii, eseuri, interviuri cu personalităţi artistice;  
                            - realizarea unor numere monografice dedicate unor personalităţi. 

              (5) Revista are ca rubrici definite: editorial, eseu, interviu, iar ca domenii de 
cercetare   
                        ştiinţifică pe care le ilustrează, cele ale criticii şi teoriei literare, 
istoriografie.  

  (6). În activitatea editorială compartimentul colaborează cu personalităţi în  
vederea     elaborării publicaţiei.  

  (7). Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unui proces de 
analiză în   
             care sunt implicaţi membri colectivului redacţional. 
  (8). Modalitatea de recenzare a studiilor şi articolelor se bazează pe criterii 

riguroase de    performanţă, conţinut şi expresie. 
             (9). Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor revine autorilor. 

Art. 24 (1) Serviciul de formare continuă  „Şcoala de arte şi meşteşuguri” este 
condus de un şef de serviciu numit prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile 
legale, şi cu următoarele responsabilităţi: 

a) coordonează şi răspunde de activitatea serviciului 
b) asigură elaborarea proiectelor şi programelor de activitate în domeniul său  
c) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine 
d) evaluează anual personalul din subordine  
e) prezintă rapoarte de activitate 

(2) Atribuţiile Serviciului de formare continuă  „Şcoala de arte şi meşteşuguri 
sunt: 

 Organizează cursuri de formare, potrivit programului anual/multianual 
de formare, asigurând acordarea atestatelor ce conferă dreptul 
practicării de activităţi în domeniile în care s-au pregătit cursanţii 

 Contribuie la revitalizarea, păstrarea şi stimularea procesului de creaţie 
în toate genurile artistice 

 Organizează în condiţiile legii cursuri de formare şi perfecţionare în 
domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale autentice 

 Organizează manifestări culturale specifice: tabere, concursuri, 
spectacole, festivaluri etc 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului 
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 Stabileşte legături şi colaborează cu alte instituţii din judeţ , din ţară 
sau din străinătate 

 Identifică spaţii şi modalităţi de valorificare, conform legii, a 
obiectelor produse de cursanţi 

 Participă, potrivit specificului serviciului,  la proiectele şi activităţile 
Centrului. 

 Promovează tinerele talente din rândul propiilor cursanti prin 
participări la diverse manifestări cultural-artistice (expozitii, festivaluri 
si concursuri). 

Art. 25 (1) Serviciul Ansamblul artistic de fanfară este condus de un şef de serviciu 
numit prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale, cu următoarele 
reponsabilităţi: 

a) coordonează şi răspunde de activitatea serviciului 
b) elaborează proiectul programului de activitate, a colaborărilor pentru realizarea 

obiectului de activitate  
c) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine 
d) evaluează anual personalul din subordine şi propune director-managerului 

premierile şi sancţionările conform legii 
e) prezintă rapoarte de activitate 

(2) Atribuţiile Serviciului Ansamblul artistic de fanfară sunt: 

 Participarea  la proiectele şi activităţile centrului  
 Asigură buna întreţinere a instrumentelor şi a costumelor 
 Formarea unui repertoriu adecvat manifestărilor culturale 
 Organizează spectacole cu sau fără colaboratori, activităţi cultural – 

artistice şi de educaţie a tinerilor, concursuri şi festivaluri 
 Participă la diverse evenimente ale comunităţii inclusiv la cele 

filantropice 
 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil, cu instituţii publice, culte, 

asociaţii, societăţi de artă şi spectacol şi alte organizaţii  
 Colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale centrului de 

cultură  

Art. 26 Serviciul Ansamblul folcloric  este condus de un şef de serviciu numit prin 
concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale, cu următoarele responsabilităti:  

a) coordonează şi răspunde de activitatea serviciului 
b) elaborează proiectul programului de activitate, a colaborărilor pentru 

realizarea obiectului de activitate  
c) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine 
d) evaluează anual personalul din subordine şi propune managerului premierile şi 

sancţionările conform legii 
e)  prezintă rapoarte de activitate 

(2) Atribuţiile Serviciului Ansamblul folcloric sunt 
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 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil, cu instituţii publice, culte, 
asociaţii, societăţi de artă şi spectacol 

 Colaborează cu Serviciul de conservare şi promovare a culturii 
tradiţionale în vederea valorificării folclorului muzical coregrafic cu 
specific zonal şi naţional 

 Asigură asistenţă metodică ansamblurilor artistice de amatori din judeţ 
 Colaborează cu compartimentul programe culturale şi editare tipărituri 

la realizarea mijloacelor de promovare ( CD, casete audio şi video etc.) 
 Asigură buna întreţinere a instrumentelor şi a costumelor populare de 

scenă 
 Iniţiază colaborări în ţară şi în străinătate şi participă la evenimentele 

culturale specifice 
 Organizează spectacole cu sau fără colaboratori, activităţi cultural – 

artistice şi de educaţie ale tinerilor, concursuri şi festivaluri 
 Participă la proiectele şi activităţile Centrului  

Art. 27  Compartimentul financiar, contabilitate – resurse umane : 

a) propune directorului-manager proiectul programului de activitate, colaborări şi 
măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii  

b) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine 
c) evaluează anual personalul din subordine  
d)  prezintă rapoarte de activitate 

(2) Personalul angajat în acest compartiment asigură îndeplinirea următoarelor 
atribuţii : 

 Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli anual, în termenele 
prevăzute de lege 

 Întocmeşte exerciţiul financiar – contabil, care începe la data de 01 
ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea 
centrului cu privire la utilizarea judicioasă a alocaţiilor bugetare, în 
vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea nivelului 
prevederilor bugetare 

 Organizează şi răspunde de controlul financiar preventiv 
 Încasează taxe şcolare şi tarife pentru realizarea unor spectacole şi 

prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări 
 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi 

evaluarea personalului centrului 
 Ţine evidenţa concediilor şi calculul corect al acestora, conform legilor 

în vigoare 
 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile 

serviciului de formare continuă  
 Întocmeşte documentele legate de cursuri şi de finalizarea acestora 
 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a 

legilor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor 
 Urmăreşte îndeplinirea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale cu 

privire la retribuirea personalului pe baza fişelor de prezenţă, a 
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studiilor, vechimii în muncă şi face anunţuri legate de trecerea la alte 
gradaţii sau la alte venituri 

 Instruieşte personalul centrului cu privire la dispoziţiile legale existente 
şi prelucrează toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de 
activitate al angajaţilor centrului 

 Răspunde de arhivarea şi păstrarea arhivei în bune condiţii 
 

       Art.28   Compartimentul administrativ: 
 redactează corespondenţa instituţiei şi întocmeşte mapa director-

managerului şi a şefilor de servicii 
 răspunde de activitatea protocolară 
 răspunde de întreţinerea aparaturii electronice, a instrumentelor 

muzicale etc  
 face propuneri privind lucrările de investiţii 
 răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării cu 

rechizite, birotică, materiale de întreţinere, mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, piese de schimb pentru aparatura electronică, instrumente, 
maşini, etc, procurări de instrumente muzicale, partituri muzicale, CD-
uri, casete audio- video, procurări de materiale pentru cursuri, etc 

 răspunde de buna gospodărire şi administrare a centrului cu dotările 
sale 

 răspunde de sectorul de curăţenie şi amenajare 
 răspunde de dotarea cu materiale şi de aplicarea normelor de prevenire 
şi stingere a incediilor 

 răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii 
 răspunde de buna funcţionare, de întreţinerea şi de actele necesare 

pentru parcul auto al centrului 
 
 
Capitolul V. PATRIMONIUL 
Art. 29 Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar 
aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 
Art. 30 Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de 
bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor 
persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din 
străinătate.  
Art. 31 Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea 
păstrării integrităţii acestora. 
Art. 32. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul dispune, în conformitate cu 
prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru 
activitatea specifică, mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi 
instrumente pentru formaţii artistice, echipamente tehnice pentru activităţile 
funcţionale . 
 
 
 
Capitolul VI. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
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Art. 33. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de către 
Consiliul judeţean Alba. 
Art. 34. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 
Consiliului judeţean, precum şi din alte surse, potrivit O.U.G nr. 118/2006, privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 
Art. 35. Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
autorităţile administraţiei publice locale pot susţine material şi financiar, realizarea de 
programe şi proiecte ale Centrului. 
Art  36.  Veniturile proprii realizate provin din: 
- taxe încasate de la cursurile activităţilor de instruire şi educaţie permanentă, taxele de 

înscriere 
-  taxe pentru cursurile de formare şi/sau perfecţionare realizate în colaborare;  
- vânzări de bilete pentru spectacole; 
- valorificarea unor lucrări realizate de cursanţi; 
- prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment pentru  autorităţi 

administrative locale, agenţi economici, alte persoane juridice  şi fizice; 
- prestări-servicii de consultanţă artistică & culturală, programe şi proiecte culturale; 
- prestări-servicii şi comercializarea de obiecte de artă fotografică, video, artă plastică, 

artă populară, revistă, tipărituri de mic tiraj; 
- închiriere de spaţii şi aparatură; 
- alte activităţi care se încadrează în obiectul de activitate al instituţiei. 

 
Art. 37. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi 
programelor culturale. 
 
Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 38.  Regulamentul se aprobă prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, 
eventualele modificări şi completări urmând aceeaşi procedură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA nr. 2 la caietul de obiective 
 
TABEL  VALORI DE REFERINŢĂ22:  
 

 

Categorii de 
investiţii în proiecte23 

Limite valorice 
ale 

investiţiei în proiecte 
din perioada precedentă24 

(de la 1 ianuarie 2011 la 31 dec.2011) 
 

Limite valorice ale 
investiţiei în proiecte 

propuse 25 pentru perioada de management 
(de la 1 iamartie 2013 la 31 dec.2016) 

 

(1) (2) (3) 
Mici (de la ….. lei până la …..... lei) (de la ….  până la …..... lei) 

Medii (de la ….. lei până la …..... lei) (de la ….  până la …..... lei) 
Mari (de la ….. lei până la …..... lei) (de la ….  până la …..... lei) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5. şi III. 6. din caietul de 
obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară şi 2. limite 
superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.  
23 Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte. 
24 În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5. şi III.6. din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). 
25 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de 
management). 
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ANEXA nr. 3 la caietul de obiective 
TABELUL  INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME26 
 

TOTAL 30 
Investiţia în program 

 

(1) 
 

Categorii de 
Investiţii 27 
în proiecte 

Nr. de proiecte 
în primul an   
(anul….) 

Investiţie 28 în 
proiecte  
primul an 
(anul …) 

 
Nr. de 
proiecte 
în anul x 29 

 Investiţie în 
Proiecte  
anul x Primul an Anul x 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(Mici)  …. 
lei     

(Medii) …. 
lei     

 

(2) 
Programul a)….31 

(Mari) …. 
lei     

  

 

(3) 

TOTAL32 , 

 

 

din care: 

 
- 
 

Total nr. 
proiecte în 
primul an 

 

Total investiţie în 
proiecte în primul an 

(Lei), 
din care: 

Total nr. 
 proiecte 
 în anul x 

Total investiţie  
în proiecte în  
anul x (Lei), 
din care: - 

 
 
- 

(4) Surse atrase33 - -  -  - - 

(5) Bugetul autorităţii34 - -  -  - - 

                                                 
26 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, 

pentru întreaga perioadă a managementului. 
27 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele  (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 2.). 
28 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie. 
29 Anul „x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în 

funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. Candidatul, în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar 
la coloana (6) valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului. 

30 Se calculează valoarea totală,  pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de 
management. 

31 Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management. 
32 Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), . 
33 Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea 

de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale. 
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ANEXA nr. 4 la caietul de obiective 
 
TABELUL  VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE 
BILETE/TARIFE PRACTICATE 
 

 
nr. de 

proiecte35 proprii 
nr. de 

beneficiari36 
nr. de 

bilete37 

Venituri  
Propuse 
(mii lei) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
(5) 

Anul de 
referinţă38 

    

Primul an     

Anul x     

Total39     

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
34 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate. 
35 Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc. 
36 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete 
onorifice/invitaţii. 
37 Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ 
întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
38 Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
39 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii  realizate din activitatea de bază. 
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