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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind validarea desemnării unor    

 membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 20 februarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unor membri în  Autoritatea 
Teritoriale de Ordine Publică Alba; 
  - proiectul de hotărâre privind validarea desemnării unor membri în  Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică 
Alba; 
              -  raportul Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 2087/15.02.2013; 
             Văzând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Alba;  
            - adresa nr. 42972 din 11. 02. 2013 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, privind numirea în funcţia de şef al 
inspectoratului de poliţie judeţean a domnului Ioan-Nicolae Căbulea; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 
publică. 

Având în vedere prevederile: 
• art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
• art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002; 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, adoptă 

prezenta    
H O T Ă R Â R E 

  Art.1. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba a 
domnului Crişan Laurenţiu. 
 Art.2. Se validează desemnarea domnului Puşca Nicolae şi a domnului chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae 
Căbulea în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba.  

Art.3. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este următoarea: 
1. domnul Marincas Ion, consilier judeţean – presedinte al Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Alba                                                                                                                                                                                                                         
2. domnul Puşcă Nicolae, consilier judeţean; 
3. domnul Fulea Dumitru, consilier judeţean; 
4. domnul Simion Marcel,  consilier judeţean; 
5. domnul Stan Marcel Ioan, consilier judeţean; 
6. domnul Trută Nicolae, consilier judeţean; 
7. domnul Ioan-Nicolae Căbulea, şef al   Inspectoratului Judetean de Politie Alba;    
8. domnul Ilea Ioan Ilie, reprezentantul Corpului National al Politistilor Alba; 
9. domnul Murg Cornel, subprefect;         
10. domnul Bărdaş  Mihai-Horea, reprezentant al comunităţii;   
11. domnul Ivinis Gheorghe Ioan, reprezentant al comunităţii;   
12. domnul Bibolar Horatiu Mugur, reprezentant al comunităţii;   

                  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul  Alba; 
- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Persoanelor nominalizate; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

         
            PREŞEDINTE, 

             ION DUMITREL                        
                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                           MARIANA HURBEAN  

 
 
 

             Alba Iulia, 20.02.2013 
             NR. 29 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de management  
al doamnei Floroian Daniela si durata  pentru care se va încheia contractul de management  

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 februarie 2013. 

            Luând în dezbatere; 
           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de 
proiecte de management al doamnei Floroian Daniela si durata  pentru care se va încheia contractul de 
management; 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al 
doamnei Floroian Daniela si durata  pentru care se va încheia contractul de management; 
            - raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice nr.2093/15.02.2013 la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al doamnei 
Floroian Daniela si durata  pentru care se va încheia contractul de management. 

Vazând: 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 

publică. 
Având în vedere prevederile:  
- Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul 

institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale 
de drept public; 

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 rezultatul final al concursul de proiecte de management, pentru postul de manager, la  
Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba, doamna Floroian Daniela obţinând nota 9,34. 
 Art. 2. Se aprobă proiectul de management prezentat la concursul de proiecte, conform anexei, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, în calitatea sa de ordonator principal 
de credite, va negocia, în termen de 30 de zile lucrătoare, pe baza proiectului de management, clauzele 
contractului de management, care se va încheia pe perioada 01.03.2013 – 31.12.2016 

Art. 4. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si 
gestiunea functiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Directiei relatii publice si informatică; 
 -Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 
 -Doamnei Floroian Daniela; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                           MARIANA HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 20.02.2013  
 Nr. 30 
 



Anexă la hotărârea nr. 30/20.02.2013 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

la Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba 

pentru perioada 1 martie 2013- 31 decembrie 2016 

 

 

 

A. analiza socioculturală a mediului în care îsi desfăsoară activitatea institutia si propuneri 

privind evolutia acesteia în sistemul institutional existent 
 Cultura este o componentă fundamentală si definitorie a identitătii nationale ceea ce dă o 
importantă majoră asezămintelor culturale, fie ele de interes local, judetean sau national. Prin Legea 
292/2003 de organizare si functionare a asezămintelor culturale, completată cu O.U.G. nr. 118 din 
27.12.2006 aprobată si modificată prin Legea 143/2007, Guvernul României a definit rolul lor 
adaptînd-le structura la imperativele zilei de azi dintre care amintim salvgardarea si promovarea 
patrimoniului cultural national si universal si formarea continuă în si prin cultură.  
 Institutiile culturale din România sunt structurate pe patru nivele: local, judetean, regional si 
national. Dacă la nivelul localitătilor rurale si mici urbane functionează scoala, biblioteca, biserica, si 
căminul cultural sau casa de cultură după caz, la nivel judetean structurile institutionale existente sunt 
centrele culturale, bibliotecile, muzeele, filarmonicile, teatrele, ansamblurile artistice, scolile de arte si 
centrele judetene de conservarea si promovarea culturii traditionale. Existenta acestora variază de la 
judet la judet.  

Centrul de Cultură Augustin Bena Alba este institutia publică de cultură de interes judetean 
aflată în subordinea Consiliului Judetean Alba, înfiintată la 1 octombrie 2007 prin reorganizarea 
Centrului judetean de conservare si promovare a culturii traditionale si a Scolii populare de artă si prin 
înfiintarea ansamblurilor folcloric si de fanfară si a compartimentelor de programe si editare tipărituri si 
Revista Discobolul. Centrul are misiunea de a oferi produse si servicii culturale, formarea continuă în 
domeniul artelor si mestesugurilor si conservarea, perpetuarea si promovarea valorilor culturale din 
spatiul geografico-economic al judetului Alba în context regional, national si international. 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, ocupatie sau concepţii politice. Obiectivele principale ale institutiei sunt următoarele:   

� 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 si punerea în valoare a ocupatiilor traditionale prin  formarea deprinderilor 
legate de învăţarea meşteşugurilor populare si a îndeletmicirilor traditionale; 

�  educaţia permanentă şi formarea profesională continuă în domeniul artelor si mestesugurilor; 
�  păstrarea şi cultivarea specificului local; 
�  cultivarea valorilor autentice ale creaţiei populare, artei interpretative neprofesioniste în diferite 

genuri: muzică, teatru, coregrafie; 
�  editarea de publicaţii de specialitate 
�  dezvoltarea schimburilor culturale de informaţii pe plan judeţean, naţional şi internaţional si 

colaborarea  cu alte instituţii publice sau de drept privat din tară sau din străinătate; 
  
a.1. institutii/organizatii care se adresează aceleiasi comunităti 
 În judetul Alba cele mai importante institutii de cultură sunt subordonate Consiliului Judetean 
Alba, piata concurentială transformându-se în piată de colaborare si parteneriat, institutiile fiind 



 

complementare si cu adresabilitate si domenii de activitate diversificate, domenii ce se reflectă chiar în 
denumirea lor. Institutiile de rang judetean subordonate CJ Alba sunt: Centrul de Cultură Augustin 
Bena Alba, Biblioteca Judeteană Lucian Blaga Alba, Teatrul de păpusi Prichindel Alba, Muzeul 
National al Unirii. Lor li se alătură institutiile judetene: Directia pentru cultură si patrimoniul cultural 
Alba, Cercul Militar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici-filiala Alba, Uniunea Scriitorilor din 
Romînia- filiala Alba – Hunedoara si Palatul Judetean al Copiilor. Pe plan local îsi desfăsoară 
activitatea Casa de cultură a sindicatelor Alba Iulia, Casa de cultură a studentilor Alba Iulia, Centrul 
cultural Liviu Rebreanu Aiud, Centrul cultural Lucian Blaga Sebes, case memoriale, muzee orăsenesti, 
case de cultură orăsenesti, cămine culturale, expozitii etnografice, ONG-uri care activează în domeniul 
cultural cum ar fi InterArt, CulturArt, Asociatia Etnografilor si folcloristilor etc. Pe de altă parte, Alba 
Iulia a devenit de la începutul anilor '90 centru universitar si tot atunci s-a înfiintat Liceul de muzică si 
arte plastice, putându-se spune că în acest moment există o îmbinare fericită a învătămîntului cu 
fenomenul cultural. Asa se face că notiunea de ,,educatie,, a dobândit atât valente culturale cât si de 
formare individuală si coeziune socială. 
 Centrul de Cultură Augustin Bena Alba desfăsoară proiecte si programe armonizate cu misiunea 
si obiectivele institutiei, prin activităti care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari înspre acte 
de cultură autentice. Tot centrul de cultură are rolul de a coordona activitatea metodologică a celorlalte 
asezăminte culturale din judet. Acest rol presupune obiective si strategii clare stiut fiind faptul că în 
comunitătile mici urbane si rurale mai există încă vectori de promovare a culturii si în mod special a 
patrimoniului cultural- formatii traditionale, mesteri populari, asociatii si fundatii culturale, trupe de 
teatru de amatori, coruri etc. Centrul are si misiunea de a crea o alternativă la învătământul educational 
clasic, prin educatia permanentă si formarea continuă în domeniul artelor si mestesugurilor. Spre 
deosebire de Palatul Copiilor si Liceul de Muzică si Arte Plastice, sfera de adresabilitate va fi de la 
prescolari până la persoanele vârstnice, indiferent de pregătirea lor profesională. În perioada parcursă 
de la înfiintarea centrului si până în prezent, judetul Alba nu a cunoscut transformări esentiale în ceea 
ce priveste dinamica populatiei, a mediului economic si socio-cultural. 
 
a.2. participarea institutiei în/la programe/proiecte europene/ internationale 
 Participarea  Centrului de Cultură Augustin Bena Alba în programe/proiecte europene sau 
internationale constă în activitătile permanente de inventariere si salvgardare a patrimoniului cultural 
imaterial, misiune asumată de România în directivele UNESCO si aflată în derulare în acest moment în 
majoritatea tărilor europene. Lor li se adaugă activităti punctuale ce s-au dezvoltat prin proiectele 
culturale derulate în parteneriat cu partenerii traditionali ai Consiliului Judetean Alba din Franta-
schimb de experientă si expozitii de fotografie grupate sub genericul ,,Priviri încrucisate,, (2007)  si 
spectacole comune de muzică de fanfară (2009) si Ungaria-schimb de experientă si spectacole comune 
de muzică de fanfară(2011). Au urmat proiecte de parteneriat direct cu Germania, Ucraina, Republica 
Moldova, Austria, Cehia si Elvetia prin participarea la festivaluri de traditii si folclor. Un proiect 
interesant a fost derulat în parteneriat cu conservatorul din Cluj Napoca si a constat în prezentarea 
folclorului muzical traditional din judetul Alba, în Egipt. Institutia a mai fost implicată în două proiecte 
internationale de promovare a culturii judetului Alba: un parteneriat de promovare prin spectacol cu 
Centrul Cultural Româno-Austriac ,,Unirea,, cu sediul în Austria (2007) si un proiect international de 
constituire a unei arhive cu festivaluri si ansambluri folclorice din întreaga lume cu Asociatia 
Worldfolklore din Turcia (2010). Începând din anul 2010 Centrul de Cultură Augustin Bena Alba 
colaborează cu CJCPTC Cluj si cu Institutul Cultural Român la promovarea culturii românesti în 
Uniunea Europeană în cadrul proiectului ,,Drumuri culturale-Alba salută Europa,, (prezentarea culturii 
traditionale a judetului Alba la festivaluri de folclor din Polonia, Italia, Portugalia, Franta, Turcia). În 
cursul anului 2011 au fost implementate patru proiecte cu finantare europeană- Nuntă în Transilvania 
(AFCN), Albumul expozitiilor etnografice (AFCN), CD- Roxana Reche si Ansamblul Folcloric al 
judetului Alba (AFCN) si Arta si traditia, valorile unei comunităti (parteneriat cu Asociatia Sincretic 
Art, finantarea prin granturi mici). 



 

 Cursantii serviciului Scoala de arte si mestesuguri au o prezentă constantă în concursuri 
internationale unii reusind chiar performante remarcabile (Alin Ignat în Bulgaria, Republica Moldova, 
Adam Antonios Pavel în Ucraina, Miruna Bianu în Bulgaria, Georgiana Petrescu în Cehia etc.). 
 
a.3. cunoasterea activitătii institutiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora 
 Încă de la înfiintarea Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, Consiliul Judetean Alba prin 
proiectele sale facilitează cresterea vizibilitătii, eficacitătii si imaginii acestei institutii de cultură prin 
implicarea ei în demersuri artistice si culturale în toate localitătile judetului. Cele mai importnate ar fi: 
realizarea unor expozitii etnografice permanente în comunele judetului Alba cu scopul de a conserva 
patrimoniul material local, organizarea festivalului- concurs Cultură pentru Cultură cu scopul 
revitalizării culturii traditionale din mediul rural, a promovării patrimoniului imaterial si a promovării 
turismului cultural în toate cele patru zone etnofolclorice ale judetului Alba si înfiintarea claselor de 
mestesuguri si artă populară în localităti cu traditie pentru arta lemnului, tesut-cusut, olărit, cântec si 
dans popular. Un plus de popularitate a adus debutul pe scenă al celor două ansambluri: de fanfară în 
decembrie 2007 si de folclor în mai 2008. Activitatea institutiei s-a făcut remarcată prin participarea la 
manifestări de anvergură sau cu popularitate majoră cum ar fi Ziua Natională a României, Târgul de 

Fete de pe Muntele Găina, Târgul de carte Alba Transilvana, Festivalul Strugurele de Aur, manifestări 
gen Fiii Satului sau Zilele Orasului. Alături de manifestările enumerate activitatea Centrului de Cultură 
Augustin Bena Alba poate fi cunoscută în rândul publicului consumator de cultură prin: 
- editarea si distribuirea la toate instutiile culturale din judet si la cele de profil din tară a publicatiilor 

proprii: Caietele Colocviilor de Etnografie si Folclor, Ethnologica, Rânduiala Albei, Discobolul, 
Ghidul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba 

- activităti de educatie permanentă si organizarea a numeroase spectacole si concerte, expozitii, 
concursuri, festivaluri, cu impact national si local 

- comunicatele de presă având drept scop promovarea manifestărilor organizate de institutie, a artistilor 
si a profesorilor din cadrul Scolii de Arte si Mestesuguri 

- emisiuni periodice la posturi de radio si TV 
- transmiterea pe posturile nationale de radio si TV a manifestărilor culturale si a prestatiilor artistilor  

si a cursantilor institutiei 
- site-ul www.culturaalba.ro 
- manifestările culturale organizate în localităti din judet: festivaluri, târguri, spectacole, expozitii, 

lansări de carte, cursuri, activităti metodice si de îndrumare a formatiilor artistice si a cursantilor, 
activităti de descărcare de sarcină etnofolclorică etc. 

- editarea si distribuirea de CD-uri si DVD-uri cu produse artistice, materiale publicitare etc. 
 În anul 2011 la manifestările organizate de Centrul de Cultură Augustin Bena Alba au participat 
aprox. 47000 de persoane cărora li se adaugă cei 631 de cursanti ai Scolii de arte si mestesuguri. 
Datorită faptului că în prezent aprox. 70% din activităti au vizat domeniul etnografiei si al folclorului, 
vizibilitatea în rândul publicului consumator de alte produse culturale a fost mai mică, motiv pentru 
care se doreste ca strategia următoare să prevadă si concerte de muzică cultă, evenimente de muzică 
religioasă, expozitii de artă contemporană, concerte de jazz, spectacole de balet etc. 
 
a.4. actiuni întreprinse pentru îmbunătătirea promovării/activităti PR/ strategii media  
 Până în prezent actiunile întreprinse au fost modeste fiecare angajat încercând să promoveze cât 
mai bine manifestările la care lua parte. Pentru buna informare a publicului larg si cresterea vizibilitătii 
activitătii Centrului de Cultură Augustin Bena Alba este necesar ca pe viitor: 
- să se încheie colaborări pentru  preluarea integrală de către posturi de radio sau TV a celor mai 

importante manifestări organizate de institutia noastră  
- să se înregistreze site-ul în monitorizarea realizată de www.trafic.ro la categoriile Institutii Publice de  

artă si cultură pentru a sonda gradul de cunoastere pe plan national. De mentionat că acest site de 
statistică monitorizează în prezent 39136 de site-uri din care 1250 la categoria Artă/Cultură. 



 

- se va colabora la întocmirea, editarea si distribuirea unor monografii si a unor lucrări de specialitate 
semnate de personalităti în domeniu, ce vizează localităti sau personalităti din judetul Alba si se va 
relua editarea revistei institutiei. Donarea acestor lucrări către biblioteci, institutii si specialisti din 
domeniu contribuie la cunoasterea activitătii institutiei noastre, a preocupărilor noastre de a salva 
patrimoniul cultural al comunitătii pe care o deservim. 

- se vor organiza turnee cu expozitii itinerante ce vor contribui de asemenea la cunoasterea activitătii 
institutiei noastre 

- se vor organiza periodic conferinte de presă  în vederea promovării activitătii institutiei  
- se vor distribui materiale promotionale prin postă sau prim E-mail si se va promova institutia în retele 

de socializare gen Facebook 
- se va actualiza site-ul institutiei cu informatii de specialitate, cu agenda manifestărilor, cu 

videoclipuri si documentare, cu muzică si arhive foto din cadrul manifestărilor, cu studii si cercetări, 
cu CV-uri ale ansamblurilor, solistilor si profesorilor ce activează în cadrul institutiei, cu activitatea 
serviciilor si compartimentelor din componenta institutiei cu tot ce înseamnă activitatea institutiei 

- se vor aplica sondaje si chestionare ce ar putea oglindi acele segmente care se bucură de o cotă mai 
scăzută de popularitate si în functie de rezultate se vor putea întreprinde si alte actiuni pentru 
îmbunătătirea promovării.  

- se vor acorda, prin fisa postului, atributii de PR unui angajat, în acest moment neexistând o persoană 
desemnată să facă acest lucru. 

  Printre actiunile întreprinse până acum si care vor fi continuate se numără realizarea de 
materiale publicitare gen afise, pliante, caiete program, stiri în mass media atât înainte cât si după 
eveniment, publicitare outdoor si indoor. Nu este de neglijat nici presa electronică si site-urile radio si 
TV, care pun în contact cu întreaga lume activitatea desfăsurată de Centrul de Cultură Augustin Bena 
Alba. 
 
a.5. reflectarea institutiei în presa de specialitate 
 Activitătile centrului si rezultatele obtinute în activitatea stiintifică au fost remarcate atât pe plan 
local cât si national în: revista Discobolul, Caietele colocviilor de etnografie si folclor Ghe. Pavelescu 
(lucrări în fiecare nr.), Căluşarii din judeţul Alba la sesiunii ştiinţifică ,,90 de ani de la Marea Unire- 
secţiunea etnografie şi folclor” organizată de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi 
Muzeul Naţional al Unirii (2008), Muguri ce au înflorit, în revista ARTE a Şcolii de arte “Tudor Jarda” 
din Cluj – Napoca, nr.5/2009, pag.4, Debut literar- Radu Andrei Sebeni,în  revista ARTE a Şcolii de 
arte “Tudor Jarda” din Cluj- Napoca,iunie/2009 pag.10, “Salvgardarea meşteşugurilor tradiţionale în 

judeţul Alba”, prezentată în cadrul consfătuirii cu tema “Rolul aşezămintelor culturale în salvgardarea 
culturii tradiţionale” organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Centrul naţional pentru conservarea 
şi promovarea culturii tradiţionale, mai/2009, în revista Studii şi comunicări de etnologie, din Sibiu 

(Statu la vase... un obicei calendaristic?, 2009,pag. 83), Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute” 
prezentată în cadrul Colocviilor naţionale cu tema “Modalităţi de valorizare a culturii 
populare”organizate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Centrul naţional pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale, octombrie 2009, Obiceiuri de Paşte în judeţul Alba, revista Rânduiala 
Albei, nr. 1/2008, pag.39, Statu la vase în lunea Paştelui, revista Rânduiala Albei, nr. 1/2008, pag.41, 
Muguri ce au înflorit, revista Rânduiala Albei, nr. 1/2009, pag.47, Statu la vase în lunea Pastelui, în 
Buletin informativ al CNCPCT Bucureşti, nr. 4, aprilie 2010, pag. 11,Ritualuri de înmormântare la 

Oarda de Sus, judeţul Alba în Caietele Sesiunii de Comunicări ştiinţifice din Piteşti, Studii şi 

comunicări de etnologie, din Sibiu (Ioan Dicu, Jurnal de front, 2010, pag. 250), Aspecte ale 

valorificării culturii tradiţionale. Olivia Tima şi meşteşugul ţesutului în Munţii Apuseni la Colocviile 
Naţionale de etnografie ale CNCPTC, 2010, Cluj Napoca, Ion Dicu, Jurnal de front (1939- 1943),  în 
Buletin Informativ al CNCPCT Bucureşti, nr.11/2010, pag. 36, Protecţia patrimoniului cultural 

imaterial in judetul Alba “, Colocviile Nationale de etnografie ale CNCPTC,2011, Iaşi,“Valer Butura 

şi cultură etnografică transilvană”, simpozionul de la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia din 



 

2011, Interferenţe culturale Alba – Cluj, în revista ARTE a Şcolii de arte “Tudor Jarda” din Cluj-
Napoca, nr. 7, pag. 20. De mentionat că revista Arte este singura publicatie din România care se 
adresează scolilor de arte. Un spatiu amplu a fost dedicat în revista Cultura nr. 50/2012 unei recenzii a 
lucrării Valer Butură la 100 de ani, din Seria Ethnologica, nr.3, recenzie semnată de prof. univ. dr. 
Nicolae Constantinescu sub titlul Etnobotanica, etnobotanice... Alături de acestea care se află în format 
scris, nu sunt de neglijat nici articolele apărute în format electronic. Numărul lor mare mă împiedică să 
le enumăr aici. Lucrările fiind extrem de voluminoase nu pot fi atasate acestui proiect dar ele pot 
fi consultate la sediul centrului de cultură, pe site-urile institutiilor gazdă si în biblioteci. Lor li se 
adaugă stiri si anunturi despre manifestările culturale organizate lunar în jud. Alba. 
 Pentru viitoarea perioadă se va urmări promovarea unei cât mai bune vizibilităti a institutiei în 
presa socio-culturală si de specialitate, potrivit cerintelor de împărtăsire a experientei si bunelor 
practici. 
 
a.6.profilul/portretul beneficiarului actual- analiza datelor obtinute 
 Judet cu o oarecare traditie culturală, Alba beneficiază de un public divers structurat format 
dintr-o pătură de intelectuali dublată de un număr tot mai mare de studenti, o categorie distinctă cu 
anumite zone de interes formată din liceeni si copii si cea mai largă categorie formată din public mediu 
provenit mai ales din populatia rurală. Priviti în ansamblu acesti beneficiari au câteva particularităti si 
coordonate de la care trebuie pornit atunci când se face o ofertă culturală sau când sunt propuse 
strategii formative si anume: publicul din judetul Alba este mai receptiv la formele clasice, traditionale 
de expresie artistică, receptivitatea fată de inovatia artistică sau fată de noutatea în domeniul exprimării 
este scăzută, publicul este supus efectelor devastatoare ale subculturii promovate de media si lipsurilor 
financiare care îl împiedică să devină un public constant la manifestările culturale. 
 Institutia noastră se adresează tuturor categoriilor de public, neexistând diferenteri după sex, 
vârstă sau apartenentă socială, etnică sau religioasă. Din analiza datelor furnizate de institutie, în anul 
2011 au beneficiat de serviciile Centrului de Cultură Augustin Bena Alba un număr de aprox. 47000 de 
spectatori cărora li se adaugă 631 de cursanti. Din totalul de aprox. 47000 spectatori aprox. 45000 au 
participat la spectacolele din turnee si deplasări iar 2000 la evenimente desfăsurate la sediu. Tot din 
analiza datelor obtinute se constată că la Serviciul Scoala de arte si mestesuguri din cei 631 de cursanti 
un procent covârsitor îl reprezintă elevii si studentii (peste 85%) ceea ce ar justifica orientarea spre mai 
multe programe de educatie permanentă cu adresabilitate spre tineri în formare intelectuală si artistică. 
Nu trebuie uitat faptul beneficiarii acestui serviciu au aplecare spre un anumit domeniu cultural-artistic, 
pe care doreste să-l aprofundeze în timpul liber. Se estimează că numărul beneficiarilor poate fi mărit 
atât prin diversificarea ofertei, având în vedere si publicul adult si vârstnic, cât si tinând cont de faptul 
că frecventarea cursurilor de formare continuă este un act voluntar si plătit, prin urmare cursantul 
trebuie privit cu atentie, întelegere si respect si trebuie integrat în cât mai multe activităti culturale.  
 Din analiza datelor obtinute se constată că la polul opus se află celelalte servicii în care 
procentul este inversat, majoritatea beneficiarilor fiind populatia matura si vârstnică. Este explicabil 
având în vedere că programele actuale vizează în mod special cultura traditională, lucru reflectat si de 
nr. mare de beneficiari din mediul rural. Se estimează că atragerea unor noi categorii de beneficiari, în 
special copii si tineri, trebuie să plece în primul rând de la diversificarea ofertei culturale a acestor 
servicii. Institutia va trebui să realizeze programe, proiecte si manifestări culturale care să stimuleze 
cultural comunitatea, să valorifice talentul si potentialul creativ si să organizeze debutul si cariera 
artistică a artistilor în devenire sau consacrati. În acest context, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba 
devine o institutie publică de cultură cu responsabilităti majore si multiple de clădire intelectuală si 
spirituală a membrilor comunitătii ceea ce va duce la atragerea altor categorii de beneficiari. 
  
a.7. beneficiarul tintă al activitătilor institutiei 
 Datorită misiunii deosebit de complexe pe care o are institutia, ea se adresează unor categorii de 
public largi si diverse: de la prescolari care trebuie initiati în tainele artelor si a culturii traditionale 



 

până la cei mai vârstnici locuitori ai judetului care sunt nu numai consumatori de cultură ci si păstrători 
si transmitători ai culturii traditionale. 
 Atât pe termen scurt cât si pe termen lung beneficiarii tintă ai activitătilor Centrului de 
Cultură Augustin Bena Alba sunt locuitorii judetului Alba, iubitori de cultură, manifestată în toate 
formele ei si oamenii talentati care vor să-si satisfacă plăcerea artistică sau să-si perfectioneze talentul 
sau care vor să transmită mai departe izvorul nesecat al artei populare autentice. Pe termen scurt se 
urmăreste dezvoltarea personală a capacitătilor intelectuale prin participare la actul artistic fie în 
calitate de spectator, fie de cursant, fie de artist si accederea către niveluri superioare de întelegere a 
actului cultural-artistic prin specializarea publicului sau a cursantilor. Pe termen lung, misiunea 
institutiei este apropierea de comunitate, ridicarea nivelului cultural artistic si chiar estetic al populatiei, 
dobândirea unor cunostinte în diverse domenii ale artelor si ale culturii pentru beneficiari de diverse 
categorii sociale, profesionale, etnice, religioase etc. 
 Se va urmări, atât pe termen scurt cât si mediu si lung, fidelizarea publicului din mediul rural si 
mic urban al judetului Alba dar si câstigarea unor noi categorii de beneficiari, în special din mediul 
urban, printr-o ofertă diversificată pentru a permite accesul la cultură a cât mai multor cetăteni si prin 
monitorizarea si autoevaluarea corectă ce va arăta asteptările publicului dar si capacitatea institutiei de 
a pune în practică aceste asteptări. 
 
a.8.descrierea modului de dobândire a cunoasterii categoriilor de beneficiari (tipul informatiilor: 

studii, cercetări, alte surse de informare) 
 Până în prezent au fost aplicate doar 2 chestionare în vederea cunoasterii asteptărilor publicului 
si în privinta vizibilitătii institutiei în judet. Pe viitor ar fi de dorit realizarea unui studiu de piată fie 
printr-o institutie specializată, fie în parteneriat cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918,, studiu ce va fi 
corelat cu rezultatele sondajelor si chestionarelor aplicate de către institutie. Aspectele urmărite vor 
viza spatiul destinat activitătilor culturale, tipologia activitătilor culturale, optiunile si asteptările 
publicului, situatia mediului cultural etc. 
 Pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari si în vederea optimizării activitătii institutiei, se 
vor realiza statistici după diferite rapoarte ale institutiei si se vor aplica chestionare urmând ca în 
functie de acestea să se stabilească modalităti de abordare pentru fiecare categorie. Pe de altă parte se 
impune efectuarea periodică a unor sondaje, ale căror rezultate să contribuie la obtinerea unor concluzii 
mai ample si mai nuantate atât a ofertei centrului cât si a satisfacerii publicului tintă actual.  
 
a.9.utilizarea spatiilor institutiei 
 Institutia are în acest moment un sediu propriu situat pe str. Regina Maria, nr.6, din Alba Iulia, 
cu spatii ocupate 100%. Ansamblurile de folclor si fanfară nu au săli de repetitii corespunzătoare, 
ansamblul de dansuri îsi desfăsoară activitatea la Casa de Cultură a Sindicatelor, expozitiile se 
desfăsoară în spatii improprii, în Alba Iulia existând o singură galerie de artă si nu există o sală proprie 
de spectacole. Clasele din cadrul scolii sunt improprii bunei desfăsurări a orelor de curs, si insuficiente, 
asa încât o parte din acestea îsi desfăsoară activitatea în alte locatii. Din cauza spatiului insuficient si 
prost gestionat institutia nu dispune de un centru de informare si documentare absolut necesar pentru 
buna desfăsurare a activitătii într-o institutie modernă de cultură. Prin parteneriate cu institutiile locale 
s-au găsit spatii corespunzătoare pentru clasele externe, acestea beneficiind de conditii bune de 
desfăsurare a activitătii pe întreg parcursul anului scolar.   
 
a.10.propuneri de îmbunătătiri ale spatiilor: modificări, extinderi,reparatii, reabilitări, după caz 
 Sediul ideal ar trebui să dispună de săli de repetitii pentru cele trei ansambluri (folclor, dansuri, 
fanfară), sală de spectacole, sali de expozitii, spatii de expunere si vânzare a produselor mestesugăresti, 
a Cd-urilor, DVD-urilor si a publicatiilor de specialitate, centru de informare si documentare pentru 
angajati dar si pentru alti beneficiari din afara institutiei, sală de sedinte care poate fi utilizată si pentru 



 

conferinte, colocvii sau seminarii, birouri si săli de cursuri atât pentru ore colective cât si pentru ore de 
studiu individual.  
 Începând din acest an sediul institutiei se va muta în clădirea SC Proiect SA. Dacă se va 
repartiza demisolul clădirii, sala de festivităti de la parter si etajul I, acestea ar putea fi amenajate astfel 
încât să răspundă cerintelor de mai sus. În demisolul clădirii ar functiona toate cele trei ansambluri 
(fanfara, folclor, dansuri), clasa de dans popular si clasele de muzică. Spatiul este ideal atât datorită 
dimensiunilor mari ale încăperilor cât si pentru că asigură o bună acustică si izolare fonică. La etaj se 
pot închiria cele două camere radioului existent deja acolo cu conditia promovării tuturor 
evenimentelor organizate de CJ Alba si a introducerii în grilă a unor programe culturale de promovare 
iar restul spatiului ar putea fi amenajat pentru toate celelalte necesităti- clase de arte plastice si vizuale, 
birouri pentru referenti si administrativ, centru de documentare si informare etc. Sala festivă de la 
parter poate fi amenajată în sală de spectacole (până la 100 locuri) sedinte, colocvii, seminarii, expozitii 
permanente etc. iar holul principal poate fi transformat în galerie de artă. Dacă în viitor unul din 
cinematografele din Alba Iulia ar intra în patrimoniul CJ Alba, acest spatiu ar putea fi dat în 
administrarea centrului de cultură si ar putea fi folosit si de alti operatori culturali sau institutii de 
învătământ atât pentru spectacole si expozitii cât si pentru prezentarea unor filme artistice sau 
documentare. Pentru că în cadrul centrului functionează serviciul de conservare si promovare a culturii 
traditionale si clase de mestesuguri populare ar fi de dorit ca administratia locală să repartizeze în 
cetatea din municipiul Alba Iulia un spatiu care să fie amenajat ca  muzeu viu al ocupatiilor traditionale 
din judetul Alba, în acest loc putându-se implementa si exemplifica multe din proiectele institutiei si tot 
aici ar putea fi creat un centru de consultantă etnologică si informatie cultural-turistică. Acest spatiu ar 
putea deveni un reper turistic al judetului Alba prin unicitatea si veridicitatea lui. Toate acestea vor 
duce la buna desfăsurare a activitătii, la cresterea veniturilor proprii prin închirierea spatiilor,la 
diversificarea ofertei culturale, la lărgirea gamei de activităti dar si la punerea în valoare si gestionarea 
ofertei de bunuri si servicii culturale ale institutiei noastre si ale judetului Alba.  
 

B. analiza activitătii profesionale a institutiei si propuneri privind înbunătătirea acesteia 
 În urma analizei activitătii se constată că anul 2011 a adus în palmaresul Centrului de Cultură 
Augustin Bena Alba un număr mare de premii si diplome obtinute la concursuri de specialitate. Pe 
lângă multe premii obtinute, Serviciul Scoala de arte si mestesuguri a avut an de an o crestere a 
numărului de cursanti fapt ce indică profesionalismul instructorilor si expertilor angajati aici si 
imaginea bună pe care institutia o are în comunitate. Compartimentului de programe si editare tipărituri 
i se datorează succesul tipăriturilor prezentate la Târgul Alba Transilvana si la saloanele nationale de 
carte, ca si articolele favorabile din presă, dar personalul insuficient nu face fată organizării în conditii 
optime a evenimentelor proprii. Lipsa personalului de specialitate la serviciul de conservare si 
promovare a culturii traditionale( 1 prof. de istorie, o solistă si o ziaristă) a condus la o slabă activitate a 
acestui serviciu. Cresterea numărului de spectacole fată de anul 2010 indică profesionalizarea artistilor 
de la cele două ansambluri dar la ansamblul folcloric cei 9 instrumentisti, din care 3 sunt detasati la 
ansamblul de dansuri, fac ca orchestra să aibă mai mult o componentă de taraf. Pentru a înlătura aceste 
neajunsuri propun următoarele măsuri concrete: vor fi implicati în desfăsurarea programelor institutiei 
toti angajatii încadrati cu normă întreagă inclusiv cei de la compartimentul administrativ, se vor realiza 
ore suplimentare compensate prin timp liber corespunzător, vor fi angrenati în activităti specifice 
serviciului de conservare si promovare a culturii traditionale si angajatii ansamblului de folclor cu 
studii de specialitate si vor fi încheiate contracte si parteneriate cu colaboratori si voluntari care să 
suplinească lipsa de angajati. O anomalie ce periclitează performanta profesională de la Revista 
Discobolul este functionarea ei în cadrul Serviciului de conservare si promovare a culturii traditionale. 
Revista Discobolul este o revistă de literatură contemporană si nu de cultură traditională si în prezent 
seful serviciului ce o coordonează este un profesor de istorie fără nici un grad didactic absolvit. Revista 
are un colectiv de profesionisti desăvârsiti, sediu propriu si activitate proprie si ar trebui să fie 
compartiment de sine stătător, coordonat de redactorul sef prof.univ.dr. Aurel Pantea si subordonat 



 

direct managerului, asa cum a fost până în anul 2009. O altă propunere de îmbunătătire a activitătii 
centrului ar fi realizarea unor parteneriate care ar putea permite reducerea cheltuielilor/manifestare si 
atragerea unor finantări suplimentare dar si aducerea unor profesionisti în institutie, prin contracte de 
colaborare. O altă măsură ar fi reorganizarea institutiei prin renuntarea la unele functii ce nu-si mai au 
locul în această etapă si transformarea lor în functii cerute pe piata actuală a muncii în domeniul 
cultural. De exemplu având în vedere că în perioada următoare se doreste accesarea cât mai multor 
fonduri structurale pe diferite axe de finantare, optiunea mea ar fi pentru transformarea unui post de 
executie de la unul din servicii în post de executie cu atributii specifice pe accesarea fondurilor 
europene. De asemenea ar fi binevenită transferarea unui post de executie de la Serviciul de conservare 
si promovare a culturii traditionale în post de executie cu atributii în domeniul marketing si PR, având 
în vedere că acolo există o persoană cu experientă si calificare care ar putea să îndeplinească aceste 
atributii. Aceste modificări de organigramă si stat de functii nu vor afecta nr. de posturi existente si nici 
bugetul alocat cheltuielilor de personal dar vor contribui la îmbunătătirea semnificativă a activitătii 
institutiei. 
 
b.1.analiza programelor/proiectelor institutiei 
 Activitatea Centrului de Cultură Augustin Bena Alba pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 
decembrie 2011 a fost structurată pe un număr de 8 programe dezvoltate în 56 de proiecte: 
 

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  

 Ianuarie 
Decembrie 
 
 
Aprilie 
Iunie 
 
Iulie 
Decembrie 

2. 
Spectacole, 
expoziţii de artă  

Intre două lumi-un dialog al artelor 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 
 „Tineri meşteşugari” - Alba Iulia 
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   
Festivalul internaţional de documentare artistice şi 
artă fotografică - Aiud 
Tabăra internaţională de artă  plastică Inter Art  

 
August-
noiembrie 

5. 

Promovarea si 
conservarea 
culturii 
traditionale 

Statul la vase- Sugag 
Colocviile de etnografie si folclor Ghe. Pavelescu 
Sedinta Comisie de salvgardare a patrimoniului 
cultural imaterial 

Martie 
Aprilie 
Octombrie  

6. 
Promovarea 
formatiilor 
artistice  

• festivaluri, concursuri, spectacole 
Festivaluri de folclor din Elvetia,Italia,Portugalia, 
Turcia,Franta,Cehia,Germania 
Târgul de turism-Albac 

 



 

Târgul de fete de la Găina 
Târgurile toamnei-Blaj, Alba Iulia 
Strugurele de aur-festival-concurs de folclor 
Târgul de carte-Alba Iulia 
Cântecele Muntilor-Sibiu 
Târgul Mărtisorului-Focsani 
Târgul Mestesugarilor-Vaslui 
Gala Sporturilor- Alba Iulia 
La izvorul dorului-Sibiu 
Transilvania Fest- Blaj 
Vocea Populară-toate etapele 
Pană de păun-Bistrita 
Sus, sus, sus la moti la munte-Câmpeni 
Îmbrânzitul oilor-Ighiu 
Mures pe marginea ta-Ocna Mures 
Datini si obiceiuri de iarnă-Râmnicu Vâlcea 
Datini si obiceiuri de iarnă-Sibiu 
Datini si obiceiuri de iarnă-Brasov 

• expozitii si spectacole cu cursantii 
Instantanee de primăvară-Alba Iulia 
Armonii de primăvară-Alba Iulia 
Zilele Mihai Eminescu-Alba Iulia 
Interferente culturale Alba-Cluj 
Carnavalul Mărtisorului-Alba Iulia 
Zilele Scolii de arte si mestesuguri-Alba Iulia 
Carnaval la Alba Mall-Alba Iulia 
Icoana din sufletul copilului-Alba Iulia 
Zilele Scolii de arte din Târgu Mures 
Cafeneaua culturală-Alba Iulia 
Târgul de mobilă 
Târgul de carte 
Festival de muzică usoară-Brasov 
50 de ani- Călusarii de la Săliste 

7. 
Descărcare de 
sarcină 
etnofolclorică 

Alba-cântec, dans si obiceiuri Ianuarie- 
decembrie 

8. 
Publicatii de 
specialitate 

Publicatii de etnografie si folclor Ianuarie-
decembrie 

 După cum se observă proiectele se axează în principal pe spectacole si mai putin pe celelalte 
activităti de bază ale institutiei cum ar fi culegereaa si cercetarea etnografică, formarea continuă, 
participarea la evenimente stiintifice. De asemenea spectacolele sunt preponderent în sfera folclorului 
dându-se foarte putină importantă celorlalte genuri de manifestări culturale. Desi centrul poartă numele 
lui Augustin Bena, nu există nici un proiect care să vizeze omagierea acestei mari personalităti. 
 
b.2.analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în tară, la nivel 

national/international, în U.E., după caz alte state) 
 În anul 2011 s-a participat ca initiator sau simplu partener la următoarele evenimente culturale: 



 

1. spectacole:Zilele Mihai Eminescu, Unirea principatelor române, Armonii în prag de primăvară, Cu 
flori de Florii, Artă şi culoare în zi de sărbătoare, Statu la vase în lunea Paştelui, Fluerasii la 60 de 
ani, spectacole în cadrul târgului de carte Alba Transilvana, O seară românească la Cetatea 
Medievală, Turism cu manualul de istorie, La Cărări, Dăm viaţă expoziţiilor etnografice, Toamna 
cugireană, Între două lumi-dialogul artelor, Ziua naţională a României, Ziua Rozelor, Ziua 
Pompierilor Militari, Căluşarii peste vremuri, Congresul spiritualităţii româneşti, Ion Blăjan-100 de 
ani de la nastere (spectacol comemorativ în cadrul Colocviilor de etnografie si folclor Gheorghe 
Pavelescu), spectacol de caritate cu prilejul Zilei Femeii, spectacol artistic în cadrul proiectului 
„Marşul persoanelor cu handicap”, spectacol de caritate în beneficiul fetiţei Maria Beatrice Onac, 

spectacol de caritate în beneficiul femeilor cu cancer la sân, spectacolele din cadrul proiectului 
Nunta în Transilvania, Roxana Reche şi Ansamblul Folcloric al judeţului Alba, Astra – 150 de ani, 
Concertul de colinde, Concert de Crăciun, o serie de spectacole la manifestările Fiii satului sau 
Zilele oraşului. 

2. Festivaluri:Festivalul concurs Moştenitorii si Muguri de Tezaur, Festivalul concurs Cultura pentru 
Cultura (5 editii), Zilele municipiului Alba Iulia, Zilele Şcolii de Arte şi Meşteşuguri, Festivalul 
Internaţional de la Aiud, Transilvania Fest, Festivalul concurs de folclor Strugurele de aur, 
Festivalul Mureş pe marginea ta, Festivalul muzicii de fanfară, Festivalul international de 
documentare artistice si artă fotografică, Festivalul de muzică traditională din Elvetia, festivalul 
„Drag mi cântul ardelean”, Festivalul muzicii de fanfare, festivaluri europene în cadrul unor 
parteneriate directe cu Portugalia, Italia, Franta, Turcia, Cehia si Ucraina, festivaluri de folclor din 
Germania, Elvetia, Franta (tulnicăresele), festivalul„Tradiţii şi obiceiuri româneşti”, Festivalul 
iernii, Festivalul La izvorul dorului din Sibiu, festivalurile de obiceiuri de iarnă din Sibiu, Râmnicu 
Vâlcea si Brasov 

3. Saloane:Salonul Tinerii mestesugari, Salonul cărtii de etnografie din Râmnicu Vâlcea, Salonul 
icoanei Transilvane de la Cluj Napoca, saloanele de pictură din Alba Iulia, Cluj Napoca, Târgu 
Mures 

4. Târguri:Târgul de Fete, Târgul lemnarilor, Târgul de turism rural, Târgul Apulum Agraria, 
Bogăţiile toamnei, Târgul Mărtisorului din Focsani, Târgul Mestesugarilor din Vaslui, Târgul de 
mobilă 

5. Gale:Gala Sportului din judetul Alba, Gala Best of Bussines,  
6. Concursuri: cursantii claselor din cadrul Scolii de arte si mestesuguri participă cu regularitate la 

cele mai importante concursuri din judet si din tară. Printre ele amintim: Concursul de interpretare 
Cântec străbun din Alba Iulia, Festivalul concurs Strugurele de aur din Alba Iulia, Festivalul 
concurs Cântecele muntilor de la Sibiu, Festivalul cântecului de cătănie de la Cluj Napoca, 
Concursul national Vocea Populară, Festivalul concurs pană de păun de la Bistrita, Festivalul 
concurs Sus, sus, sus la moti la munte din Câmpeni, Festivalul concurs Mures pe marginea ta din 
Ocna Mures, Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular de la Brasov, festivaluri 
concurs de muzică usoară din Alba Iulia, Cluj Napoca, Târgu Mures, Sfântu Gheorghe, Deva. 

 
b.3.analiza misiunii actuale a institutiei: ce mesaj poartă institutia, cum este percepută, factori de 

succes si elemente de valorizare socială, asteptări ale beneficiarilor 
 Misiunea institutiei constă în dezvoltarea unor produse si servicii culturale ca elemente ale 
dezvoltării si regenerării sociale a comunitătii, asigurarea accesului neîngrădit la educatie si cultură a 
cât mai multor cetăteni ai judetului Alba precum si conservarea, perpetuarea si promovarea valorilor 
culturale  din spatiul geografico-etnografic al judetului Alba în context regional, national si 
international. Chiar dacă în acest moment nu există un mesaj clar, scopul este acela de a contribui la 
ridicarea nivelului de cultură, civilizatie si educatie. Activitătile derulate si beneficiarii lor fac ca 
institutia să fie percepută ca una din cele mai importante institutii de cultură din judet si ca o veritabilă 
trambulină înspre cariere artistice de exceptie sau înspre performanta artistică.  



 

 Chiar dacă activitatea centrului a fost puternic influentată de criza economică si de criza 
resurselor umane, rezultatele obtinute de la înfiintarea sa, la 1 octombrie 2007, au fost importante, 
făcând-o nelipsită de la marile manifestări culturale organizate de Consiliul Judetean Alba. Asteptările 
beneficiarilor pt. viitor sunt ca centrul de cultură să-si diversifice oferta de manifestări si servicii 
culturale, să sustină activitatea cultural-artistică a unitătilor de învătământ si a ansamblurilor/formatiilor 
artistice de amatori, să extindă aria de colaborări în judet, în tară si în străinătate si să promoveze 
valorile si autenticitatea creatiei artistice în toate genurile ei.  
 Referitor la factorii de succes putem aminti cei peste 40 de ani de activitate neîntreruptă ai 
Serviciului Scoala de arte si mestesuguri, cei peste 50 de ani de activitate ai unor ansambluri folclorice 
de amatori, promovate de centru (Fluierasii de la Sugag, Călusarii de la Săliste, Tulnicăresele de la 
Târsa, Fetele de la Căpâlna, dansatorii de la Cetatea de Balră, ansamblul din Cut etc.), profesionalismul 
unora dintre angajati toate acestea atrăgând numărul mare de participanti la manifestări culturale sau la 
spectacole artistice, numărul mare de premii obtinute, aparitii în emisiuni de elită si la festivaluri 
internationale. Factorii enumerati si întreaga activitate a institutiei creează elemente de valorizare 

socială ce constau pe de o parte în sentimente de comunicare si colegialitate iar pe de altă parte în 
formarea unor colectivităti de practicanti si beneficiari ce au aceleasi preocupări. Sentimentul de a 
apartine unei colectivităti este deosebit de util coeziunii sociale. Centrul de Cultură Augustin Bena 
Alba se transpune într-un pol al coeziunii sociale atât prin manifestările culturale organizate în 
parteneriat cu alte organisme culturale cât si prin păstrarea identitătii culturale ca si garant al coeziunii 
sociale si prin atragerea oamenilor cu preocupări identice pentru a participa în mod direct la actiunile 
institutiei sau pentru a participa ca simpli spectatori. 
 
b.4.concluzii 
 Reformularea mesajului. Dacă până acum institutia nu a avut un mesaj clar, printr-o 
reorganizarea a activitătii si o folosire judicioasă a tuturor resurselor, inclusiv a celor umane, va trebui 
să se desprindă mesajul Omul potrivit la locul potrivit- Profesionalizare, dezvoltare, colaborare ceea 
ce va duce neconditionat la eficientă, competitivitate si flexibilitate în îndeplinirea misiunii asumate. 
 Principalele directii pentru îndeplinirea misiunii. Obiectivele principale ale proiectului de 
management pe următorii ani vor fi: profesionalizarea personalului pentru îndeplinirea misiunii 
institutiei si prin urmare eficientizarea activitătii, dezvoltarea institutiei raportat la această misiune si 
prin urmare flexibilitate si colaborarea cu cât mai multi operatori culturali care să asigure 
diversificarea si o calitate cât mai mare a produselor si serviciilor oferite si obtinerea maximei eficiente 
în îndeplinirea misiunii institutiei ceea ce va stimula competitivitatea. Pentru următorii ani este de dorit 
să realizăm împreună cu ceilalti operatori o retea culturală functională, competitivă si eficientă, pusă în 
slujba culturii. Realizarea acestui demers va avea succes printr-o strânsă colaborare cu institutiile de 
învătământ, ale clerului, asezămintele culturale, formatii si tarafuri traditionale, mesteri populari, 
asociatii si fundatii culturale, muzee, biblioteci, persoane fizice preocupate de activităti culturale. În 
acest fel se va crea o retea amplă de promovare si transmitere a culturii în general si a culturii 
traditionale în mod special. În acest scop trebuie nu numai regândite cele 8 programe culturale, care ar 
trebui să fie diversificate ca tematică abordată, ci este necesară si punerea bazei unui plan managerial si 
a unui program minimal de activităti anuale care să contrabalanseze neajunsurile actuale si care să se 
bazeze pe încheierea unor parteneriate de lungă durată care în acest fel asigură continuitatea actului 
cultural. În primii ani ai mandatului managerial se vor stabili contacte si elaborări de proiecte culturale 
comune cu structuri institutionale si cu operatori culturali din judet, urmând ca următorii ani să fie 
consacrati definitivării si functionării eficiente a acestei retele culturale. Parteneriatele culturale vor fi 
apoi extinse si dezvoltate la nivel regional (cu judetele din Regiunea 7 Centru) iar în final se va proceda 
la parteneriate de nivel national si international ( cu tări cu care Consiliul Judetean Alba are relatii de 
parteneriat si cu state membre U.E.). 
 



 

C. analiza organizării institutiei si propuneri de restructurare si/sau de reorganizare, după 

caz 
 Institutia functionează încă de la înfiintare în aproape aceeasi componentă si structură 
organizatorică, cu exceptia transformării serviciului de organizare evenimente culturale si editare 
tipărituri în compartiment si a trecerii compartimentului Revista Discobolul în subordinea serviciului 
de conservare si promovare a culturii traditionale. În anii 2009-2011 a scăzut nr. angajatilor si s-a mărit 
numărul claselor din cadrul Serviciului Scoala de arte si mestesuguri. În prezent centrul are în 
componenta sa patru servicii si patru compartimente pentru care au fost prevăzute în Regulamentul de 
Organizare si Functionare (ROF) următoarele obiective:  
Compartimentul programe culturale si editare tipărituri - realizează programe si proiecte culturale 
proprii si editează lucrări si publicatii de specialitate. 
Serviciul de cercetare, conservare si promovare a culturii traditionale are în prezent sarcini ce nu 
concordă cu scopul principal, si anume acela de a descărca localitătile judetului Alba de sarcină 
etnofolclorică si organizarea unor schimburi de experientă cu specialisti în domeniu. În prezent 
serviciul are ca atributii realizarea unor filme documentare în parteneriat cu TVR, renasterea activitătii 
culturale în comunitătile în care acestea nu există sau există în mică măsură, organizarea colocviilor de 
etnografie si folclor. În cadrul acestui serviciu îsi desfăsoară activitatea redactia revistei de literatură 
contemporană ,,Discobolul,, care realizează proiecte în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din 
România- filiala Alba- Hunedoara, editează Revista Discobolul, organizează colocvii, seminarii, 
cafenele literare si alte manifestări cu cartea. 
Serviciul de formare continuă ,,Scoala de arte si mestesuguri,, realizează evenimente proprii, specifice 
activitătilor de formare în domeniul artistic si al mestesugurilor traditionale, participă la expozitii, 
târguri, festivaluri, concursuri etc, propune diversificarea si sporirea claselor de mestesuguri populare si 
promovează serviciile oferite cu scopul de a mări numărul de cursanti. 
Serviciul ansamblul artistic de fanfară asigură prestatii artistice la evenimentele culturale de gen, 
participă la festivaluri si organizează un festival propriu de fanfară. 
Serviciul ansamblul folcloric asigură prestatii artistice la evenimentele culturale de gen, realizează 
materiale de promovare a artistilor din ansamblu, participă la festivaluri, spectacole etc. 
 Pentru o mai bună organizare a muncii, pentru un randament mai mare în toate serviciile si 
compartimentele si pentru a alinia institutia la cerintele actuale ale Strategiei culturale a Consiliului 
Judetean Alba într-o primă etapă propun punerea în aplicare a principalelor directii de îndeplinire a 
misiunii institutiei care au fost enumerate la punctele B si b.4. Asa cum am arătat mai sus, aceste 
modificări nu vor diminua numărul de angajati ci va fi un prim pas înspre profesionalizarea fiecăruia în 
functie de atributiile pe care le are de îndeplinit si înspre modernizarea institutiei.   
 
c.1. analiza reglementărilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente 
1.Personalul si conducerea 

Analiza statului de functii: 
Posturi  Anul 

2009 
Anul 2010 Anul 2011 

Total, din care: 98,5 65 62 

Personal de conducere 9 6 6 

Personal de executie din care: 89,5 60 56 

Personal de specialitate 83,5 54 53 

Personal administrativ 6 6 3 

 
Scurtă descriere a posturilor din institutie pe anul 2012: 
Total posturi – 62, din care:  



 

• Personal/functii de conducere- din care:  
                                                           - 1 director adjunct  

                                                                - 1 contabil sef  
                                                                - 4 sefi serviciu 

• Persona/functii de executie – 56, din care:  
                                                                - 53personal de specialitate 
                                                                - 3 personal administrativ 

Repartizarea personalului pe servicii: 
Functia Nr. 

posturi 

Director adjunct  1 

Contabil sef 1 

Compartimentul programe culturale si editare tipărituri  

Posturi executie 1 

Compartimentul Revista Discobolul  

Posturi executie 5 

Serviciul Scoala de arte si mestesuguri  

Sef serviciu  1 

Posturi de xecutie 16,5 

Serviciul de conservare si promovare a culturii traditionale  

Sef serviciu 1 

Posturi executie 2 

Serviciul ansamblul folcloric  

Sef serviciu  1 

Posturi executie 19,5 

Serviciul ansamblul artistic de fanfară  

Sef serviciu 1 

Posturi de executie 6 

Compartimentul financiar-contabil, resurse umane  

Posturi executie 3 

Compartimentul administrativ  

Posturi executie 3 

 
Analiza de imagine (analiza SWOT) 

Puncte tari Puncte slabe  

-subordonare fată de Consiliul Judetean 
Alba ceea ce îi conferă prestigiu si 
vizibilitate 

- traditia unor servicii cum ar fi Scoala 

- lipsa unui personal cu o bună 
pregătire de specialitate în anumite 
domenii 

- lipsa unei săli proprii de spectacole 



 

de arte 

- deschiderea autoritătilor si publicului 
înspre fenomenul cultural 

- existenta unei ambiante culturale de 
valoare 

- posibilitatea oferirii unei oferte 
culturale bogate 

- taxe mici pentru serviciile oferite 

- lipsa unor spatii expozitionale 

- lipsa unor săli proprii de repetitii 
pentru ansambluri 

- lipsa unui mijloc propriu de transport 

-lipsa unei dotări corespunzătoare din 
cauza blocării achizitiilor publice 

- lipsa unui centru de informare si 
documentare 

Oportunităti  Amenintări 

- formarea unui sistem de colaborare 
cu autoritătile publice si cu institutii 
culturale si operatori culturali 

- dezvoltarea ofertei de servicii atât ca 
diversitate cât si ca arie geografică 

- profesionalizarea  

- scăderea încasărilor ca urmare a 
crizei economice 

- diminuarea rolului centrului de cultură 
prin pulverizarea activitătii artistice 
înspre alte institutii sau ONG-uri care 
nu au acest obiectiv principal 

- înfiintarea necontrolată de organisme 
culturale cu personal necalificat care 
promovează cultură facilă si fără taxe 

- instabilitatea si precaritatea legislativă 

 
 Referitor la  măsurile de reglementare interna, în anul 2011 au  fost modificate si aprobate 
organigrama si statul de functii, în conformitate cu prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea 
unitară si ca urmare a promovării în functie a personalului. Au fost de asemenea reglementate 
raporturile de muncă prin întocmirea fiselor posturilor. 
 În ceea ce priveşte propunerile de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în 
perioada raportată, s-au respectat măsurile privitoare la Regulamentul de organizare si functionare al 
institutiei, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 118 din 26.05.2011.  
 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. 
 
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne si/sau ale actelor normative incidente 
 Pentru următoarea perioadă în care activitatea institutiei trebuie să fie în concordantă deplină cu 
misiunea ei, Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) si Regulamentul de Organizare si Functionare 
(ROF) trebuie să prevadă obiective clare care să corespundă specificului muncii din fiecare serviciu sau 
compartiment si care să răspundă mesajului Omul potrivit la locul potrivit- profesionalizare, 

dezvoltare, colaborare. Prin urmare acestea vor  fi actualizate astfel încât să stabilească concret si 
punctual relationările între angajati si între angajati si cursanti sau alte categorii de beneficiari si să 
stabilească reguli detaliate de functionare a institutiei. În scurt timp vor fi reglementate raporturile de 
muncă prin întocmirea de noi fise ale posturilor ce vor atribui sarcini clare si precise fiecărui angajat, 
vor fi actualizate si aduse la cunostinta angajatilor ROI, ROF, Regulamentul specific de protectia 
muncii si PSI si regulamente de desfăsurare a actvitătii pentru fiecare serviciu si compartiment în parte. 
Se vor aplica si pe viitor reglementările legale privind salarizarea si încadrarea personalului angajat. 
 În ceea ce priveste legislatia în domeniu ar fi necesară corelarea prevederilor OUG 118/2006 cu 
ordinele MCC nr. 2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind privind desfăsurarea 
activitătilor specifice asezămintelor culturale si 2193/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru de 



 

organizare si functionare a asezămintelor culturale, ambele nefiind abrogate. De asemenea se pot face 
următoarele propuneri legislative: meseria de mester popular să fie introdusă în nomeclatorul de 
meserii, mesterii populari fiind creatori de valori cultural-artistice ar trebui să beneficieze de 
indemnizatia prevăzută de Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru membrii uniunilor de 
creatori si dacă din 1982 ziua de 29 aprilie este declarată Ziua Intrenatională a Dansului si este 
sărbătorită în întreaga lume, atunci ziua de 30 aprilie să fie declarată Ziua Natională a Dansului si 
Portului Popular si să fie sărbătorită în toată tara. 
 
c.3. functionarea institutiilor delegării responsabilitătilor: analiza activitătii consiliilor de 

conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de 

competente în cadrul conducerii institutiei 
Conducerea institutiei 
Conducerea institutiei este asigurată de un director-manager cu care se încheie un contract de 
management în conformitate cu prevederile legii. Directorul- manager este numit de către Consiliul 
Judetean Alba în urma unui concurs de proiecte de management organizat în conformitate cu 
prevederile OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, modificată 
si completată prin Legea 269/2009. În absenta directorului- manager atributiile acestuia se exercită de 
către directorul adjunct. 
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 sau în absenta sa,  directorul-manager deleagă atributii 
directorului adjunct. În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. 
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 
 În absenta sa managerul preia atributiile sau deleagă atributiile sefilor de servicii. 
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; 

g) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul compartimentului  financiar, contabilitate- resurse 
umane  

h) coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea şi securitatea muncii. 
 În absenta contabilului-sef toate atributiile sale se deleagă persoanei desemnata de acesta cu 
avizul directorului- manager. 
 În cadrul institutiei functionează două consilii cu rol consultativ:  
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 

Consiliul de specialitate format din directorul adjunct şi doi specialişti  în domeniu numiţi de director. 
Consiliul 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 vederea dezvoltării schimburilor culturale pe plan 

judetean, national si international. 
 Consider că această formulă de conducere si de delegare a responsabilitătilor este în această 
etapă una bună, nefiind deocamdată necesare nici un fel de modificări ale limitelor de competente.  
 În ceea ce priveste activitatea celor două consilii, din datele furnizate de centrul de cultură nu 
rezultă că acestea ar fi functionale, ele neavând până în prezent întâlniri de lucru. Pentru o mai bună 
organizare si functionare a institutiei si o mai bună legătură cu  Consiliul Judetean Alba propun ca în 
viitor să aibă loc lunar câte o sedinta a fiecăreia din cele două consilii (la care să participe si 
reprezentantul desemnat al CJ Alba) în care să se dezbată si să se analizeze probleme majore ale 
institutiei.  În cadrul institutiei si a serviciilor si compartimentelor vor avea loc sedinte de lucru 
săptămânale sau de câte ori este nevoie. 
 
c.4. analiză a nivelului de perfectionare a personalului angajat- propuneri privind cursuri de 

perfectionare pentru conducerea si restul personalului 
 În anul 2011 au participat la cursuri de perfectionare un număr de 5 angajati. Temele dezbătute 
la aceste cursuri au fost: Managementul resurselor umane, Expert achizitii publice, Manager de proiect. 
Tot în perioada la care ne raportăm un angajat a absolvit studii superioare în domeniu. 



 

 Având în vedere că institutia duce lipsă de profesionisti în anumite domenii iar în altele 
personalul este insuficient pregătit, următoarea perioadă de management va avea în vedere 
îmbunătătirea competentelor profesionale ale angajatilor. În acest scop personalul institutiei va fi 
angrenat în următoarele cursuri de perfectionare:  
- fotograf si cameraman/formare profesională pentru referentii culturali/ Serviciului Scoala de arte si 
mestesuguri/ durata 3 ani 
- referenti culturali cu atributii în etnografie si folclor/cursuri de perfectionare (îndrumare) sustinute de 
cadre didactice universitare, la sediul centrului/ la nevoie 
- marketing, comunicare si PR/formare profesională în Centrul de pregătire profesională al personalului 
din cultură/2 săptămâni 
- management cultural, referenti culturali, formatori, instructori dans, utilizarea fondurilor 
europene/cursuri de formare profesională la Centrului de pregătire profesională a personalului din 
cultură/ durata diferă în functie de tipul cursului (1-2 săptămâni).  
- manageri proiecte si accesarea fondurilor europene/ cursuri organizate de CJ Alba în cadrul unor 
proiecte proprii/ 1 sau 2 module. 
 Pentru frecventarea acestor cursuri se va tine cont de prevederile Codului Muncii care 
reglementează participarea la programe de formare profesională si perfectionare pentru angajati, la un 
interval de timp mai mare de doi ani. Propunerile vor fi îndreptate prioritar înspre management cultural, 
marketingul, PR si comunicarea în institutii de cultură, specializări în domeniul coregrafiei, etnografiei 
si dezvoltării serviciilor culturale în comunitate. Periodic vor avea loc întâlniri metodice si schimburi 
de experientă. O alternativă de perfectionare si formare profesională sunt si cursurile universitare, al 
căror cost va fi suportat de către beneficiar. 
 

D. analiza situatiei economico- financiare a institutiei 
 Anul 2011 , an de criză, a făcut ca bugetul activitătilor culturale să scadă, dar a fost si anul în 
care s-au atras fonduri din resurse externe (AFCN si parteneriate externe) reusind astfel să realizăm mai 
multe activităti culturale decât în anul precedent ( 56 fată de 47), dar din păcate mult mai putine decât 
în primul an de activitate (anul 2008 cu 163 de manifestări). 
 
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informatii 

solicitate/obtinute de la institutie 
 Bugetul aprobat pe anul 2011 este în sumă de 1813 mii lei.În perioada 1.01.2011 - 31.12.2011 
au fost prevăzuti si realizati indicatorii economici din tabelul de mai jos: 
 

Nr. crt. Categorii 
Prevăzut 

(lei) 
Realizat 

(lei) 
(1) (2) (3) (4) 
1. Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 124.000 128.753 
2. Subvenţii/Alocaţii 1.703.000 1.563.826 

3. 
Cheltuieli de întreţinere, din care: 
        - cheltuieli de capital:  investiţii 

67.000 64.976 

4. 
Cheltuieli de personal, din care: 
         - cheltuieli cu colaboratorii 

1.029.000 93.059 

5. 
Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
          - din subvenţie 
          - din venituri proprii/surse atrase 

Nu pot fi 
cuantificate 

Nu pot fi 
cuantificate 

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



 

b) 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 

c) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):  2,94 % 
d) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 55,40 % 
e) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 3,85 % 
f) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100% 
g) 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 raportul de activitate al managerului pe anul 2011 rezultă următoarea situatie bugetară: 
• Bugetul de venituri 

Situaţia  veniturilor  încasate în perioada 1.01.2011-31.12 2011 

Indicator  2011 

Venituri totale din care: 1813 miilei 

Venituri proprii 110 miilei 

Subvenţii C.J.Alba. 1703 miilei 

Donaţii/Sponsorizări - 

Venituri din fonduri externe 

nerambursabile 
31 mii lei 

Venituri proprii realizate din alte activităti 

din care: 
85 mii lei 

-taxe scolare 74 mii lei 

-prestări servicii cultural-artistice 11 mii lei 

 

• Bugetul de cheltuieli 
Situaţia cheltuielilor efectuate  în perioada 1.01.2011-31.12.2011 

Indicator/An 2011 Credite 

aprobate 

Plăti efectuate 

Cheltuieli totale din care : 1803 mii lei 1441 mii lei 

Cheltuieli personal 1029 mii lei 855 mii lei 

Cheltuieli bunuri şi servicii 717 mii lei 525 mii lei 



 

Cheltuieli capital 67 mii lei 61 mii lei 

 
d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate si, după caz realizate) în perioada/perioadele 

indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informatii solicitate/obtinute de la 

institutii.  
 Din caietul de obiective si din solicitările la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, situatia nu 
a fost comunicată de către compartimentul financiar pe devize ale proiectelor ci pe devize ale 
programelor culturale. din datele comunicate rezultă următoarea situatie a cheltuielilor estimate si 
realizate pentru fiecare program cultural în  perioada 1.01.2011- 31.01.2011: 
 

Tipul proiectelor din cadrul 

programului 

Nr. 

crt. 
Programul 

 

 

Oservatii, 

comentarii, 

concluzii 

Cheltuieli 

estimate/pr

ogram 

 

Cheltuieli 

realizate/pr

ogram  

 

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) (8) 

1. Spectacole  
artistice şi  
concursuri de 
interpretare 

Nu există 

105.000 87.591             

 

 

       x 

2. Spectacole, 
expoziţii de artă 
plastică 

Nu există 
5.000 3.279    x  

 

3. Expoziţii  
Expoziţii de arte 
plastice şi 
meşteşuguri               

Nu există 

13.000 3.537    x  

 

4. Expoziţii, tabere şi 
festivaluri 

Nu există 26.400 26.400    x  

5. Promovare şi 
conservare a 
culturii tradiţionale 

Nu există 
25.000 10.870     x 

 

    

6. Promovarea 
formaţiilor artistice 

Nu există 90.000 57.012       x 

7. Descărcare de 
sarcină etno-
folclorică 

Nu există 
21.600 21.600    x 

 

8. Publicaţii de 
specialitate 

Nu există 30.000 17.124    x  

  
 d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

institutiei 
 În ceea ce priveste analiza veniturilor proprii realizate din alte activităti ale institutiei, în anul 
2011, situatia stă astfel: venituri realizate- 1511 mii lei din care 124 mii lei venituri proprii si 1387 
mii lei subventie de la bugetul local. Din totalul veniturilor realizate au fost încasate 116 mii lei în 



 

următoarea structură: 74 mii lei din taxe scolare, taxe de participare la concursuri si vânzare de 

produse mestesugăresti, 11 mii lei din prestări servicii artistice si 31 mii lei venituri atrase din alte 

surse (AFCN). Activitatea de bază a institutiei fiind aceea de salvgardare a patrimoniului cultural si de 
formare continuă în domeniul artelor si mestesugurilor traditionale, spectacolele organizate de noi 
vizeză performanta în transmiterea si promovarea culturii si nu obtinerea de venituri din vânzarea 

biletelor.  
 Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei după cum reiese 
din caietul de obiective a crescut fată de anul anterior de la 4,68% în 2010 la 7,61% în 2011 prin 
cresterea numărului de cursanti de la 473 în 2010 la 631 în 2011 si vânzarea produselor mestesugăresti, 
prin accesarea finantărilor nerambursabile (31 mii lei), prin taxarea prestatiilor artistice oferite de cele 
două ansambluri. Ponderea acestora în acoperirea cheltuielilor institutiei este mică deoarece activitatea 
de bază a institutiei s-a focusat pe îndeplinirea misiunii ei punându-se accent pe maximizarea 
rezultatelor culturale ale manifestărilor organizate.  
 
d.4. analiza gradului de crestere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 
 Gradul de crestere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor a fost 0% la 
nivelul anilor 2009 si 2010 iar în anul 2011 a ajuns la 2,94% si estimăm că vor creste în continuare pe 
măsură ce vom stabili noi parteneriate si colaborări, prin accesarea finantărilor externe si prin 
diversificarea serviciilor oferite de către institutie. 
 

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Anul Total cheltuieli 

(lei) 

 Cheltuieli personal 

(lei) 

Pondere 

2011 1441 mii lei 855 mii lei 55,40% 

 
 Ponderea cheltuielilor de personal a scăzut astfel: de la 78,4% în 2009 si 64,33% în 2010 la 
55,40% în 2011, raportat la totalul cheltuielilor. Acest lucru a fost posibil datorită reducerii de personal 
de la 98, posturi în 2009 la 62 posturi în 2011 la care se mai adaugă o reducere cu 25% a salariilor din 
sectorul bugetar. 
 
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 
Ponderea cheltuielilor de capital este de 3,85% din bugetul total al institutiei. 
Anul Cheltuieli  totale 

(lei) 

Cheltuieli  de capital 

(lei) 

Pondere 

2011 1441 mii lei 61 mii lei 3,85% 

 
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie/alocatie 
 Gradul de acoperire a salariilor din subventii este de 100% datorită faptului că legea de 
organizare si functionare a asezămintelor culturale nu permite utilizarea veniturilor proprii sau a 
resurselor financiare atrase din exterior pentru plata salariilor, ci doar pentru finantarea programelor, 
respectiv a proiectelor culturale. 
 Totalul cheltuielilor de personal este de 1.029.000 lei din care 93.059 lei au fost cheltuiti în 
cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă. Ponderea cheltuielilor efectuate în 



 

cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 
contracte si conventii civile) este de 11,05% din totalul cheltuielilor de personal. 
 
d.8. cheltuieli pe beneficiar 
 Datorită specificului activitătii institutiei beneficiarii sunt diversi: spectatori, cursanti, mesteri 
populari, dansatori, elevi, locuitori din mediul rural, etc. Din această cauză nu putem cuantifica 
cheltuielile pe beneficiar, acestea variind în limite foarte largi în functie de specificul activitătii. 
 

E. strategia, programele si planul de actiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

institutiei, cu mentionarea resurselor financiare necesare a fi alocate de către autoritate 
 Prin strategia sa culturală, Consiliul Judetean Alba urmăreste ca prin activitatea Centrului de 
Cultură Augustin Bena Alba să asigure pe lângă activitatea curentă a institutiei si realizarea unor 
programe în parteneriat cu institutii de specialitate din tară si din străinătate, persoane juridice de drept 
public sau privat si cu persoane fizice preocupate de cultura judetului Alba. Strategia prevede si 
sustinerea proiectelor cultural-artistice initiate de unităti de învătământ, formatii/ansambluri artistice si 
promovarea valorilor si autenticitătii creatiei artistice în toate genurile: muzică, dans, arte vizuale etc.  
 Obiectivul principal al strategiei culturale a institutiei pe perioada derulării noului proiect 
managerial (1.03.2013-31.12.2016) constă în dezvoltarea si eficientizarea continuă a Centrului de 
Cultură Augustin Bena Alba ca si în asigurarea flexibilitătii si a competitivitătii, pentru a putea oferi 
produse si servicii culturale diverse în scopul satisfacerii nevoilor culturale comunitare si a gradului de 
acces si de participare a cetătenilor la viata culturală. În acest scop se va urmări aplicarea mesajului 
prezentului proiect de management Omul potrivit la locul potrivit- Profesionalizare, dezvoltare, 

colaborare, mesaj aflat în deplină concordantă cu sarcinile prezentului caiet de obiective. Prin urmare 
planul de actiune prevede următorii pasi de îndeplinit: 
Profesionalizare: 

• îndeplinirea obligatiilor 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 

• facilitarea participării personalului de specialitate şi administrativ la programe de formare continuă 
şi stagii de pregătire profesională pentru îmbunătătirea competentelor profesionale, în conformitate 
cu prevederile Codului Muncii; 

• întocmirea documentelor interne de organizare si functionare a institutiei în vederea asigurării 
eficientei, competitivitătii si flexibilitătii, în concordantă cu misiunea institutiei si evolutia mediului 
socio-cultural;  

• dezvoltarea profesională si motivarea resurselor umane în vederea realizării cu eficientă maximă a 
obiectivelor prin întocmirea fiselor de post în conformitate cu mesajul Omul potrivit la locul 

potrivit tinând cont de pregătirea si experienta profesională a fiecăruia 
• acreditarea cursurilor a căror specialitate corespunde Clasificării Ocupatiilor din România- COR, 

pentru a avea recunoastere profesională, conform legislatiei în domeniu (OUG 129/2000) 
• bugetul de venituri va fi judicios elaborat si proportionat prin analiza anuală, economico-financiară 

a institutiei  
• bugetul de cheltuieli va fi corect administrat pentru a se înscrie în limita bugetară aprobată de 

ordonatorul principal de credite 
Dezvoltare: 

• diversificarea ofertei/serviciilor culturale  
• crearea condiţiilor necesare creşterii numărului de beneficiari prin identificarea/realizarea unor 

studii de piată si diversificarea ofertei; 
• îmbunatăţirea calitătii serviciilor şi a condiţiilor de lucru si eficientizarea resurselor umane, 

financiare si materiale prin reorganizarea lor 



 

• eficientizarea economico-financiară prin atragerea de venituri din alte surse decât cele bugetare: se 
vor elabora cel putin trei proiecte pe an pentru activităti a căror finantare poate fi realizată din alte 
surse decât cele alocate de către ordonatorul principal  de credite, Consiliul Judetean Alba. În acest 
scop fiecare serviciu va avea cel putin o aplicatie pe an pentru accesarea fondurilor nerambursabile, 
destinate culturii 

Colaborare: 

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

• dezvoltarea si promovarea relatiilor de colaborare cu directii si cu alte institutii aflate în subordinea 
Consiliului Judetean Alba 

• identificarea şi atragerea unor parteneri/colaboratori viabili pentru proiectele institutiei; 
• realizarea unor  sondaje referitoare la oferta de formare şi calitatea serviciilor prin colaborare cu 

institutii specializate si cu mediul universitar 
• realizarea unor parteneriate de voluntariat cu ONG-uri de pe raza judetului Alba, din tară si din 

străinătate 
Pentru următorul program managerial va fi diversificată gama de activităti culturale si de formare 
continuă, încercându-se promovarea tuturor artelor în ponderea cerută de comunitate, pondere ce va 
rezulta din aplicarea unor chestionare pe esantioane reprezentative de populatie, la nivelul judetului 
Alba, pentru că ,,viata culturală,, înseamnă înainte de toate crearea de oportunităti pentru asimilarea 
culturii de către totti membrii unei colectivităti. 
 Centrului de cultură Augustin Bena Alba îi revine de asemenea sarcina de a construi la nivel 
judetean, regional si national o retea functională de institutii care să colaboreze eficient în scopul de a 
oferi produse si servicii culturale de calitate, formare în domeniul artelor si mestesugurilor si 
valorificarea si transmiterea patrimoniului cultural viitoarelor generatii din secolul XXII. Se doreste ca 
viitorul program de activităti culturale să fie construit pe parteneriate cu primăriile, institutiile si 
organizatiile culturale si de învătământ judetene si nationale si acolo unde este posibil chiar 
internationale. Aceste parteneriate înseamnă atragere de cofinantări, revitalizarea activitătii si 
posibilitatea de a realiza manifestări culturale valoroase datorită resurselor umane si financiare mai 
numeroase si mai judicios folosite.  
 În urma alocării unui nou spatiu de desfăsurare a activitătii si a eventualitatea aprobării 
reorganizării interne, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba îsi va optimiza structura iar sarcina 
principală va fi aceea de a oferi solutii eficiente de management bazate pe analize, programe si proiecte 
anuale si multianuale bine conturate. Eficienta, competitivitatea si flexibilitatea vot fi imperativele 
desfăsurării activitătii în deplină concordantă cu misiunea institutiei. 
 
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de 

management 
 Pentru următoarea perioadă de management (1 martie 2013 – 31 decembrie 2016) strategia 

culturală va avea în vedere profesionalizarea, eficientizarea, flexibilitatea, competititvitatea, 
dezvoltarea si diversificarea activitătii institutiei si crearea unei adevărate retele culturale, functională si 
eficientă si maximizarea activitătii prin realizarea următoarelor obiective pentru fiecare serviciu sau 
compartiment în parte, obiective ce se adaugă celor deja stipulate în ROF: 
 
Serviciul de conservare si promovare a culturii traditionale 
 Un vechi proverb arab spune că aducând trecutul în prezent se va asigura garantia viitorului. 
Strategia culturală pe care o propun este în deplină concordantă cu acest proverb dar si cu dezideratul 
principal al organismelor europene, acela de salvgardare a patrimoniului cultural traditional si cu 
obiectivele pe care le are acest serviciu în cadrul institutiei- acelea de a cerceta, culege, conserva, 
arhiva si de a propune metode de promovare a culturii traditionale. Îndeplinirea acestor obiective 
impune următoarele măsuri:  



 

o conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea si promovarea patrimoniului cultural imaterial 
o repartizarea unor sarcini de serviciu care să răspundă specificului activitătii si pregătirii fiecărui 

angajat pentru ca serviciul să-si îndeplinească misiunea pentru care a fost creat prin repartizarea 
unor zone etnografice sau a unor domenii ale culturii traditionale/angajat astfel încât aportul 
fiecăruia să poată fi usor cuantificat 

o proiectele elaborate vor viza cercetarea, culegerea si conservarea culturii traditionale reale din 
judetul Alba si transmiterea lui de la generatiile îmbătrânite înspre generatiile tinere prin colaborări 
cu specialisti, voluntari (studenti din Cluj Napoca, Sibiu si Alba care au început deja proiecte în 
judetul Alba) si printr-o asiduă muncă de descărcare de sarcină etnofolclorică în teren.   

o dezvoltarea cercetării, culegerii si arhivării prin colaborare foarte strânsă cu ansamblul de folclor 
pentru a suplini prin angajatii de aici lipsa unor specialisti în domeniile culturii traditionale (folclor 
muzical, folclor coregrafic) si cu specialisti din mediul universitar sau cu fosti angajati care au 
desfăsurat activitate în domeniu si au recunoastere natională (folclor literar, arhitectură traditională, 
ocupatii si mestesuguri, etnoiatrie, plante medicinale, tehnică traditională, gastronomie traditională, 
folclorul minoritătilor etc.) stiut fiind că preocupările de până în prezent au fost orientate doar 
înspre arta populară si înspre obiceiuri si traditii. În acelasi scop se dezvolta relatii de colaborare cu 
institutii similare din judetele învecinate si schimburi de experientă pentru cercetarea eficientă a 
culturii traditională din zonele de interferentă. 

o colaborare cu compartimentul de programe si editare tipărituri pentru promovarea rezultatelor 
muncii din teren prin editare de lucrări de specialitate si publicarea lor în lucrări de specialitate si 
prin promovarea prin spectacol. În acelasi sens se va colabora si cu celelalte servicii din cadrul 
institutiei. Se vor realiza spectacole complexe si de mare calitate pentru a atrage un număr cât mai 
mare de beneficiari si pentru a transmite folclorul si traditiile în mod cât mai real. 

o stabilirea de contacte în fiecare localitate cu persoane sau institutii cu preocupări în domeniul 
culturii traditionale (ONG-uri, biserici, scoli, cămine culturale sau case de cultură, persoane fizice), 
organizarea unor schimburi de experientă si asigurarea asistentei metodice de specialitate pentru a 
asigura desfăsurarea activitătii culturale si pt. a duce la cresterea calitativă a activitătii acestora 

o pe termen lung crearea unor centre zonale de consultantă etnologică cu obiectivele: încurajarea 
meşteşugurilor şi a continuatorilor creaţiei populare tradiţionale  pentru a deveni repere locale ale 
identităţii culturale româneşti şi a etniilor conlocuitoare; educarea tinerei generaţii în spiritul 
valorilor culturale autentice; resemantizarea tradiţiei în conştiinţa actualilor locuitori ai satelor; 
editarea unor broşuri dedicate promovării celor mai valoroase elemente de patrimoniu cultural 
material şi imaterial, viabile pe teritoriul zonei; completarea Inventarului naţional al patrimoniului 
cultural imaterial cu noi elemente descoperite în judeţ; îmbogăţirea Repertoriului naţional Tezaure 
Umane Vii; completarea ofertei turistice naţionale şi internaţionale cu obiective/centre de interes 
cultural-artistic. 

Serviciul ansamblul folcloric 
o cercetarea, protejarea, transmiterea si conservarea patrimoniului cultural imaterial 
o promovarea si punerea în valoare a culturii traditionale în primul rând din judetul Alba si pe termen 

lung din toate zonele tării 
o constituirea unei orchestre profesioniste capabile să realizeze spectacole complexe si de cea mai 

bună calitate. Judetul Alba detine potentialul necesar pentru realizarea unei valoroase orchestre 
profesioniste de muzică populară. În acest moment structura orchestrei este mai apropiată de cea de 
taraf, existând doar 9 instrumentisti. 

o abordarea unui repertoriu care să valorifice în primul rând folclorul judetului Alba, inclusiv 
folclorul minoritătilor din judetul Alba (muzică instrumentală, vocală, dansuri) 

o participarea la evenimente si emisiuni ce pot constitui vector de promovare prin spectacolele de 
calitate prezentate si de asemenea un punct de reper si de comparatie în relatia cu celelalte 
ansambluri din tară si străinătate 



 

o organizarea unui festival de folclor (dansuri si solisti vocali), în prima fază regional, urmând ca în 
functie de succesul obtinut să se dezvolte national si apoi international, pentru promovarea portului 
popular si a folclorului de pe meleagurile Albei în tară si în lume. Această manifestare ar promova 
turistic judetul Alba si ar recompensa prin participarea la un spectacol profesionist formatiile 
câstigătoare ale festivalului Cultură pentru Cultură. Totodată ziua de desfăsurare a festivalului ar 
putea fi propunerea Consiliului Judetean Alba pentru legislativul tării, de a fi desemnată Ziua 
Natională a Portului Popular. 

Serviciul de formare continuă ,,Scoala de arte si mestesuguri,, 
 Misiunea acestui serviciu este de a oferi cursuri de educatie permanentă si de a păstra si 
transmite cultura traditională si creatia populară, asigurând posibilitatea de a învăta ceea ce-ti place la 
orice vârstă, în cadrul unei forme organizate de educatie, alta decât cea din sistemul national de 
învătământ. În următoarea perioadă serviciul va trebui să treacă printr-un proces de remodelare în asa 
fel încât calitatea educatiei permanente să fie îmbunătătită continuu iar oferta trebuie diversificată în 
conformitate cu liniile impuse de educatia permanentă la nivel european. Cerintele imediate sunt: 
o oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în 

scopul cresterii gradului de acces si participare a cetătenilor la viata culturală 
o oferirea unui serviciu performant de educatie permanentă de interes comunitar înafara sistemelor 

formale de educatie 

o realizarea unei analize pertinente a activitătii si în functie de rezultatele obtinute reorganizarea, 
restructurarea si diversificarea ofertei de cursuri de formare si modificarea planului de scolarizare 

o se va permite, la cerere, desfăsurarea unor cursuri de pregătire si de perfectionare de câte un an, 
înainte si după perioada propriu-zisă de cursuri sau instituirea pe perioada verii a unor cursuri de 
scurtă durată, în scopul promovării cursurilor de lungă durată 

o revitalizarea mestesugurilor si ocupatiilor traditionale prin organizarea de cursuri de formare si 
perfectionare iar pe timpul verii de ateliere creative 

o dezvoltarea spiritului de competitivitate si valorificarea activitătilor de predare-învătare prin 
organizarea de manifestări culturale specifice dar si prin participarea la concursuri si manifestări 
culturale organizate de alte institutii din judet si din tară 

o identificarea unor noi spatii si modalităti de valorificare a produselor realizate în cadrul cursurilor 
de formare 

o o mai bună promovare ce va duce în timp la cresterea numărului de cursanti si la notorietate în 
rândul comunitătii locale si a comunitătilor de creatori 

o un aspect deloc de neglijat este si necesitatea stabilirii de legături cu institutii similare din tară si 
chiar din străinătate pentru lărgirea orizonturilor culturale 

Serviciul ansamblul artistic de fanfară 
o oferirea de produse si servicii de calitate pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare si 

cresterea gradului de participare a cetătenilor la viata culturală 
o promovarea si punerea în valoare a muzicii de fanfară, ca parte componentă a culturii noastre 

nationale 
o diversificarea repertoriului si adaptarea lui la fiecare tip de manifestare culturală la care participă si 

diversificarea ofertei culturale prin participarea la noi genuri de manifestări 
o încheierea unui parteneriat cu primării din judet în vederea organizării unor spectacole în aer liber  
o participarea la activităti de educare a tinerilor în vederea perpetuării acestui gen muzical si a 

formării unei pepiniere de noi artisti instrumentisti 
o organizarea Festivalului de muzică de fanfară si diversificarea programului lui în vederea atragerii 

unor noi categorii de public 
o participarea la evenimente ce pot constitui vector de promovare prin spectacolele de calitate 

prezentate si de asemenea un punct de reper si de comparatie în relatia cu celelalte fanfare din tară 
si străinătate 

Compartimentul programe culturale si editare tipărituri 



 

 Compartimentul va fi încurajat să continue proiectele de editare pentru a mijloci accesul la 
informatia culturală de calitate si în plus: 
o va asigura conservarea, protejarea si promovarea culturii traditionale si a patrimoniului cultural 

national în diferite forme(de la suport de hârtie la cel electronic) 
o va urmări propunerea de programe culturale care să urmărească diversificarea tipurilor de 

spectacole sustinute: spectacole tematice, spectacole educative, spectacole care omagiază sau 
aniversează personalităti etc., ceea ce va duce la atragerea unui public divers si numeros. 

o va urmări cresterea numărului si a calitătii expozitiilor, productiilor audio si video si al productiilor 
editoriale 

o va începe documentarea si culegerea de informatii în vederea realizării si editării, la aniversarea a 
zece ani de la înfiintarea institutiei (în 2017), a unei lucrări de referintă privind viata si opera lui 
Augustin Bena, patronul spiritual al institutiei. 

o va mijloci accesul la informatie prin gestionarea paginii web care va prelua foarte usor 
infrastructura necesară promovării materialelor si productiilor artistice realizate în cadrul institutiei 

o va edita materialele necesare promovării procesului de educatie permanentă si va asigura buna 
desfăsurare a proiectelor de marketing si PR 

Compartimentul Redactia Discobolul 
o va asigura activitatea editorială a Revistei Discobolul, publicatie de literatură cu aparitie 

trimestrială (redactarea, culegerea, corectarea, tipărirea si difuzarea revistei) 
o va asigura punerea în practică a unor proiecte de interes judetean prin colaborarea cu Uniunea 

Scriitorilor din România si cu alte institutii de profil si personalităti ale vietii culturale  
o va analiza pe criterii riguroase de performantă, continut si expresie studiile si articolele propuse 

spre publicare 
o va participa la promovarea, mai ales în mediul scolar, a literaturii în general si a celei contemporane 

în mod special 
Compartimentele financiar, contabilitate, resurse umane si administrativ 
o va urmări cresterea ponderii de venituri prin depistarea unor spatii de vânzare a productiilor proprii 

muzicale, editoriale si ale claselor de mestesuguri, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu 
hotărârile aprobate de Consiliul Judetean Alba. În eventualitatea în care instutiei i se va repartiza un 
spatiu care să răspundă cerintelor mentionate la punctul a.10, veniturile vor putea fi majorate prin 
închirierea spatiilor si prin eliminarea cheltuielilor necesare închirierii de spatii pentru desfăsurarea 
manifestărilor culturale de mai mică anvergură. Tot în scopul majorării veniturilor se va urmări 
încheierea unor protocoale de colaborare si parteneriate care să reducă costurile unor evenimente 
dându-se astfel posibilitatea cresterii numărului de manifestări organizate sau a complexitătii 
acestora. 

o obtinerea unui noi sediu care să răspundă cerintelor de la punctul a.10 ( în clădirea fostului SC 
Proiect Alba SA- etajul I, sala de protocol si demisolul clădirii), sau trecerea în conditii legale a 
unui cinematograf în administrarea centrului si reabilitarea lui ar putea duce la cresterea si 
diversificarea numărului de manifestări culturale ceea ce va duce la o mai mare vizibilitate a 
centrului si la încheierea unor colaborări avantajoase cu alte institutii de cultură în vederea 
diminuării costurilor/manifestatie 

o se va instita pe instituirea unei taxe unice/ program de educatie permanentă si nu diferentiat/sectii 
cum este în prezent 

o va găsi sursele financiare necesare, în conformitate cu legea, pentru perfectionarea personalului 
propriu si va populariza în judet alte modalităti de perfectionare profesională a referentilor si 
directorilor de cămine si case de cultură, precum si a instructorilor ansamblurilor folclorice 

 
Concluzii  
 Obiectivele strategiei Centrului de Cultură Augustin Bena Alba pentru perioada 1.03.2013-
31.12.2016 pot fi sintetizate astfel: 



 

-în plan local:dinamizarea vietii culturale în comunitate, stimularea participării cetătenilor la actul 
cultural, cresterea numărului celor care se regăsesc în valorile culturale, promovarea activitătii care va 
duce în timp la cresterea numărului de beneficiari si a notorietii institutiei 
-la nivel judetean:salvgardarea patrimoniului imaterial si transmiterea lui din generatie în generatie, 
cresterea accesului cetătenilor la cultură pe întreg teritoriul judetului, asigurarea dreptului de a-si păstra 
si dezvolta identitatea etnică tuturor cetătenilor 
-la nivel regional si national:promovarea valorilor culturale ale judetului Alba, stimularea potentialul 
creativ în contextul zonal si national, păstrarea identitătii culturale ca si garant al coeziunii sociale, 
atragerea în judet a unor evenimente cu impact regional sau national, sprijinirea mobilitătii artistilor si a 
produsului cultural 
-în relatii externe: integrarea în circuitul european, promovarea culturii si a personalitătilor culturale 
din judetul Alba, facilitarea promovării artistilor si creatorilor din judetul Alba în medii culturale din 
alte zone ale lumii, stabilirea de legături externe pentru lărgirea orizonturilor culturale, promovarea 
valorilor si traditiilor locale si zonale în contextul integrării europene.  
 În urma unor astfel de demersuri centrul de cultură, în strânsă colaborare cu celelalte institutii 
judetene si locale, ar putea defini judetul Alba ca un pol de cultură important pe plan national si 
international, având în vedere dorinta de candidatură a municipiului Alba Iulia pentru titlul de Capitala 
Culturală Europeană 2020. 
 
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea si, după caz, 

descrierea fiecărui program, a scopului si tintei acestora, exemplificări 
 Cele 8 programe pe care este structurată activitatea actuală a institutiei nu răspund adecvat 
îndeplinirii misiunii institutiei în această etapă de dezvoltare a Centrului de Cultură Augustin Bena 
Alba, nu vizează întreaga activitate a serviciilor si compartimentelor si se referă doar la promovarea 
prin spectacol si expozitii. Un alt incovenient este faptul că actualele programe se referă în proportie 
foarte mare doar elementele de cultură traditională. Din acest motiv voi propune programe noi care să 
răspundă misiunii institutiei si să implice toate serviciile si compartimentele în proiectele componente. 
1. Programul de cercetare, culegere, conservare si arhivare a culturii traditionale. Scopul este 
salvgardarea si tezaurizarea patrimoniului cultural tradiţional prin cercetarea, culegerea si arhivarea 
culturii traditionale din judetul Alba. Descriere- specialiştii efectuează deplasări în judeţ şi zonele 
limitrofe pentru a-si crea o retea de informatori în vederea cercetării zonelor etnofolclorice ale Albei. 
Culegerea informatiilor se va face pe suport video, audio şi foto si vor fi abordate toate domeniile 
culturii traditionale începând de la folclorul literar până la gastronomia traditională. Toate rezultatele 
prospectărilor, culegerilor si cercetărilor trebuie arhivate pentru a constitui  o bază de date pentru cei ce 
vor urma. Prin realizarea unui centru de informare si documentare în cadrul centrului, baza de date va fi 
disponibilă pentru documentare tuturor celor interesati de fenomenul culturii traditionale răspunzând în 
acest mod unei noi categorii de beneficiari. Exemplificări:culegerea obiceiurilor de nuntă, Statu la 
vase, cercetarea si conservarea obiceiurilor din satul Târsa, completarea inventarului national al 
patrimoniului cultural imaterial, îmbogătirea repertoriului national de Tezaure Umane Vii, tabere de 
vară, colaborări cu specialisti si voluntari din mediul universitar etc. 
2. Programul de transmitere si promovare a culturii prin spectacol. Scopul este aducerea culturii 
traditionale în atentia comunitătii si promovarea tinerelor talente si a artistilor amatori. Descrierea -în 
cadrul acestui program vor fi puse în practică proiecte de stagiune artistică (spectacolele) si proiecte de 
valorificarea a activitătilor de salvgardare a patrimoniului cultural traditional în cadrul unor manifestări 
culturale. În acest program vor fi antrenate pe lângă ansamblurile si cursantii institutiei si ansambluri 
folclorice de amatori, tarafuri si rapsozi populari, mesteri populari etc. Scopul programului este si acela 
de a asigura un nucleu artistic în majoritatea localitătilor din judet. Exemplificări -în centrul atentiei 
acestui program va sta în continuare proiectul Cultură pentru Cultură, proiect judetean de salvgardare a 
patrimoniului imaterial al judetului Alba, alături de proiecte gen ,,Să dăm viată expozitiilor 



 

etnografice,, Concert de Crăciun, Fiii satului, Zilele orasului etc. Publicul tintă este un public variat, 
preponderent din mediul rural.  
3. Programul de educatie permanentă si perfectionare profesională. Programul are ca scop  
formarea unui personal pregătit profesional atât în cadrul institutiei cât si în căminele culturale si casele 
de cultură din judetul Alba. Descriere -atingerea scopului se va realiza prin proiecte de formare 
continuă si educatie permanentă în cadrul institutiei, prin participarea la cursuri de perfectionare si 
specializare si prin organizarea de activităti metodice, schimburi de experientă, colocvii profesionale 
etc. Prin acest program se va urmări răspândirea si multiplicarea activitătilor Centrului de Cultură 
Augustin Bena Alba în toate localitătile din judet. Programul va cuprinde si proiecte de parteneriat cu 
institutiile de învătământ si cu palatele copiilor din judetul Alba dar si proiecte de formare continuă în 
cadrul Scolii de arte si mestesuguri din cadrul centrului si turnee artistice. Proiectele vor cuprinde atât 
spectacole comune cât si întâlniri metodice de specialitate. De asemenea programul va viza pe termen 
lung si strângerea relatiilor profesionale cu institutii sau operatori culturali din regiuni înfrătite cu 
judetul Alba. Beneficiarii acestui program sunt în mod direct personalul angajat al institutiilor locale 
de cultură, instructorii formatiilor artistice si operatorii culturali iar în mod indirect toti iubitorii de 
cultură din judetul Alba si din tară. Exemplificări -un proiect de creare a unor centre zonale de 
consultantă etnologică, participări la festivaluri si concursuri, schimburi de experientă cu institutii 
similare, colocvii de specialitate (Colocviile CNCPCT si Colocviile Ghe. Pavelescu) etc. 
4. Programul de editare carte, de editare muzicală si de promovare a personalitătilor. Scop- 
conservarea si promovarea activitătii si imaginii institutiei dar si a activitătii colaboratorilor din judet si 
din tară care au preocupări în domeniul artei si a culturii, în mod special a celei din judetul Alba. Un alt 
scop ar fi acela de prezentare si promovare a institutiei în comunitate si înafara ei. Descriere- În cadrul 
programului vor fi editate cărti, CD-uri, DVD-uri, vor fi realizate filme documentare, fotografii, va fi 
întretinut site-ul institutiei, vor fi editate publicatii de specialitate si de promovare a institutiei si a 
ofertei de servicii, a personalitătilor (A. Bena, O. Bârlea, V. Butură, Ghe. Pavelescu, A. Cristea etc.), si 
a turismului cultural din judetul Alba. Albume, cărti, studii de cercetări, monografii, culegeri, hărti, 
ghiduri, transcrieri de folclor muzical, etc. vor însleni accesul publicului la documentarea în ceea ce 
priveste patrimoniul cultural al judetului Alba. Programul va continua si editarea seriilor deja cunoscute 
si apreciate de specialisti – Ethnologica, Revista Rânduiala, Caietele Colocviilor de etnografie si folclor 
,,Ghe. Pavelescu,, de la Alba Iulia. Productiile audio si video vor viza atât recuperarea si valorificarea 
mostenirii rămase de la mari artisti de pe aceste meleaguri cât si repertoriile culese de artisti 
contemporani, în mod special de artistii angajati ai institutiei. Pe termen lung si în functie de resursele 
financiare vor fi imprimate în format audio si culegerile de folclor din judetul Alba aflate în format 
tipărit, pentru a le face cunoscute publicului larg. Tot în cadrul acestui program va continua să apară 
sub egida Consiliului Judetean Alba si a Centrului de Cultură Augustin Bena Alba revista de literatură 
Discobolul, revistă apreciată si premiată la nivel national si international, la care colaborează nume 
prestigioase ale literaturii contemporane. Exemplificări-În urma unui protocol cu biblioteca judeteană 
lucrările vor fi distribuite gratuit la toate bibliotecile din judet si vor fi promovate în lucrări de 
specialitate, în presă, în cadrul unor emisiuni radio si Tv si lansate prin manifestări publice sau în 
cadrul unor saloane sau târguri de carte. Tot în cadrul acestui proiect se vor organiza lansări de carte în 
cadrul Colocviilor de etnografie si folclor ,,Ghe. Pavelescu,, de la Alba Iulia, o manifestare ce se 
adresează unui public avizat si unor specialisti de înaltă clasă din tară si din străinătate si în cadrul 
Târgului de carte Alba Transilvana. Beneficiari- programul se adresează tuturor membrilor 
comunitătii, specialistilor în domeniu, potentialilor cursanti, cadrelor didactice, etc.  
5. Programul de parteneriate si colaborări. Scop realizarea unei retele culturale capabile să 
promoveze din punct de vedere cultural ,,comorile,, judetului Alba atât pe plan local cât si pe plan 
regional, national si international. Descriere- prima etapă a programului va avea în vedere parteneriate 
locale si judetene atât cu institutii cât si cu ONG-uri din domeniul culturii, ale categoriilor defavorizate 
sau ale categoriilor persoanelor cu dizabilităti. A doua etapă a programului va urmări parteneriate cu 
judetele învecinate, cu judete din Regiunea 7 Centru iar pe termen lung cu regiunile din U.E. cu care 



 

judetul Alba are relatii de colaborare si cu Institutele Culturale Române, cu asociatii ale românilor 
stabiliti în străinătate si cu alte institutii sau organisme culturale. În măsura posibilitătilor financiare si 
legale vor fi continuate parteneriatele cu Voievodina, Ucraina si Moldova si vor fi initiate turnee de 
promovare a serviciilor institutiei, centrul de cultură dorind să devină un ambasador al culturii si al 
turismului cultural din judetul Alba. Exemplificări -promovarea se va face în cadrul unor evenimente 
speciale care vor cuprinde o paletă largă de manifestări, de la spectacole la ateliere mestesugăresti sau 
lansări de produse deitoriale. Programul va avea în vedere în mod special promovarea personalitătilor 
judetului Alba si a ,,mărcilor,, de renume cum ar fi: Fetele de la Căpâlna, Fluierasii de la Sugag, 
Tulnicăresele de la Târsa, Călusarii de la Almas, Târgul de fete de la Muntele Găina, Casa Fefeleagăi, 
Lucian Blaga etc. În cadrul programului un rol important îl vor avea proiectele comune cu uniuni ale 
artistilor si cu ONG-uri de profil cum ar fi: InterArt, CulturArt, SincreticArt, Asociatia Mesterilor 
Populari ,,Tulnicul,, Asociatia Etnografilor si Folcloristilor, Uniunea Artistilor Plastici, Liga 
Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor etc. evenimentele ar putea fi organizate sub formă de târguri, gale sau 
festivaluri cu participare internatională. Finalitatea se doreste a fi o bună colaborare a partenerilor 
implicati fapt ce va duce la aprecierea manifestărilor culturale de către public. Proiectele acestui 
program vor acorda un loc aparte parteneriatelor si colaborărilor cu persoanele cu dizabilităti sau 
defavorizate sau cu căminele pentru vârstnici si scolile speciale. Publicul tintă al acestui proiect este 
publicul larg din tară si străinătate avid de informare, dornic să cunoască judetul nostru si din punct de 
vedere al culturii si al turismului cultural dar si publicul din categorii defavorizate si din categoria 
persoanelor cu dizabilităti.  
6. Programul de formare continuă în domeniul artelor si a culturii traditionale are ca scop 

formarea continuă în domeniul artelor (artele spectacolului, arte vizuale) si a culturii traditionale 
(muzică, dans, mestesuguri) si atingerea de către cursanti a nivelului cerut si pregătirea lor în vederea 
aparitiei în spectacole si a prezentei în expozitii, mai exact participarea lor la manifestări cu public. 
Descriere- se va realiza prin dezvoltarea ofertei de cursuri de formare continuă în cadrul Scolii de arte 
si mestesuguri si angajarea serviciului în proiecte de încurajare a debutului în public al cursantilor si 
încurajarea înspre afirmarea artistică a absolventilor. Exemplificări- concerte de muzică corală, 
instrumentală, vocală, expozitii, spectacole de muzică si dans, teatru, ateliere creative, expozitii, Zilele 
Scolii (manifestare complexă de amploare natională, care pune în valoare toate resursele scolii si care 
se va realiza cu contributia tuturor serviciilor si compartimentelor din institutie), Serbările Iernii, 
Interferente culturale (schimburi de experientă între scoli) etc. Programul va contine si proiecte ale 
tinerilor artisti dornici de afirmare în vederea sustinerii lor în demersurile artistice de calitate si pentru 
participarea lor la concursuri si festivaluri nationale, expozitii si activităti culturale de marcă (conform 
OG nr.2/2008 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale). 
Beneficiari- persoane cu abilităti artistice ce vor să-si petreacă timpul liber în mod util si plăcut, artisti 
aflati încă în programe de formare sau care au încheiat aceste programe si persoane interesate de 
cultura traditională si de cultura urbană. Programul urmăreste atragerea unor categorii noi de 
beneficiari, oameni eruditi ce iubesc genuri de manifestări de mai mică anvergură dar de tinută si de 
înaltă calitate si măiestrie artistică. Ca o noutate absolută vom avea în vedere ca începând cu anul 2014, 
între proiectele acestui program să se regăsească si manifestări culturale cu fosti angajati sau absolventi 
care să-i reunească periodic într-un cadru organizat sub genericul Clubul Artelor(la Casa Artelor din 
Câlnic). 
7. Programul Fanfara Judetului Alba. Scop-continuarea unei vechi traditii în judetul Alba, aceea a 
valorificării unui repertoriu bogat de lucrări ce fac parte din cadrul acestui gen muzical: imnuri, ode, 
prelucrări de folclor, lucrări ce aparţin patrimoniului muzicii universale: marşuri, valsuri, polci, 
galopuri, uverturi, arii celebre din opere si operete, etc. Descriere-fanfara va fi prezentă la sărbători 
locale, laice sau religioase, comemorări, omagieri, aniversări de personalităti sau evenimente 
importante din judetul Alba. Exemplificări- proiectul de bază al acestui program va fi Festivalul 
Muzicii de Fanfare care s-a bucurat an de an de un real succes dar si culegea si imprimarea muzicii de 
fanfară. Un alt proiect va consta în parteneriate cu unităti de învătământ în vederea depistării unor 



 

talente capabile să asigure perpetuarea acestui gen muzical în rândul generatiilor viitoare (liceul de 
muzică, scolile din Petresti, Cugir etc., liceul militar etc.) si în parteneriate cu primării din judet în 
vederea promovării activitătii Fanfarei judetului Alba. Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele 
iubitoare ale acestui gen muzical, persoanele din comunitătile cu traditie în acest domeniu dar si noi 
categorii de beneficiari, în mod special tineri,  prin formarea si implicarea lor directă în aceste 
manifestări culturale (ex. liceenii, majoretele, voluntarii).  
8. Programul culturii minoritătilor. Scop- promovarea multiculturalitătii, respectiv promovarea 
folclorului minoritătilor, stiut fiind că datorită specificului istoric al judetului Alba, cultura minoritătilor 
este o componentă foarte importantă a culturii judetului. Se va milita pentru formarea unei atitudini 
deschise pentru cunoasterea culturii etniilor. Descriere- se vor încuraja evenimente de colaborare cu 
tările ,,mamă,, si evenimente prin care vor fi mentinute traditiile în cadrul comunitătii, mai ales prin 
valorificarea lor în festivaluri si spectacole, dar si prin lansări de publicatii sau aniversări de 
personalităti. Exemplificare- festivalul Interetnika, Fărsangul de la Rimetea, Cârnilegiul de la Pian, 
Ziua Rromilor etc. Publicul tintă va fi în special public provenit din rândul minoritătilor dar si din 
străinătate însă frumusetea si bogătia traditiilor minoritătilor va atrage cu sigurantă si alte categorii de 
public. 
 
e.3. proiecte propuse în cadrul programelor 
 În cadrul programelor enumerate la punctul anterior se vor continua acele proiecte care s-au 
bucurat de succes în anii anteriori dar vor fi derulate si proiecte noi care să reliefeze întreaga actvitate a 
institutiei prin potentarea si valorificarea obiectivelor stabilitate prin OUG 118/2006, prin strategia 
culturală a Consiliului Judetean Alba si prin prezentul caiet de obiective. Proiectele nou initiate vor 
răspunde concret asteptărilor beneficiarilor directi dar si comunitătii judetului Alba. Proiectele propuse 
în cadrul programelor vor avea aplicabilitate pe durata unui an după care în functie de rezultatele 
scontate si de resursele financiare atrase si alocate, vor fi continuate, corectate sau se va renunta la cele 
care nu si-au atins scopul. 
Nr. 
crt 

Program  Proiect  Termen/ loc  

1.Prospectarea, culegerea si arhivarea 
culturii traditionale- completarea 
Inventarului National al patrimoniului 
imaterial 

Permanent/jud.Alba 

2.Documentarea si realizarea de studii 
si lucrări de specialitate în vederea 
publicării lor 

Permanent/jud.Alba 

 

3.  Alba, cântec, joc, datini si obiceiuri-
cercetarea si descărcarea de sarcină 
etnofolclorică în localităti ale jud. Alba 

Permanent/jud.Alba 

4. Nuntă în Transilvania- proiect 
finantat de AFCN 

Iulie/ Alba Iulia si 
comunale implicate 

1. Programul de 
cercetare, 
conservare, 
culegere si 
arhivare a 
culturii 

5. Tezaurul Albei- realizarea de filme 
documentare despre cultura 
traditională a jud. Alba în colaborare cu 
TV si MCC si îmbogătirea repertoriului 
national al Tezaurelor Umane Vii 

Permanent/jud.Alba 

1.Cultură pentru Cultură 5 editii/jud. Alba 

2.Fiii satului  

2. Programul de  
transmitere si 
promovare a 
culturii 
traditionale 

3. Zilele Orasului  



 

4. Unirea mică- spectacol tematic Ianuarie/ Alba Iulia 

5. Serbările Zăpezii de la Arieseni Februarie/Alba Iulia 

6. Cântec străbun Aprilie/ Alba Iulia 

7. Concertul anual al ansamblului de 
folclor 

Mai/ Alba Iulia 

8. Statu la vase Iunie/Sugag 

9.Zi bade cu fluiera  Iunie/ Sugag 

10.Sărbătoarea salcâmilor Iunie/Ceru Băcăinti 

11. Festivalul secerisului Iulie/ Ampoita 

12. Sus, sus, sus la moti la munte Iulie/ Câmpeni 

13.Ziua lemnarului August/ Horea 

14.Mărie, dragă Mărie August/ jud. Alba 

15. Strugurele de aur Septembrie/AlbaIulia 

16.Festivalul Veta Biris de la Biia Septembrie/ Biia 

17.Felician Fărcasu Octombrie/ Sebes 

18. Mures pe marginea ta Octombrie/OcnaMures 

19. Cu colindul prin tară Decembrie/ national 

20.Concert de colinde – În Sara de 
Crăciun  

Decembrie/Alba Iulia 

21. Ziua Natională a României Decembrie/ Alba Iulia 

prin spectacol 

22. Evenimente culturale în expozitii 
etnografice- spectacole, înmânare de 
diplome, lansări de cărti, CD-uri, 
filme(Fărău, Cetatea de Baltă, Bucium, 
Cut) 

Minim un 
eveniment/zonă/jud.Alba 

1.Acordarea de asistentă de specialitate 
artistilor amatori, referentilor culturali 
sau directorilor de cămine culturale 

Permanent/ jud. Alba 

2. Participarea la cursuri de 
perfectionare profesională 

Permanent/ national 

3. Datină străbună pe Secase Ianuarie/ Alba sau Sibiu 

4.Colocviile de etnografie si folclor 
,,Ghe. Pavelescu,, 

Aprilie/Alba Iulia 

5. Zilele Nationale ale scolilor de arte Iunie/ Alba Iulia si 
national 

6. Colocviile profesionale ale CNCPTC Octombrie/ Alba Iulia 

7. Artistul între traditie si actualitate- 
simpozion (în cadrul Zilelor ,,A. Bena,,) 

Octombrie/ Alba Iulia 

3.  Programul de 
educatie 
permanentă si 
perfectionare 
profesională 

8. Interferente culturale Noiembrie/ Alba Iulia si 
jud. partenere 



 

9. Crearea unor centre zonale de 
consultantă etnologice  

Permanet/ un punct pe 
zona în expozitii 
etnografice 

1. Activitătile Revistei Discobolul în 
colaborare cu USR si cu US filiala Alba- 
Hunedoara 

Permanent/ Alba Iulia 

2. Publicatiile de specialitate: Caietele 
colocviilor, Seria Ethnologica, Revista 
Rânduiala Albei- lansări cu public 

Permanent/ Alba Iulia 

3. Obiceiuri pierdute, obiceiuri 
renăscute- film documentar 

1 film/ an/ jud. Alba 

4.Mestesuguri pierdute, mestesuguri 
renăscute- film documentar 

1 film/ an/ jud. Alba 

5. Promovarea personalitătilor jud. Alba 
prin evenimente publice: A. Bena, Ghe. 
Pavelescu, V. Butură, O. Bârlea, Al. 
Țitrus, F. Fărcasu, L. Blaga, I. 
Lăncrănjan, V. Goga, S. Hentia, s. 
Albescu etc. 

Permanent/ jud. Alba 

6. Buletin informativ de promovare a 
institutiei si a personalitătilor 

4 nr./ Alba Iulia 

7. Întretinerea site-ului si realizarea de 
produse de promovare 

Permanent  

8. Să ne promovăm obiceiurile, folclorul 
si personalitătile- parteneriat cu scolile 

Permanent/ jud. Alba 

9. Leontina Fărcas la 40 de ani de 
activitate/ Mostenitorii si Muguri de 
tezaur 

anual/ Alba Iulia 

10. Zilele Augustin Bena Octombrie/ Alba Iulia si 
Pianul de Jos 

11.Galele Tezaure Umane- expozitii si 
spectacol, înmânare premii si trofee 

Noiembrie/ Alba Iulia 

4. Programul de 
editare carte si 
de editare 
muzicală si 
promovarea 
personalitătilor 

12. Salonul publicatiilor de cultură si 
artă 

Noiembrie/ Alba Iulia 

1. Participarea la festivaluri si 
concursuri nationale 

Permanent/ national 

2. Participarea cu spectacole în cadrul 
unor evenimente ale CJ Alba- festivalul 
de Folk, Alba Jazz, Festivalul Lucian 
Blaga, Târgul de carte etc. 

Permanent/jud. Alba 

3. Festivalul dansului si portului popular 
(judet, regiunea 7 Centru, loc. de pe 
cursul Muresului) si promovarea 
,,brandurilor,, locale 

Se va stabili/ Alba Iulia 

5. Programul de 
parteneriate si 
colaborări 

4. Drumuri culturale Permanent/ turnee, 
judetene, nationale si 
internationale 



 

5. Parteneriat cu InterArt si Centrul 
Cultural Aiud- tabere de creatie artistică 

Permanent/ Aiud, Alba 
Iulia 

6. Concert de muzică clasică Mai/ Alba Iulia 

7. Festivalul cetătilor dacice Iulie/ Cricău 

8. Târgul de fete de pe Muntele Găina Iulie/ Avram Iancu 

9. Târgul de turism rural Septembrie/ jud. Alba 

10. Târgurile toamnei din judetul Alba Octombrie/ jud. Alba 

11. Festivalul de romante ,,S. Ponoran,, Octombrie/ Zlatna 

12. Între două lumi Noiembrie/ Alba Iulia 

13.Concert de Crăciun la nai si orgă Decembrie/ jud. Alba 

14.Marsul persoanelor cu dizabilităti Mai/ Alba Iulia 

15.Săptămâna voluntariatului Iunie/ Alba Iulia 

16.Spectacol de caritate pentru bolnavi Septembrie/ Alba Iulia 

17.Ziua Vârstnicului Octombrie/ Sebes 

18. Salonul de pictură-colaborare cu 
UAP 

1 editie/an/ Alba Iulia 

1.Anotimpurile artelor- expozitii, 
spectacole 

4 editii/ an/ jud. Alba 

2. Clubul Artelor- evenimente adresate 
fostilor cursanti si profesori 

1 editie pe an/Alba Iulia 
sau Casa Artelor din loc. 
Deal 

3. Icoana din sufletul copiilor Aprilie/ Blaj 

4. Tineri mestesugari- expozitie si târg 
de mesteri populari, demonstratii 
practice 

Iunie/ Alba Iulia  

5. Zilele Scolii de arte si mestesuguri Iunie/ Alba Iulia sau o 
localitate unde 
functionează cls. externe 

6. Universuri de lumină Iunie/ Alba Iulia 

7. 7 zile, 7 arte- activităti de promovare 
a serviciilor scolii  

Vacanta de 
vară/AlbaIulia,Câmpeni 

8. Spectacol de teatru  Octombrie / Alba Iulia 

9. Concert de muzică religioasă Noiembrie/ Alba Iulia 

10. Instantanee Decembrie/ Alba Iulia 

6. Programul de 
formare 
continuă în 
domeniul 
artelor si a 
culturii 
traditionale 

11.Serbările Iernii Decembrie/ Alba Iulia 

1. Festivalul Muzicii de Fanfară Iulie/ Alba Iulia 

2. Promovarea muzicii de fanfară prin 
spectacole în judet 

Permanent/jud. Alba 

7. Programul 
Fanfara 
Judetului Alba 

3. Parteneriate cu unităti de învătământ Permanent/ jud. Alba 



 

din Alba Iulia, Cugir, Teius, Petresti 

1. Fărsangul Februarie/ Rimetea 

2. Cârnilegiul Februarie/ Pianu de Jos 

3. Ziua Romilor Aprilie/ Sebes 

4. Zilele culturii maghiare Iunie/ Aiud 

8. Programul 
culturii 
minoritătilor 

5. Interetnika- festival de obiceiuri ale 
minoritătilor 

Iunie/ Lopadea Nouă 

 
e.4. alte evenimente, activităti, specifice institutiei, planificate pentru perioada de management 

• identificarea si accesarea unor fonduri de finantare nationale si europene destinate culturii (cel putin 
3 aplicatii/ an)  

• organizarea de evenimente în colaborare cu primăriile si consiile locale 
• organizarea de activităti metodice de pregătire si îndrumare a formatiilor artistice în vederea 

participării la evenimente culturale 
• pe tot parcursul anului vor avea loc cursuri de formare continuă în domeniul artelor si 

mestesugurilor  
• colaborării la evenimentele Consiliului Judetean Alba si ale ONG-urilor de profil 

 
F. previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea resurselor 

financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate 
 

f.1. previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei pentru perioada proiectului de 

management, corelată cu resursele financiare necesare spre a fi alocate din subventia/alocatia 

acordată institutiei de către Consiliul Judetean Alba 
 Evolutia economico financiară este greu de cuantificat în cifre exacte pe o perioadă atât de 
lungă, având în vedere că perioada următoare va fi o perioadă în care institutia va primi un nou sediu ce 
va necesita cheltuieli de renovare, criza financiară la nivel national se prognozează a se adânci în 
următorii ani si prin urmare rata inflatiei se va modifica iar ca urmare a reorganizării teritorial-
administrative a tării institutiile de cultură vor intra probabil într-un proces de reorganizare. Există 
posibilitatea unei cresteri a veniturilor proprii pentru perioada 2013-2016 dar si necesitatea cresterii 
cheltuielilor. Propunerea anuală de buget pentru perioada 1.03.2013-31.12.2016 corelată cu 
documentele puse la dispozitie de institutie ar putea fi: 
- suma prognozată a cheltuielilor totale ar putea fi de aprox. 2347.50 mii lei /an, cărora li se vor 
adăuga sumele necesare aplicării legislatiei (ex. reîntregirii salariilor, indexarea cu rata inflatiei, 
modificări ale salariului minim, modificări ale preturilor si tarifelor etc.).  
- cheltuielile de personal se prognozează a se ridica la suma de aprox. 1224 mii lei/an, sumă la care se 
vor adăuga corecturile necesare atunci când este cazul 
- cheltuieli de capital ar putea fi de 78 mii lei/an. În eventualitatea repartizării unui alt sediu vor fi 
necesare si cheltuieli suplimentare de capital pentru reamenajarea si renovarea clădirii. Bugetul pe 
2013 prevede si achizitia unui autoturism prin programul ,,Rabla,, vechiul mijloc de transport depăsind 
deja cu mult vârsta de casare.  
- cheltuielile pe materiale si servicii se preconizează a fi de 1045.50 lei/an. 
-veniturile totale prognozate pentru aceeasi perioadă vor fi de 2347.50 mii lei/an din care subventie de 
la buget de 2247,50 mii lei/an căreia li se vor adăuga venituri atrase din taxe scolare, fonduri externe 
nerambursabile, prestări de servicii, alte surse. Suma prevăzută din venituri proprii este preconizată a 
fi de 100 mii lei/an si se previzionează o crestere cu 2 - 5% anual. 
 



 

f.2. previzionarea evolutiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin 

realizarea unei proiectii financiare privind investitiile preconizate în proiecte, pentru întreaga 

perioadă de management (de la 1 martie 2013 la 31 decembrie 2016)  
Nr. 
crt 

Program  Proiect  Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

1.Prospectarea, culegerea si 
arhivarea culturii traditionale- 
completarea Inventarului 
National al patrimoniului 
imaterial 

10.000 10.000 10.000 10.000 

2.Documentarea si realizarea 
de studii si lucrări de 
specialitate în vederea 
publicării lor 

0 0 0 0 

3.  Alba, cântec, joc, datini si 
obiceiuri-cercetarea si 
descărcarea de sarcină 
etnofolclorică în localităti ale 
jud. Alba (tabere de vară) 

15.000 15.000 15.000 15.000 

4. Nuntă în Transilvania- 
proiect finantat de AFCN 

5000 5000 5000 5000 

1. Programul de 
cercetare, 
conservare, 
culegere si 
arhivare a 
culturii 

5. Tezaurul Albei- realizarea de 
filme documentare si 
spectacole despre cultura 
traditională a jud. Alba în 
colaborare cu TV si MCC si 
îmbogătirea repertoriului 
national al Tezaurelor Umane 
Vii 

12.000 12.000 12.000 12.000 

1.Cultură pentru Cultură 50.000 50.000 50.000 50.000 

2.Fiii satului/ costuri pe 
spectacol 

1000 1000 1000 1000 

3.Zilele Orasului/ costuri pe 
spectacol 

2000 2000 2000 2000 

4. Unirea mică- spectacol 
tematic 

10.000 12.000 15.000 15.000 

5. Serbările Zăpezii de la 
Arieseni 

1500 1500 1500 1500 

6. Cântec străbun 15.000 17.000 20.000 20.000 

7. Concertul anual al 
ansamblului de folclor- 
colaborare cu TVR 

40.000 42.000 45.000 50.000 

8. Statu la vase/ depinde de 
nr. de perechi de miri 

Aprox. 

5000 

Aprox. 

5000 

Aprox. 

5000 

Aprox. 

5000 

9.Zi bade cu fluiera  1000 1000 1000 1000 

2. Programul de  
transmitere si 
promovare a 
culturii 
traditionale 
prin spectacol 

10.Sărbătoarea salcâmilor 1200 1200 1500 1500 



 

11. Festivalul secerisului 500 500 500 500 

12. Sus, sus, sus la moti la 
munte 

4000 4500 4500 5000 

13.Ziua lemnarului 3000 3000 3000 3000 

14.Mărie, dragă 
Mărie/spectacol 

500 500 500 500 

15. Strugurele de aur- sponsor 
Jidvei 

0 0 0 0 

16.Festivalul Veta Biris de la 
Biia 

5000 5000 5000 5000 

17.Felician Fărcasu 1500 1500 1500 1500 

18. Mures pe marginea ta 2500 2500 2500 2500 

19. Cu colindul prin tară 10.000 10.000 10.000 10.000 

20.Concert de colinde – În 
Sara de Crăciun (colaborare cu 
TVR) 

20.000 68.000 20.000 68.000 

21. Ziua Natională a României- 
costul pt. spectacol folcloric 

50.000 50.000 50.000 50.000 

22. Evenimente culturale în 
expozitii etnografice- 
spectacole, înmânare de 
diplome, lansări de cărti, CD-
uri, filme(Fărău, Cetatea de 
Baltă, Bucium, Cut)/ cost pe 
editie 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

1.Acordarea de asistentă de 
specialitate artistilor amatori, 
referentilor culturali sau 
directorilor de cămine 
culturale/ editie 

500 500 500 500 

2. Participarea la cursuri de 
perfectionare profesională 
(suma este reglementată legal 
de Codul Muncii) 

5000 5000 5000 5000 

3. Datină străbună pe Secase 
Alba-Sibiu 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

4.Colocviile de etnografie si 
folclor ,,Ghe. Pavelescu,, 

15.000 17.000 20.000 22.000 

5. Zilele Nationale ale scolilor 
de arte 

5.500 5.500 5.700 6.000 

6. Colocviile profesionale ale 
CNCPTC 

10.000 - - - 

3.  Programul de 
educatie 
permanentă si 
perfectionare 
profesională 

7. Artistul între traditie si 
actualitate- simpozion (în 

0 0 0 0 



 

cadrul Zilelor ,,A. Bena,,) 

8. Interferente culturale 

 

9000 9200 95000 9700 

9. Crearea unor centre zonale 
de consultantă etnologice  

5000 5000 5000 5000 

1. Activitătile Revistei 
Discobolul în colaborare cu 
USR si cu US filiala Alba- 
Hunedoara 

0 0 0 0 

2. Publicatiile de specialitate: 
Caietele colocviilor, Seria 
Ethnologica, Revista Rânduiala 
Albei, monografii etc.- lansări 
cu public 

20.000 20.000 20.000 20.000 

3. Obiceiuri pierdute, obiceiuri 
renăscute- film documentar 

4000 4300 4500 4700 

4.Mestesuguri pierdute, 
mestesuguri renăscute- film 
documentar 

2100 2500 2500 2700 

5. Promovarea personalitătilor 
jud. Alba prin evenimente 
publice: A. Bena, Ghe. 
Pavelescu, V. Butură, O. 
Bârlea, Al. Țitrus, F. Fărcasu, L. 
Blaga, I. Lăncrănjan, V. Goga, 
S. Hentia, s. Albescu etc. 

6000 6000 6000 6000 

6. Buletin informativ de 
promovare a institutiei si a 
personalitătilor 

2300 2300 2300 2300 

7. Să ne promovăm obiceiurile, 
folclorul si personalitătile- 
parteneriat cu scolile 

0 0 0 0 

8. Leontina Fărcas la 40 de ani 
de activitate 
(2013)/Mostenitorii si Mugurii 
de tezaur/ Ne vedem la TVR cu 
solista… si AFJ Alba-colaborare 
cu TVR(2014, 2015, 2016) 

68.000 68.000 68.000 68.000 

9. Zilele Augustin Bena 30.000 30.000 30.000 30.000 

10.Galele Tezaure Umane- 
expozitii si spectacol, înmânare 
premii si trofee 

18.000 18.000 18.000 18.000 

4. Programul de 
editare carte si 
de editare 
muzicală si 
promovarea 
personalitătilor 

11. Salonul publicatiilor de 
cultură si artă 

5000 5000 5000 5000 

5. Programul de 
parteneriate si 
colaborări 

1. Participarea la festivaluri si 
concursuri nationale 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 



 

2. Participarea cu spectacole în 
cadrul unor evenimente ale CJ 
Alba- festivalul de Folk, Alba 
Jazz, Festivalul Lucian Blaga, 
Târgul de carte etc. 

0 0 0 0 

3. Festivalul dansului si portului 
popular (judet, regiunea 7 
Centru, loc. de pe cursul 
Muresului) si promovarea 
,,brandurilor,, locale 

10.000 25.000 25.000 37.000 

4. Drumuri culturale 62.500 62.500 65.000 65.000 

5. Parteneriat cu InterArt si 
Centrul Cultural Aiud- tabere 
de creatie artistică/3 
evenimente/an 

30.000 30.000 30.000 30.000 

6. Concert de muzică clasică 3000 3600 3900 4000 

7. Festivalul cetătilor dacice- în 
localitatea câstigătoare a editiei 
precedente 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

8. Târgul de fete de pe 
Muntele Găina 

35000 3500 3500 3500 

9. Târgul de turism rural 2000 2000 2000 2000 

10. Târgurile toamnei din 
judetul Alba 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

11. Festivalul de romante ,,S. 
Ponoran,, 

3300 3500 4200 5000 

12. Între două lumi 5000 5000 5000 5000 

13.Concert de Crăciun la nai si 
orgă 

5000 5000 5000 5000 

14.Marsul persoanelor cu 
dizabilităti 

0 0 0 0 

15.Săptămâna voluntariatului 2000 2000 2000 2000 

16.Spectacol de caritate pentru 
bolnavi 

0 0 0 0 

17.Ziua Vârstnicului 0 0 0 0 

18. Salonul de pictură-
colaborare cu UAP 

500 500 500 500 

1.Anotimpurile artelor- 
expozitii, spectacole/4 editii 

4000 4000 4000 4000 

2. Clubul Artelor- evenimente 
adresate fostilor cursanti si 
profesori 

8000 8000 8000 8000 

6. Programul de 
formare 
continuă în 
domeniul 
artelor si a 
culturii 
traditionale 3. Icoana din sufletul copiilor 1000 1000 1000 1000 



 

4. Tineri mestesugari- expozitie 
si târg de mesteri populari, 
demonstratii practice 

3000 3000 3000 3000 

5. Zilele Scolii de arte si 
mestesuguri 

16.000 18.000 18.000 20.000 

6. Universuri de lumină 1000 1000 1000 1000 

7. 7 zile, 7 arte- activităti de 
promovare a serviciilor scolii  

7000 7000 7000 7000 

8. Spectacol de teatru  500 500 500 500 

9. Concert de muzică religioasă 9000 9000 9000 9000 

10. Instantanee 1500 1500 1500 1500 

11.Serbările Iernii- colaborare 
cu alte institutii similare în 
spectacole si expozitii 

5700 5700 5700 5700 

1. Festivalul Muzicii de Fanfară 25.000 27.000 30.000 32.000 

2. Promovarea muzicii de 
fanfară prin spectacole în judet 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

7. Programul 
Fanfara 
Judetului Alba 

3. Parteneriate cu unităti de 
învătământ din Alba Iulia, 
Cugir, Teius, Petresti 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

Pretul 
tran-
sport 

1. Fărsangul 0 0 0 0 

2. Cârnilegiul 1000 1000 1000 1000 

3. Ziua Romilor 2000 2000 2000 2000 

4. Zilele culturii maghiare 1900 1900 1900 1900 

8. Programul 
culturii 
minoritătilor 

5. Interetnika- festival de 
obiceiuri ale minoritătilor 

7200 7200 7200 7200 

 
Tabelul cuprinde proiecte propuse pentru un an calendaristic. Numărul de proiecte realizate din totalul 
celor propuse va depinde de bugetul alocat de Consiliul Judetean Alba, de veniturile proprii atrase ca si 
de numărul de parteneriate si colaborări. Pentru proiectele desfăsurate în parteneriat cu alte instituţii si 
ONG-uri costurile sunt estimative, ele depinzând de gradul de implicare al partenerilor. Din acest motiv 
previzionarea exactă a evolutiei costurilor aferente proiectelor pe o perioadă atât de lungă de timp este 
greoaie având în vedere că ea depinde si de factori externi si de factori interni cum ar fi: rata inflatiei, 
factorii economici, bugetul aprobat de Consiliul Judetean Alba, bugetele alocate de parteneri si 
sponsori etc. 

 
f.3. proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică institutiei pe categorii 

de bilete/tarife practicate 
 Activitatea de bază a institutiei este aceea de salvgardare a patrimoniului cultural si de formare 
continuă în domeniul artelor si mestesugurilor traditionale. Prin urmare spectacolele organizate de noi 
vizeză performanta în transmiterea si promovarea culturii si nu obtinerea de venituri din vânzarea 
biletelor. În ceea ce priveste veniturile obtinute din prestări servicii artistice si taxe scolare se poate 



 

previziona că vor creste în medie între 2-5%/an, fată de anul de referintă subliniat de caietul de 
obiective (2011). 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului activităţilor 

de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2013 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 20 februarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba 
pe anul 2013; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică,               
nr. 162  din 08   ianuarie 2013. 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Comisia dezvoltare 

economică, bugete, strategii”. 
Având în vedere prevederile: 

• Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 16 iulie 2004; 
• Art. 11 - (3), (4) şi art. 91 - (6) lit. „b”, „c” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 97 –(1) şi art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. Se aprobă Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului 
Judeţean Alba pe anul 2013, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 
Art. 2. Pentru aducerea la îndeplinire a programului, Preşedintele                  

Consiliului Judeţean Alba va stabili, prin dispoziţie, componenţa delegaţiilor participante, în 
funcţie de obiectivele şi specificul activităţilor respective. 

  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                                  
 
                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
              MARIANA HURBEAN  

 
 
Alba Iulia, 20.02.2013 
Nr. 31 
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ROMÂNIA                                   ANEXA la   

JUDEŢUL ALBA                                        Hotărârea nr. 31/20.02.2013 

CONSILIUL JUDEŢEAN       
 
 

Program  

de desfăşurare a activităţilor de cooperare externă 

al Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2013 
 
 
Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 
Participarea la Adunarea Generală, 
la reuniunile Biroului Ansamblului 
Regiunilor Europene  şi la Şcoala 
de Vară şi Şcoala pentru Tineret  
 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea de noi 
relaţii de cooperare; 

- dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pentru 
gestionarea problemelor administrative 
după modelul instituţiilor europene; 

- diseminarea de bune practici în domeniul 
politicilor instituţionale. 

1. Promovarea judeţului 
Alba în cadrul 
ANSAMBLULUI 
REGIUNILOR 
EUROPENE 

Întâlniri ale Comisiilor  
Ansamblului Regiunilor Europene 

- iniţierea şi implementarea de proiecte în 
domeniul turismului şi al culturii, al 
inovării, cercetării şi dezvoltării 
tehnologice, al infrastructurii şi al mediului 
înconjurător; 

- diseminarea de bune practici în domeniul 
politicilor regionale. 

 2. Promovarea zonelor 
vitivinicole din judeţul 
Alba 
 

 

Participare la Sesiunea Plenară, la 
Consiliul Internaţional al 
Ansamblului Regiunilor Europene 
Viti-vinicole, precum şi la 
reuniunile grupului de lucru 
oenoturism 
 

- intensificarea contactelor cu Regiuni 
europene cu activităţi viti-vinicole; 

- proiecte interregionale în domenii de 
interes judeţean; 

- schimb de bune practici în domeniul 
cultural, prezentarea potenţialului viticol al 
judeţului nostru. 

3. Continuarea relaţiilor 
de cooperare 
descentralizată între 
Judeţul Alba, România 
şi departamentul LA 
MANCHE, Franţa 
 

a). elaborarea şi implementarea de 
proiecte în conformitate cu  
prevederile protocolului de 
cooperare semnat în mai 2005; 
b). vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: tineret, 
cultură, protecţia mediului şi a peisajului,  
urbanism, dezvoltare urbană şi rurală, 
educaţie, sport, gestiune locală 
instituţională; 

- continuarea parteneriatului existent  între 
Asociaţia „Alba – Manche Împreună” şi 
Asociaţia „Solidarité, Amitié Manche – 
Alba”; 

- schimburi culturale, schimburi de bune 
practici în diferite domenii de interes şi 
schimburi de tineri între cele două 
departamente.  

4. Cooperare 
descentralizată între 
Judeţul Alba, România 
şi Departamentul 
RHÔNE, Franţa 

a). punerea în aplicare a 
prevederilor protocolului de 
cooperare semnat în anul 2008;  
b). vizite de lucru. 

- diseminarea de experienţe şi bune practice 
în derularea proiectelor cu finanţări 
europene (programul LEADER); 

- proiecte comune în conformitate cu 
obiectivele protocolului de cooperare, în 
domeniul dezvoltării rurale, al turismului şi 
cultural,  (Proiectul LAGUNAJ). 

5. Continuarea relaţiilor 
de cooperare între 
Judeţul Alba, România 
şi Judeţul TOLNA, 
Ungaria 

a). realizarea obiectivelor propuse 
în acordul de cooperare; 
b). vizite de lucru. 

- promovarea Judeţului Alba în Ungaria; 
- dobândirea de experienţă, informaţii, 

iniţierea de colaborări cu instituţii similare 
în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 
- gestiune locală instituţională;  
- dezvoltare urbană şi rurală; 
- educaţie, cultură, tineret;  
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Nr. 

crt. 
Obiectiv Activităţi 

Rezultate 

aşteptate 
- turism; 

- politici sociale; 
- implementarea de proiecte în diverse 

domenii de interes pentru cele două 
comunităţi. 

6. Continuarea relaţiilor 
de cooperare între 
Judeţul Alba, România 
şi Judeţul BÁCS-
KISKUN, Ungaria 

a). realizarea obiectivelor propuse 
în acordul de cooperare; 
b). vizite de lucru. 

- promovarea Judeţului Alba în Ungaria; 
- dobândirea de experienţă, informaţii, 

iniţierea de colaborări cu instituţii similare 
în domenii ca:  

- utilizare a fondurilor europene; 
- gestiune locală instituţională; 
- dezvoltare urbană şi rurală; 
- educaţie, cultură, tineret; 
- turism; 
- politici sociale. 

7. Continuarea relaţiilor 
de cooperare între 
Judeţul Alba, România 
şi Provincia GANSU, 
Republica Populară 
Chineză 

a). punerea în aplicare a 
prevederilor protocolului semnat în 
2004; 
b). vizite de lucru. 

- stabilirea de noi contacte, iniţierea de noi 
relaţii de cooperare; 

- derularea de proiecte comune în domenii 
ca: ştiinţă şi educaţie, cultură, turism, 
sănătate, tineret şi sport, dezvoltare 
instituţională.  

8. Cooperare 
descentralizată între 
Judeţul Alba, România 
şi Regiunea Autonomă 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA, Italia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare pe baza obiectivelor 
propuse în cadrul protocolului de 
colaborare semnat în luna 
noiembrie 2007; 
b). derularea de proiecte comune. 
c). vizite de lucru 

- proiecte comune în domenii de interes: 
turism tineret, patrimoniu cultural; 

- identificarea de noi oportunităţi, proiecte 
de cooperare. 

9. Cooperare 
descentralizată între 
Judeţul Alba şi 
Provincia Autonomă 
VOIVODINA, Serbia  

a). dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare pe baza obiectivelor 
propuse în protocolul de cooperare; 
b). implementarea de proiecte 
comune; 
c). vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: economie, 
cultură, educaţie, turism, ştiinţă, tineret,  
politici sociale, protecţia mediului; 

- schimburi culturale, schimburi de bune 
practici şi schimburi de tineri între cei doi 
parteneri. 

10. Cooperare 
descentralizată între 
Judeţul Alba şi Raionul 
IALOVENI, Republica 
Moldova  

a). realizarea obiectivelor propuse 
în înţelegerea de cooperare 
semnată în anul 2012; 
b). vizite de lucru. 

- proiecte comune în domenii ca: economie 
şi comerţ, agricultură şi viticultură, 
educaţie, ştiinţă, sport, cultură, tineret; 

- schimburi culturale şi de tineri, schimburi 
de bune practici în domeniile mai sus 
menţionate. 

11. Promovarea Judeţului 
Alba în Regiunile 
francofone 

Participare la reuniunile Asociaţiei 
Internaţionale a Regiunilor 
Francofone 
 

- creşterea vizibilităţii Judeţului Alba în 
spaţiul francofon; 

- iniţierea de proiecte în cooperare 
descentralizată; 

- implicarea Judeţului Alba în proiectul 
referitor la dezvoltarea celulelor francofone 
de cooperare descentralizată. 

12. Promovarea şi 
dezvoltarea zonelor 
turistice ale Judeţului 
Alba 

a). participarea la diverse târguri 
internaţionale de turism; 
b). participarea la reuniuni, vizite 
de studiu şi schimburi de 
experienţă în domeniul turismului.  

- creşterea vizibilităţii patrimoniului turistic 
cu care este înzestrat Judeţul Alba; 

- atragerea de turiştii străini în judeţ; 
- iniţierea şi implementarea de proiecte în 

domeniu; 
- dobândirea de informaţii şi experienţe de 

bune practicii în domeniul turismului. 

13.  Diversificarea relaţiilor 
de cooperare externă 
ale Judeţului Alba 

a). participarea la seminarii, 
conferinţe, simpozioane, expoziţii 
şi reuniuni internaţionale; 
b). organizarea de seminarii, 
conferinţe, simpozioane, expoziţii 
şi reuniuni internaţionale. 

- dezvoltarea durabilă a Judeţului Alba; 
- promovarea Judeţului Alba la nivel 

internaţional. 
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