
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului  

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba  
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 martie 2013,  
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului 
instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba ;  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor de cultură din 
subordinea Consiliului judeţean Alba ;  

 - Raportul de specialitate nr. 3477/15.03.2013, Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea 
Consiliului judeţean Alba. 
 Văzând:  

- Rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitate la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.    

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, O.N.G. şi sport. 
Având în vedere prevederile:  
- Prevederile art. 42 (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, aprobata, 

modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările ulterioare; 
- H.G.R. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de 

proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului, modelului-cadru 
al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum si modelul-cadru recomandat pentru contractele 
de management pentru instituțiile publice de cultură. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 

12481/28.09.2012 al domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu, director general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 
cuprins în anexa nr.1, parte integrandă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 
12482/28.09.2012 a doamnei Mioara Pop director al Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa nr.2, 
parte integrandă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă rezultatul evaluării managementului asumat prin contractul de management nr. 
12484/28.09.2012 a doamnei Ioana Bogăţan director al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa 
nr.3, parte integrandă a prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
- Bibliotecii judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 
- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.  

 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                           MARIANA HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 27.03.2013  
 Nr. 50 



ROMÂNIA                                                                                                                          Anexa nr. 1 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
Comisia de evaluare a managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 14/24.01.2013 
nr. 1805/11.02.2013 

 
RAPORTUL 

privind rezultatul evaluării managementului la 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

în perioada 1.10.2012 - 31.12.2012 
  

Evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Alba pentru instituţiile aflate în 
subordine se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacol sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 
bibliotecilor şi a aşezămintelor culturale de drept public de drept public şi a Hotărârii Guvernului nr. 
1301/2009. 

Comisia constituită pentru evaluarea finală a managementului la Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba, alcătuită din:  

- Ioan Bodea, director executiv, Consiliul Judeţean Alba; 
- Matei Drâmbărean, director D.C.C.P.N. Alba; 
- Ion Buzaşi, profesor universitar doctor, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

văzând referatele analiză ale Compartimentului Cultură, Educaţie şi Relaţii Interinstituţionale, 
Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice şi a Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul 
Consiliului Judeţean Alba, analizând raportul de activitate al doamnei Mioara Pop, director al 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în corelaţie cu referatele analiză întocmite de 
reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii, comisia a constatat că acesta 
este structurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 şi a Regulamentului  cadru 
aprobat prin H.G. nr. 1301/2009 şi detaliază îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor din proiectul 
de management, astfel: 

- evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 
sistemul instituţional existent: 

Se consideră că obiectivele în plan cultural, derularea şi implementarea programelor 
cuprinse în proiectul de management – pentru perioada analizată – au fost realizate. Activitatea de 
management este una responsabilă, eficientă, adaptată cerinţelor comunităţii căreia i se adresează şi 
strategiei în plan cultural la nivel local şi naţional.  

În urma comparării raportului de activitate şi contractului de management cu privire la 
managementul resurselor umane au reieşit următoarele: 

- în ceea ce priveşte măsurile de reglementare internă în perioada raportată: 
a. în perioada analizată structura personalului bibliotecii, organigrama şi statul de funcţii s-au 

modificat astfel: 
• La începutul anului 2012 în statul de funcţii şi organigrama Bibliotecii judeţene 
erau 28 de posturi. Prin adresa numărul 58/04.01.2012 a Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba s-a solicitat aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru anul 2012. 
Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.22/26.01.2012. 

 
În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2012 s-au înregistrat următoarele modificări în 

structura de personal: 
- ieşiri: în 01.11.2012: un post de bibliotecar gr.II, studii superioare de lungă durată a devenit 

vacant, ca urmare a pensionării titlularei ; 
- intrări: în 03.12.2012 s-a realizat o angajare pe un post de bibliotecar, gr.II, studii superioare 

de lungă durată, temporar vacant (până la întoarcerea titularei din concediul pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani). 
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b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/26.05.2011, nu a suferit 
modificări. 

 
- în ceea ce priveşte propunerile de reglementare prin acte normative înaintate 

autorităţii în perioada raportată: 
Din raportul privind stadiul realizării proiectului de management la Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba în perioada 1.10.2009 - 31.12.2012 reiese faptul că s-au respectat măsurile privitoare la 
regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei şi nu au existat acte normative înaintate 
autorităţii. 

 
- în ceea ce priveşte perfecţionarea personalului. cursuri de perfecţionare pentru 

conducere şi restul personalului: 
- în perioada evaluată personalul bibliotecii judeţene şi al bibliotecilor publice din judeţ a 

participat la Colocviile profesionale organizate în 28 noiembrie 2012, în cadrul Zilelor 
Bibliotecii Judeţene. 

 
- în ce priveşte evaluarea personalului din instituţie: 

- s-au întocmit rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului anual 
(ianuarie 2012), în baza actelor normative în vigoare (Regulamentul privind evaluarea 
performanţelor profesionale individuale, promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale a 
personalului încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi din instituţiile şi serviciile aflate în subordinea acestora”, aprobat prin 
Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 129/22.07.2010, nr. 314/16.06.2011) 

 
- în ceea ce priveşte promovarea personalului din instituţie:  

- în anul 2012, conform Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, 
a personalului încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi din instituţiile şi serviciile aflate în subordinea acestuia, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 314/16.06.2011, s-a efectuat promovarea în grade şi trepte 
profesionale imediat superioare, pentru 14 persoane (bibliotecari, inginer de sistem, operator)  

 
Analiza economico financiară remarcă faptul că în perioada evaluată, 1.10.2012 - 31.12.2012, 
situaţia economico-financiară a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se prezintă astfel: 

 
• Cheltuielile pe beneficiar: din alocaţii 
Finanţarea pe perioada de raportare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba a fost asigurată 
100% din alocaţii de la bugetul propriu al judeţului Alba. 
 
• Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor: 

Sursele atrase realizate în perioada evaluată- 4639 lei  (au fost reprezentate de donatii în cărţi 
şi tichetul valoric obţinut prin Programul de înnoire a Parcului Auto Naţional pentru anul 2012), 
respectiv 1,17 %. 

 
• Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:1,17% 
 
Notă: Întrucât instituţia nu realizează venituri proprii, sursele atrase în perioada evaluată au fost 
reprezentate de donaţii în natură (cărţi, aparatură IT prin Programul Biblionet).  S-au obţinut 
pentru bibliotecile publice din judeţ dotări IT , în runda a 4-a Programului Biblionet, în valoare 
de 23000 lei. 
 
• Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor instituţiei: 
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Finanţarea cheltuielilor de personal a fost asigurată în proporţie de 100% din alocaţii, execuţia 
cheltuielilor de personal a reprezentat 31% din totalul cheltuielilor. 
 
• Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor instituţiei: 
În perioada evaluată cheltuielile de capital au reprezentat 9,6 % din totalul cheltuielilor. 
 
• Gradul de acoperire a salariilor din alocaţie: 
Finanţarea cheltuielilor de personal a fost asigurată în proporţie de 100% din alocaţii. 
 

 
 

Având în vedere corelaţia dintre raportul final de activitate şi contractul de management 
asumat, apreciem că obiectivele şi indicatorii culturali stabiliţi prin proiect au fost îndepliniţi, 
existând preocupări pentru identificarea şi valorificarea unor oportunităţi nou apărute în scopul 
creşterii rolului şi misiunii Bibliotecii judeţene de instituţie de cultură pusă în slujba comunităţii din 
judeţul Alba.  
 
Membrii comisiei au acordat următoarele note: 

A. pentru rapoartele de activitate;  B. pentru interviu 
 
1. Matei Drâmbărean: A.   9,60               B  9,60 
2. Ion Buzaşi               A.   10                  B.   10                         
3. Ioan Bodea              A.    9,30              B.  9,60 
 
 

Rezultatul final al evaluării: 9,66 
 
Membrii Comisiei de Evaluare: 
 
Ioan Bodea___________________ 
 
Matei Drâmbărean_____________ 
 
Ion Buzaşi____________________ 



ROMÂNIA                                                                                                         Anexa nr.2 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                   
Comisia de evaluare a managementului Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, 
constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 14/24.01.2013 
Nr. 1807/11.02.2013 
 

 
Raportul privind rezultatul evaluării managementului la 

Teatrul de păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia 
în  perioada 01.10.2012-31.12.2012 

 
Evaluarea managementului de către Consiliul judetean Alba pentru institutiile publice 

de cultură aflate în subordinea sa se face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă 
a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor de spectacol sau concerte, 
muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public si a 
H.G.nr.1.301/2009. 

Comisia constituită pentru prima  evaluarea a managementului la Teatrul de păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia, alcătuită din : 

- Ioan Bodea, director executiv, Consiliul judeţean Alba; 
- Matei Drâmbărean, director D.C.C.P.N.Alba; 
- Chiciudean Gabriela, lector univ. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  Văzând referatul analiză al Compartimentului Cultură, educaţie şi relaţii 
interinstituţionale, al Biroului  resurse umane si al Serviciului buget-venituri  din Consiliul 
judetean Alba; 

Analizând raportul de activitate al doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN, director al 
Teatrului de păpuşi  ”Prichindel” Alba Iulia,  în corelatie cu referatele – analiză întocmite de 
reprezentantii compartimentelor de specialitate din cadrul autoritătii, comisia a constatat  că 
acesta este structurat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.189/2008 si ale Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1.301/2.12.2009 si detaliază îndeplinirea  obiectivelor  si indicatorilor  din  proiectul de 
management, astfel: 

- evolutia institutiei în raport cu mediul în care îsi desfăsoară activitatea si în raport cu 
sistemul institutional existent face referire la colaborarea (parteneriatele) cu institutii si 
organizatii culturale care se adresează comunitătii locale si regionale.  

Pe lângă activitatea de bază (producerea şi prezentarea de spectacole destinate copiilor) 
instituţia s-a  implicat în colaborări şi proiecte desfăşurate atât de celelalte instituţii de cultură 
din judeţ cât şi de şcoli şi grădiniţe din oraş şi judeţ în 10 parteneriate. 

 acţiunile  de promovare a proiectelor proprii ale instituţiei, în perioada raportată  
s-au realizat prin instrumente specifice: conferinţe de presă ,comunicate de presă, interviuri 
radio, TV. şi în presa scrisă,  afişe stradale, flyere, bannere şi mash-uri în locaţii cu vizibilitate 
mare în oraş, afişaj publicitar în şcoli, grădiniţe şi în oraş în limita spaţiilor, invitaţii directe,  
spoturi publicitare radio si TV1 actualizarea paginii web a institutiei www.teatrulalba.ro . 

 actiuni întreprinse pentru îmbunătătirea promovării/activitătii de PR/de strategii 
media : promovare indirectă (prin parteneriatele pe care le-a desfăşurat), promovare 

directă: cel  puţin trei conferinţe de presă pe an,  colaborare cu voluntari în distribuirea 
materialelor publicitare ale teatrului,  actualizarea permanentă a site-ului instituţiei.  

 apariţii în presă: în perioada raportată teatrul a avut aproximativ 45 de apariţii în  
presa locală şi 63 apariţii în presa de specialitate, spoturi radio şi TV, interviuri, comunicate 
de presă si conferinţe.   

 referitor la profilul beneficiarului actual – beneficiarii  direcţi ai teatrului de păpuşi  
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http://www.teatrulalba.ro/


 sunt copii cu vârstele cuprinse între 3 - 11 ani, iar prin alte evenimente, pe care instituţia  le 
realizează, se adresează şi altor categorii de vârstă . 

 În perioada la  care face referire prezentul raport nu s-au realizat studii sau măsurători 
pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari decât prin observaţii directe, în lista criteriilor 
de performanţă nefiind planificate astfel de studii. 

 analiza utilizării spatiilor institutiei: instituţia deţine spaţii specifice activităţilor  
 unui teatru de păpuşi. Din resurse proprii (sponsorizări) au fost zugrăvite spaţiile destinate 
publicului (holuri, sală de spectacol, sala de protocol), vopsite uşile şi geamurile şi s-au  
zugrăvit atelierul de sculptură şi holul aferent acestuia.  

 referitor la  îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei s-a urmărit: 
a)  proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: 

- HANSEL ȘI GRETEL, regia Aurel Crăciun – reluare (spectacol montat în anii 1990,  
reluat acum cu o parte din distributie schimbată) 

- 23 de proiecte proprii realizate la sediul teatrului (spectacole, concerte, lansări de 
carte, expozitii) şi 39 evenimente în cadrul Festivalului internaţional de teatru. 

 Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în 
proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) - 29 de proiecte proprii 
realizate în afara sediului institutiei. 

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional, în uniunea europeană, după caz, în alte state);  

- ZILELE TEATRULUI COLIBRI, Craiova, octombrie 2012 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj, octombrie 2012 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galati, noiembrie 

2012 
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, 

Bucuresti, decembrie 2012 
- FESTIVALUL IERNII ALBA IULIA, decembrie 2012  

    b) proiecte realizate ca partener/coproducător:  
-  PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL POVEȘTILE COPILĂRIEI - 

Școala Gimnazială VASILE GOLDIȘ Alba Iulia 
- PARTENERIAT EDUCAȚIONAL MICI ACTORI ÎN DEVENIRE - Grădinita 

DUMBRAVA MINUNATĂ Alba Iulia  
- PROIECT EDUCAȚIONAL Liceul de Arte Alba Iulia  
- ÎNTRE DOUĂ LUMI - proiect realizat cu Centrul de Cultură Augustin Bena Alba  
- ACORD DE PARTENERIAT - Şcoala Gimnazială VASILE GOLDIȘ Alba Iulia 
- ACORD DE PARTENERIAT - Radio Cluj 
Obs. În lista criteriilor de performantă au fost stabilite minim 20 proiecte proprii 

(11 la sediu, 9 în deplasare, 1 premieră şi 1 reluare)  2 participări la gale, festivaluri,etc. 
Referitor la strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru 
îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 
managementului sunt prezentate în raport: 

 cât priveste  organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei în perioada raportată, 
referatul analiză al Biroului resurse umane din cadrul Consiliului judetean Alba prezintă 
realizarea obligaţiilor din contractul de management: respectarea măsurilor referitoare la 
ROF, organigramă, evaluarea, promovarea, perfecţionarea  personalului. 

 referitor la strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru  
îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 
managementului sunt prezentate în raport: 
  - scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 
comunităţii la proiectele incluse în acestea) pentru: Gesturi pentru toţi, Poveşti noi pentru 
copii, Prefaţa Festivalului Internaţional de Teatru, Festivalul Internaţional de teatru, Lecturile 
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copilăriei, Caravana cu păpuşi, Reluarea poveştilor, Experienţe teatrale, Arta actorului cu sine 
însuşi. 
  - scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor ((eficacitatea acestora în 
funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea): Spectacole gratuite pentru 
copiii din Centrele de plasament din programul Gesturi pentru toţi, Poveşti noi pentru copii, 
spectacole, expoziţii, lansări de carte, etc. din Programul Festivalului Internaţional de 
teatru, programul Caravana cu păpuşi, Experienţe teatrale. 
 - analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu 
subvenţia/alocaţia primită pentru şase programe derulate în perioada analizată precum şi 
managementul de proiect: centralizatorul  de programe/proiecte/beneficiari: 10 proiecte mici 
(10 spectacole), 2 proiecte medii (premiere), 1 proiect mare cu 45 de evenimente, cumulând 
un număr de 7111 beneficiari, faţă de 5600 stabiliţi în lista criteriilor de performanţă. 

Referatul analiză privind eficienta financiar economică se regăseste în tabelul de mai 
jos: 
Nr. 
crt. 

CRITERII Raport de Management – evaluare  

1 Cheltuielile pe beneficiar:  
din venituri proprii, din 
subvenţie 

Finanţarea Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia în 
perioada evaluată  a fost asigurată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Alba, ponderea cea mai mare  în total venituri având-o 
subvenţiile.  

2 Gradul de acoperire a  
cheltuielilor:  din 
subvenţie,  din venituri 
proprii 

Finanţarea cheltuielilor în perioada evaluată a fost 
asigurată în principal pe seama subvenţiilor de la bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Alba 

3 Ponderea cheltuielilor de 
personal in totalul 
cheltuielilor 

Din totalul cheltuielilor efectuate aproximativ ½ îl 
reprezintă cheltuielile de personal ( colaboratorii 
constituind  o parte semnificativă ) 

4 Gradul de acoperire a 
salariilor din subvenţie 

Subvenţiile  au asigurat în procent de 100% finanţarea 
cheltuielilor de personal. 

5 Gradul de creştere a 
veniturilor proprii in total 
venituri 

Veniturile proprii realizate reprezintă 7% în total 
venituri. 

6 Diversificarea veniturilor  
extrabugetare  

Veniturile au fost  realizate din vânzări de bilete de 
spectacole  pentru copii si adulti, închirieri sală 
spectacol, transport persoane, din prestări servicii 
culturale (înregistrări audio) 

Indicele  de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu)  a fost  de 
65,63(%). 
 În urma analizei Raportului de activitate si a interviului s-au acordat următoarele note: 
 Ioan Bodea:  970 ; Gabriela Ghiciudean: 980 ;   Matei Drâmbărean; 970.    
 Rezultatul final al primei evaluări a managementului pentru Teatrul de păpuşi 
„Prichindel” Alba Iulia, director-manager Ioana Silvia BOGĂŢAN:  965 

 
Având în vedere corelaţia dintre raportul final de activitate şi contractul de 

management asumat, apreciem că obiectivele şi indicatorii culturali stabiliţi prin proiect au 
fost îndepliniţi, existând preocupări pentru identificarea şi valorificarea unor oportunităţi nou 
apărute în scopul creşterii rolului şi misiunii Teatrului de Păpuşi „Prichindel” de instituţie de 
cultură pusă în slujba comunităţii din judeţul Alba.  
 
Membrii comisiei au acordat următoarele note: 
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A. pentru rapoartele de activitate;                       B. pentru interviu 
 
1. Matei Drâmbărean:                A. 9,60             B. 9,60 
2. Chiciudean  Gabriela             A. 9,60             B. 9,80                         
3. Ioan Bodea                             A. 9,60             B. 9,70  

 
 
Rezultatul final al evaluării: 9,65 
 
Membrii Comisiei de Evaluare: 
 
Ioan Bodea___________________   
 
Matei Drâmbărean_____________ 
 
Chiciudean Gabriela____________________ 
 

În cazul în care managerul este nemulţumit, poate depune contestaţie asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării la Biroul de resurse umane 
din cadrul Consiliului judeţean Alba, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului. 
 

            Comisia: 
                                                       
                                                                Ioan Bodea 
 
                                                                Matei Drâmbărean 
 
                                                                Ghiciudean Gabriela 
 
 



Consiliul judeţean Alba                                                                                                 Anexa nr. 3                          
Comisia de evaluare a managementului                                                                                                              
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 14/2013 
Nr.  1807/11.02.2013 
 

Raportul privind rezultatul evaluării anuale a managementului  
la  Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

în perioada 01.10. – 31.12.2012 
 

Evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, 
precum şi a modului de îndeplinire a contractelor de management, se realizează în conformitate cub 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 269/2009. Potrivit contractului de 
management nr.12481 încheiat la data de 28.09.2012, raportul de activitate este structurat conform 
legislaţiei în vigoare şi detaliază obligaţiile asumate prin contractul de management, cu privire la 
programe, proiecte şi managementul operaţional, având în vedere: evoluţia instituţiei în raport cu 
mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent, îmbunătăţirea 
activităţii profesionale în cadrul instituţiei, sistemului organizaţional al instituţiei şi situaţia 
economico-financiară. 

Membri comisiei de evaluare, constituiţi prin Hotărârea nr. 14/2013 a Consiliului Judeţean 
Alba, întruniţi în şedinţa din data de 11.02.2013, luând în considerare referatele Secretariatului 
Comisiei, respectiv: Compartimentul Cultură, educaţie, relaţii interinstituţionale, Biroul de resurse 
umane şi gestiunea funcţiilor publice şi Direcţia dezvoltare şi bugete, raportul de activitate şi 
interviul domnului Gabriel Tiberiu Rustoiu au realizat evaluarea pentru instituţia Muzeul Naţional 
al Unirii Alba Iulia. 

Analizând raportul de activitate s-a constatat următoarele: 
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent este prezentată avându-se în vedere: colaborarea cu 
instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – proiectele desfăşurate 
împreună cu acestea; participare în calitate de partener la diferite programe culturale; acţiuni 
publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei; acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării; 
apariţii în presa de specialitate; profilul beneficiarului actual; analiza cifrelor estimate comparativ 
cu cele realizate; estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari; analiza utilizării spaţiilor 
instituţiei; îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată.  

Pentru perioada raportată, prin colaborările cu instituţiile culturale de profil, dar şi cu 
instituţii care vizează educaţia, au fost desfăşurate: 

- proiecte didactico-pedagogice 
- proiecte de promovare a culturii şi a patrimoniului cultural naţional din judeţ 
- proiecte de cercetare  
- proiecte de valorificare prin:  expoziţii, simpozioane editare cărţi  
- proiecte de conservare-restaurare.   
Activităţile didactico-pedagogice au fost continuate în parteneriat cu şcoli din mediul 

urban şi rural, fiind evidenţiate un număr de 12 activităţi pentru perioada raportată. Toate aceste 
activităţi destinate copiilor şi tinerilor, având deja continuitate, au cuprins: lecţii interactiv-
educative, vizionări de filme educative, exerciţii de iniţiere în tehnica picturii pe sticlă, discuţii 
tematice,  ateliere de creaţie, expoziţii. Activităţile de cercetare privind patrimoniul cultural deţinut 
de Muzeu derulate în perioada octombrie - decembrie 2012 au avut în vedere de la segmentul de 
arheologie până la cel de istorie contemporană.  

Proiectele ştiinţifice de valorificare a patrimoniului, în număr de 25 au fost realizate de 
specialişti ai Muzeului în colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate. Aceste proiecte sunt deosebit 
de importante, atât datorită colaborării cu specialişti în domeniu din străinătate (la şantierul din  
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Tărtăria şi Livezile) şi a relevanţei pentru importanţa epocii bronzului în Europa, cât şi faptul că 
finanţarea a fost asigurată de aplicant prin finanţările europene.  

De asemenea în perioada anlizată proiectul de cercetare etnografică – A cunoaşte a iubi, 
patrimoniul cultural al judeţului Alba -  a luat o mare amploare fiind întreprinse ample acţiuni de 
conservare a pieselor aflate în expoziţiile etnografice din mediul rural, acţiune finalizată în anul 
curent  prin 20 de parteneriate şi 14 locaţii în care a fost aplicat tratament pentru textile, lemn şi fier.  

În sensul îmbunătăţirii activităţilor de promovare sunt relevante analizele sociologice 
finalizate prin studiul Profilul vizitatorului şi Percepţia publicului vizitator despre proiectul ţinutele 
istoriei. Cercetarea sociologică s-a realizat utilizând metoda cantitativă bazată pe chestionar, 
aplicată inclusiv turiştilor străini. Studiul a evidenţiat beneficiarii direcţi ai programelor pe termen 
scurt şi lung, precum şi îmbunătăţirile şi nevoile acestora. Menţinerea analizei sociologice ca o 
activitate prioritară  în domeniul marketingului are o relevanţă foarte mare pentru următoarea 
perioadă pentru că a vizat atât cunoaşterea categoriilor de beneficiari, dar mai ales faptul că 
interpretarea chestionarelor, cu 18 întrebări vor oferi metode şi transformări pentru un impact mai 
bun al activităţii instituţiei în următoarea perioadă.    

Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Muzeului dar şi a patrimoniul imobil din 
judeţ a fost atinsă prin expoziţii temporare, simpozioane, seri muzeale, conferinţe şi expuneri, şi nu 
în ultimul rând prin cărţile şi volumele publicate. În perioada analizată au fost organizate expoziţii 
temporare, mare parte dintre acestea găzduite în spaţiile proprii, unele fiind rezultatul unor cercetări 
şi colaborări cu parteneri din ţară sau străinătate. Manifestările au fost organizate atât în spaţiile 
Muzeului, ca urmare a cercetărilor specialiştilor din instituţie şi în colaborare cu instituţii de cultură 
din ţară şi străinătate, partenere ale Muzeului, dar şi în spaţii publice continuându-se abordarea în 
sensul atragerii publicului spre actul cultural. Serile muzeale coroborate cu lansări de carte au oferit 
auditoriului posibilitatea descoperirii unor personalităţi sau momente din viaţa culturală a judeţului 
mai puţin evocate. Un loc aparte îl ocupă şi cataloagele care au însoţit unele vernisajele şi care 
presupun o cercetare aprofundată a tematicii care constituie subiectul acelor expoziţii.    

Încadrate de asemenea obiectivelor de valorificare au fost şi activităţile de conservare – 
restaurare, desfăşurate prin secţia de specialitate. În perioada avută în vedere activitatea Centrului 
Naţionala de Restaurare Conservare carte Veche a vizat continuarea conservării preventive a 
pieselor din patrimoniu, au fost restaurate 14100 pag. carte veche, 45 documente.  

Proiectele proprii desfăşurate la sediul instituţiei au asigurat comunicarea şi informarea cu 
privire la valori ale patrimoniului cultural deţinut de muzeu sau valori culturale identificate pe teren, 
precum şi atragerea diverselor categorii de public: programele didactico-pedagogice şi educaţionale, 
expoziţiile temporare, simpozioanele, serile muzeale, publicaţiile. Proiectele desfăşurate în 
parteneriat au asigurat integrarea instituţiei într-un mediu cultural şi stabilirea unor dialoguri şi 
posibile conlucrări în viitor. De asemenea aportul personalului de specialitate în sensul protejării şi 
valorificării patrimoniului cultural a fost vizibil atât prin participările la continuarea organizării unor 
noi expoziţii din mediul rural cât mai ales prin asigurarea instruirii în probleme de gestiune şi 
păstrare corespunzătoare a bunurilor. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune 
sunt prezentate comparativ cu programul minimal propus şi în corelaţie cu subvenţia primită. 
Considerăm că programele şi proiectele culturale derulate pentru perioada de management analizată 
au contribuit la îndeplinirea obiectivelor principale ale instituţiei în conformitate cu legislaţia în 
vigoare (cercetare, tipărirea de studii şi cercetări, valorificare expoziţională) dar şi cu respectarea 
direcţiilor prioritare ale strategiei culturale a judeţului.  

Pentru perioada raportată au fost respectate angajamentele asumate în ceea ce priveşte 
programul minimal realizat în raport cu cel propus, de asemenea criteriile de performanţă asumate 
prin contractul de management eficienţa financiară, numărul de proiecte culturale, activităţi 
culturale organizate ori găzduite, numărul de beneficiari reflectat în numărul de vizitatori, cititori, 
utilizatori, nivelul de reprezentativitate, contracte interne şi externe reflectate în colaborări cu alte 
instituţii de cultură din ţară şi străinătate, nivelul de ocupare a posturilor au fost îndeplinite.  
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Nr. 
crt. 

CRITERII evaluare  

1 Cheltuielile pe beneficiar:  
din venituri proprii, din 
subvenţie 

Finanţarea Muzeului Naţional al Unirii  Alba Iulia în 
perioada evaluată  a fost asigurată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul propriu al Judeţului Alba, 
încasările veniturilor proprii reprezentând 41,92%, iar a 
subvenţiilor 58,08%.  

   
2 Gradul de acoperire a  

cheltuielilor:  din 
subvenţie,  din venituri 
proprii/surse atrase 

Procent de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii 
este de 46,71% 

   
3 Ponderea cheltuielilor de 

personal in totalul 
cheltuielilor 

Din totalul cheltuielilor efectuate cheltuielile de personal 
reprezintă 60,76% . 

   
4 Gradul de acoperire a 

salariilor din subvenţie 
Subvenţiile au asigurat în procent de 100% finanţarea 
cheltuielilor de personal. 

   
5 Gradul de creştere a 

veniturilor proprii in total 
venituri 

Veniturile proprii realizate au înregistrat o creştere de 
22,01% faţă de perioada anterioara, iar în ce priveşte 
realizările efective creşterea este de 27,20%  

 
În următoarea perioadă pentru respectarea programului managerial se vor avea în vedere 

următoarele direcţii, asumate prin planul de management: strategii de marketing pentru diferite 
categorii de public, coordonarea activităţilor de cercetare, valorificare, evidenţă (inclusiv 
informatizată), clasare, conservare, restaurare şi îmbogăţire a patrimoniului în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, folosirea veniturilor atrase pentru realizarea programelor stabilite şi 
pentru iniţierea / dezvoltarea unor proiecte în afara programului minimal stabilit, evaluarea 
impactului implementării proiectului de management asupra cheltuielilor de personal, bunuri şi 
servicii, dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului de conducere şi execuţie necesar 
funcţionării instituţiei, prioritizarea programelor instituţiei în funcţie de categoriile de public, 
folosirea programelor ca instrumente manageriale pentru bugetarea previziunilor, dezvoltarea şi 
menţinerea unui sistem de monitorizare a eficienţei şi eficacităţii proiectelor culturale/ tipărituri, 
expoziţii, implementate de instituţie, modificarea, completarea documentelor interne de organizare 
şi funcţionare în funcţie de modificările şi completările aduse de actele normative relevante, precum 
şi în funcţie de necesităţile îndeplinirii proiectului de management. 

 
În urma analizei membri comisiei au acordat următoarele note:  
 
 
Raportul scris a fost notat după cum urmează: 
Ioan BODEA                                   Matei DRÎMBĂREAN                                 Luca Sabin Adrian 
      9,60                                                      9,70                                                                    10 
 
Interviu: 
Ioan BODEA                                   Matei DRÎMBĂREAN                               Luca Sabin Adrian 
    9,70                                                          9,75                                                                   10 
 

Rezultatul final al evaluării anuale a managementului d-lui Gabriel Tiberiu Rustoiu, pentru 
perioada octombrie –decembrie 2012, se notează cu nota:  9,78 
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COMISIA DE EVALUARE: 
 
Ioan BODEA director executiv, Consiliul judeţean Alba________________ 

 
Matei DRÎMBĂREAN director, Direcţia judeţeană pentru cultură,  
culte şi patrimoniu naţional Alba ___________________ 
 
Luca Sabin Adrian,  prof. univ. dr., director general 
 Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu _______________________ 
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