
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea,  

prin concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba,  

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, 

prin concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective 

pentru încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Centrului de Cultură ”Augustin 

Bena” Alba, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13693/4 august 2016 al comun al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 113/21 iulie 2016 

privind  încetarea, cu acordul părților, începând cu data de 21 iulie 2016 a contractului de 

management nr. 2833/1 martie 2013 al managerului Centrului de Cultură ”Augustin Bena” 

Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 

management la Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                                                 

Nr. 153 

Alba Iulia,  25 august 2016  



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 153/25 august 2016 

 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Alba  

pentru Centrul de cultură „Augustin Bena”Alba 

 

 

  Perioada de management este de 4 ani și 2 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2016. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 

 

        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: aşezământ cultural. 

  În temeiul prevederilor din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105/2007, Centrul de 

Cultură ”Augustin Bena” Alba cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Morii, nr. 8, județul Alba 

funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba ca aşezământ cultural. 

  Finanţarea Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba se realizează din venituri proprii şi 

subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

  Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 46/26 februarie 2015, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de 

dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei Judeţului Alba în domeniile 

cultural - artistice şi recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de 

petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de 

participare al cetăţenilor la viaţa culturală; 

 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a 

culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării 

deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale 

de educaţie; 

 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document 

cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme 

de exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate 

solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în 

circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în 

publicaţii şi cărţi de specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc. în care să fie valorificate creaţiile 

Centrului la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

  Scopul înființării Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba este de a oferi produse şi 

servicii culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

 

   Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba își asumă misiunea de  promovare a culturii şi 

artei naţionale şi universale şi de organizare de cursuri teoretice şi practice necesare formării 

continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor.  

  



Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 

care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 

Fiind o instituţie de interes judeţean, Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba desfăşoară 

programe şi proiecte ale căror obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  

activităţi care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile 

socio-culturale,  spre acte de cultură autentice.   

 În perioada parcursă de la înfiinţarea Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba până în 

prezent, Judeţul Alba nu a cunoscut transformări esenţiale în ceea ce priveşte dinamica 

populaţiei, a mediului economic şi socio-cultural. Se pot, însă, reţine proiecte  ale Consiliului 

Judeţean Alba care facilitează creşterea vizibilităţii, eficacităţii  şi imaginii acestei instituţii de 

cultură precum şi demersuri artistice/culturale în toate comunităţile judeţului:  realizarea unor 

expoziţii etnografice în aproape toate comunele Judeţului Alba în scopul conservării 

patrimoniului cultural imaterial local; proiectul „Cultură pentru Cultură” realizat în scopul 

revitalizării culturii tradiţionale din mediul rural şi dezvoltarea turismului cultural în zonele 

istorico-etnografice ale Judeţului Alba; parteneriate cu primăriile şi ONG-urile culturale din 

judeţ în acţiuni de promovare a patrimoniului cultural imaterial, interes pentru revigorarea 

tradiţiilor şi meşteşugurilor populare prin susţinerea claselor de meşteşuguri în localităţi cu 

tradiţie pentru canto muzică ușoară și populară, pictură, instrumente muzicale, actorie, dansuri, 

arta lemnului, țesături, ceramică-olărit.  

 

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 

 

Instituția este structurată, conform organigramei aprobată prin Hotărârea nr. 100/28 mai 

2015 de către Consiliul Judeţean Alba şi statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 28/25 

februarie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul administrativ; 

 Compartimentul resurse umane şi salarizare; 

 Compartimentul financiar, contabil, buget, accesare şi gestionare programe şi proiecte; 

 Compartimentul programe şi proiecte culturale, editare tipărituri şi CDI; 

 Serviciul ansamblul artistic de fanfară şi orchestra de cameră, cu compartimentele: 

 Compartimentul ansamblul artistic de fanfară; 

 Compartimentul orchestra de cameră; 

 Serviciul ,,Redacţia Discobolul”; 

 Compartimentul ,,Redacţia Discobolul”; 

 Serviciul ansamblul folcloric cu compartimentele: 

 Compartimentul dansuri populare; 

 Compartimentul orchestra şi solişti vocali; 

 Serviciul de formare continuă ,,Şcoala de arte şi meşteşuguri,, cu compartimentele: 

 Compartimentul meşteşuguri tradiţionale; 

 Compartimentul arte. 

 

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 46/25 februarie 2015 – prevăzut în 

Anexa nr. 1; 

- Organigrama Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 100/28 mai 2015 - prevăzută în Anexa nr. 2; 

- Statul de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 28/25 februarie 2016 - prevăzut în Anexa nr. 3; 

- Bugetul aprobat al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani - 

prevăzut în Anexa nr. 4. 

 

 

 



4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba a fost înfiinţat la data de 1 octombrie 2007 prin 

reorganizarea Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Alba, a 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba şi prin organizarea serviciului – Ansamblul artistic de 

fanfară şi a serviciului Ansamblul de folclor.  

În prezent Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează în aceeaşi componenţă 

şi structură organizatorică, deşi instituţia a cunoscut în această perioadă transformări în ceea ce 

priveşte numărul angajaţilor. De asemenea, se remarcă o diversificare a activităţii Şcolii de arte 

şi meşteşuguri – înfiinţarea unor clase externe de iniţiere în meşteşuguri tradiţionale - ceea ce a 

determinat şi o creştere a numărului de angajaţi şi, implicit,  a beneficiarilor.  

Programele instituției favorizează schimburile culturale, parteneriatele, colaborările, 

având drept scop principal promovarea imaginii culturale a României și redimensionarea corectă 

a importanței culturale a României în spațiul internațional. 

 

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de 

capital) / nr. beneficiari 

40,05 35,51 39,69 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 82 101 114 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 109 519 712 

5 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

6 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea 

de bilete, nu și a produselor culturale) 

0 0 0 

7 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 163100 121227 97198 

10 Venituri proprii din alte activități 0 0 0 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Din anul 2014 sediul instituției s-a mutat într-un spaţiu închiriat pe str. Morii, nr. 8 din 

municipiul Alba Iulia, spaţiu în care funcţionează toate serviciile şi compartimentele instituţiei. 

Spaţiul dispune şi de o sală de evenimente cu o capacitate de 100 de locuri şi de o sală de 

aşteptare. Pentru clasele de meșteșuguri s-au încheiat protocoale de colaborare cu Palatul 

Copiilor, primăriile din localitățile în care își desfășoară acestea activitatea, școli și parohii, 

după caz. Serviciul Revista Discobolul își desfășoară activitatea în sediul Uniunii Scriitorilor - 

filiala Alba - Hunedoara. Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate 100%. 

 

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani. 

Nr. 

Crt. 

Program Proiect 2013 2014 2015 

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

1. Programul de 

cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a culturii 

1. Prospectarea, culegerea și arhivarea culturii 

tradiționale - completarea Inventarului Național al 

patrimoniului imaterial 

x x x 

2.  Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri - cercetarea și 

descărcarea de sarcină etnofolclorică în localități ale 

județului Alba 

x x x 

3. Tabăra de la Cetea  x  

4. Tezaurele  Albei - îmbogățirea tezaurului național al 

Tezaurelor umane Vii și filme 

x x x 

5. Nuntă in Transilvania – proiect finanțat de AFCN în 

jud. Alba și Sibiu 

x   

6. Vadu Moților – obiceiul Tocacii   x 

7. Festivalul de film etnografic   x 

8. Colocviile Gheorghe Pavelescu   x 



9. Colocviile naționale de etnografie   x 

2. Programul de  

transmitere și 

promovare a 

culturii 

tradiționale prin 

spectacol 

1. Cultură pentru Cultură x x x 

2. Fiii satului x x x 

3. Zilele Orașului x x x 

4. Ziua Naţională a Culturii   x x 

5. Târgurile toamnei  x x 

6. Mureş pe marginea ta  x x 

7. Ziua Mondială a Iei x x x 

8. Statu la vase x x x 

9. Datină străbună pe Secaşe  x x 

10. Festivalul Cetăţilor Dacice  x x 

11. Zilele Şcolii de arte şi meşteşuguri  x  

12. Sus, sus, sus la moți la munte x x x 

13. Ziua lemnarului x x x 

14. Strugurele de aur x x x 

15. Târgul de fete  x x 

16. Festivalul Felician Fărcașu x x x 

17. Festivalul Mureș pe marginea ta x x  

18. Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, Sibiu, Bihor x x x 

19. Tradiţii presecane  x  

21. Festivaluri Internaţionale de Folclor  x x 

22.Târgul de turism rural  x x 

23. Festivalul jocului de Haidău  x x 

24. Concert de colinde  x x x 

25. Ziua Națională a României x x x 

26. Unirea Mică – spectacol tematic x   

27. Serbările Zăpezii de la Arieșeni x   

28. Cântec străbun x   

29. Zi bade cu fluiera x   

30. Sărbătoarea salcâmilor x   

31. Festivalul secerișului x   

32. Festivalul de la Biia x   

33. Târgul meșterilor populari   x 

34. Festivalul ”Inimi fierbinți în Țara de piatră”   x 

35. Ieșirea în Rai   x 

36. Dăm viață expozițiilor etnografice   x 

37. Fărșangul de la Cetea   x 

38. Sânzienele   x 

39. Obiceiul de Paști   x 

40. Sărbătoarea mocanilor   x 

41. Coborâtul oilor   x 

3. Programul de 

educație 

permanentă și 

perfecționare 

profesională 

1. Acordarea de asistență de specialitate artiștilor 

amatori, referenților culturali sau directorilor de cămine 

culturale 

x x x 

2. Datină străbună pe Secașe - activităţi metodice la 

comunele participante 

x x x 

3.Colocviile de etnografie și folclor  x x x 

4. Zilele Naționale ale școlilor de arte - Alba Iulia, 

Piteşti, Reşita, Mehedinți, Cluj, Satu Mare, Botoșani 

x x  

5. Colocviile profesionale ale CNCPTC x x x 

6. Artistul între tradiție și actualitate - simpozion  x x x 

7. Interferențe culturale: Cluj, Tîrgu Mureș, Alba Iulia, 

Reşiţa, Focşani, Bacău, Satu Mare, Mehedinți, Bihor 

x x  

8. Crearea unor centre zonale  etnologice  x x x 

9. Participarea la cursuri de perfecționare  x x 

10. Simpozioane ale Școlilor de arte – Ocna Mureș,   x 



Cluj Napoca, Tîrgu Mureș, Satu Mare 

11. Activități metodice cu referenții culturali și cu 

directorii așezămintelor culturale din județ 

  x 

12. Schimburi de experiență cu meșteri populari   x 

4. Programul de 

editare carte, 

editare muzicală și 

promovarea 

personalităților 

1. Activitățile Revistei Discobolul  x x x 

2. Publicațiile de specialitate și  lansări de carte  x x 

3. Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - film 

documentar ,,Făşangii” și ,,Sânzâienele” 

x x x 

4. Promovarea expoziţiilor etnografice   x x 

5. Promovarea personalităților județului Alba prin 

evenimente publice: Augustin Bena, Sava Henţia, 

Eugen Curta, Ilie Moise, Leontina Fărcaş, etc. 

x x x 

6. Promovare a instituției și a personalităților - 

emisiuni, cărţi, realizarea de produse de promovare 

x x x 

7. Zilele Augustin Bena x x x 

8. Galele Tezaure Umane Vii  x x x 

9. Promovarea produselor realizate în tabăra de la Cetea 

de către grupul Icoane 

 x  

10. Ziua naţională a turismului  x  

11. Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri renăscute – film 

documentar ,,Nicodim Gligor” și ,,Nicolae Munteanu” 

x   

12. Salonul publicațiilor de cultură și artă x   

13. Lansări ale publicațiilor instituției   x 

14. Alba cântec, joc și voie bună   x 

5. Programul de 

parteneriate și 

colaborări 

1. Participarea la festivaluri și concursuri naționale x x  

2. Participarea cu spectacole în cadrul unor evenimente 

ale Consiliului Județean  Alba 

x x  

3. Ziua Națională a Patrimoniului Imaterial x x  

4. Drumuri culturale x x x 

5. Parteneriat cu InterArt și Centrul Cultural Aiud - 

tabere de creație artistică 

x x  

6. Concerte ale orchestrei de cameră  x  

7. Festivalul Cetăților Dacice x x  

8. Târgul de fete de pe Muntele Găina x x x 

9. Târgul de turism rural x x  

10. Târgurile toamnei din Județul Alba x x x 

11. Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” x x x 

12. Între două lumi x x  

13. Concert de Crăciun la nai și orgă x x x 

14. Gala Filantropia  x  

15. Festivaluri Internaţionale de folclor  x x 

16. Schimburi culturale, de publicații  x x 

17. Tradiţii presecane  x  

18. Ziua Naţională a României  x  

19. Blaj a Live  x x 

20. Întoarcerea la rădăcini  x x 

21. Stagiunea orchestrei de cameră  x  

22.Festivaluri naţionale şi judeţene de folclor  x  

22. Salonul de Icoane  x  

23. Concert de muzică clasică x   

24. Marșul persoanelor cu dizabilități x   

25. Prison Art x   

26. Spectacol de caritate pentru bolnavi x   

27. Ziua Vârstnicului x   

28. Salonul de pictura – colaborare cu județul Cluj x   

29. Festivalul Felician Fărcașu   x 



30. Salonul Artelor   x 

31. Ziua Școlilor de arte   x 

32. Taberele InterArt   x 

33. Turneul Național Trans Transilvania   x 

34. Haidăul   x 

35. Festivalul de film etnografic   x 

36. Gala Tezaurelor Umane Vii și Colocviile naționale 

de etnografie 

  x 

37. Târgul de carte   x 

38. Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”   x 

39. Datină străbună pe Secașe   x 

40. Ziua Lemnarului   x 

41. Vârstele folkului   x 

42. Alba sub lumini de Oscar   x 

43. Marșul persoanelor cu handicap   x 

44. Adunarea Astra   x 

6. Programul de 

formare continuă 

în domeniul 

artelor și a culturii 

tradiționale 

1. Anotimpurile artelor - expoziții, spectacole x x x 

2. Icoana din sufletul copiilor x x  

3. Tabăra de iconari de la Oaşa  x  

4. Zilele Școlii de arte și meșteșuguri x x x 

5. Joile artelor   x 

6. Festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar   x x 

7. Festivalul Internaţional de Teatru Apollo   x  

8. Şcoala de vară  x  

9. Concert de colinde  x x 

10. Salonul de icoane şi obiceiuri de Paşte  x  

11. Tineri meșteșugari x   

12. Universul de lumină  x   

13. 7 zile, 7 arte – activități de promovare a serviciilor 

școlii 

x   

14. Spectacol de teatru – colaborare cu Skepsis x   

15. Concert de muzică de cameră x   

16. Serbare de Moș Crăciun x   

17. Magia Crăciunului x   

18. Salonul artelor   x 

19. Ziua Porților deschise   x 

20. Vârstele folkului   x 

21. Carnavalul primăverii   x 

22. Școala altfel   x 

23. Târguri ale meșterilor populari   X 

24. Concursul de meșteșuguri tradiționale ”Pavel 

Terțiu” Focșani 

  x 

25. Concursul ”Cetatea Alba – Carolina”   x 

7. Programul 

Fanfara Județului 

Alba 

1. Spectacol de estradă  x  

2. Promovarea muzicii de fanfară prin spectacole în 

județ 

x x  

3. Parteneriate cu unități de învățământ din Alba Iulia, 

Teiuș, Petrești 

x x  

4. Congresul tinerilor basarabeni   x 

5. Festivalul Muzicii de fanfară x  x 

6. Stagiunea orchestrei de cameră   x 

7. Ziua ceferistului   x 

8. Serbările Câmpiei Libertății   x 

9. Festival de fanfare pentru copii   x 

10. Aniversare Iosif Ivanovici   x 



11. Ziua Imnului    

8. Programul culturii 

minorităților 

1. Zilele culturii maghiare la Unirea x x x 

2. Lăutarii ardealului- Tiberiu Gheza  x  

3. Zilele culturii maghiare la Miraslău  x x 

4. Zilele comunităţii săseşti din Petreşti  x  

5. Fărșangul x   

6. Cultura pt Rromi x  x 

7. Balul Fanfarei x   

8. Meșteri popuklari de pe Secașe șiTârnave   x 

9. Prinderea postului – Cârnilejul la comunitatea 

săsească din Pianu de Jos 

  x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proie

cte 

în 

cadr

ul 

prog

ram

ului 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzu

t pe 

progra

m (lei) 

Buget 

consum

at la 

finele 

anului  

Anul 2013 

1. Programul 

de 

cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea 

și tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

5 - Prospectarea, culegerea și arhivarea 

culturii tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și 

lucrări de specialitate în vederea 

publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Tezaurele  Albei - popasuri folclorice 

- Nuntă in Transilvania – proiect finanțat 

de AFCN în jud. Alba și Sibiu 

42000 11586 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare 

a culturii 

tradiționale 

prin 

spectacol 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților 

din județ 

21 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Statu la vase 

- Festivalul Felician Fărcașu 

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a României 

- Sus, sus, sus la moți la munte 

- Ziua lemnarului 

- Strugurele de aur 

- Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, 

Sibiu, Bihor 

- Unirea Mică – spectacol tematic 

- Serbările Zăpezii de la Arieșeni 

- Cântec străbun 

- Zi bade cu fluiera 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Festivalul secerișului 

- Festivalul de la Biia 

- Mărie, dragă Mărie 

- Mureș pe marginea ta 

- Concert de Ziua Europei 

411700 508998 

3. Programul 

de educație 

permanent

ă și 

Formarea 

unui personal 

pregătit 

profesional 

9 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali 

sau directorilor de cămine culturale 

- Participarea la cursuri de perfecționare 

45000 14225 



perfecționa

re 

profesional

ă 

atât în cadrul 

instituției cât 

și în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

județ 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Colocviile de etnografie și folclor 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte 

- Colocviile profesionale ale CNCPTC 

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion 

- Interferențe cultural: Cluj, Tîrgu Mureș, 

Reşiţa etc. 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

promovare

a 

personalită

ților 

Conservarea 

și promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

și a activității 

colaboratorilo

r din județ și 

din țară care 

au preocupări 

în domeniul 

artei și al 

culturii 

11 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea expoziţiilor etnografice 

- Materiale de promovare a instituției 

- Să ne promovăm obiceiurile, folclorul și 

personalitățile 

- Tezaur folcloric 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

155400 22033 

5. Programul 

de 

parteneriat

e și 

colaborări 

Realizarea 

unei rețete 

culturale 

capabile să 

promoveze 

din punct de 

vedere 

cultural 

”Comorile” 

județului 

Alba, atât pe 

plan local cât 

și pe plan 

regional, 

național și 

internațional 

18 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Participarea cu spectacole în cadrul 

unor evenimente ale Consiliului Județean 

Alba 

- Ziua Națională a Patrimoniului 

Imaterial 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul 

Cultural Aiud - tabere de creație artistică 

- Concert de muzică clasică 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Între două lumi 

- Marșul persoanelor cu handicap 

- Prison Art 

- Spectacol de caritate pentru bolnavi 

- Ziua Vârstnicului  

- Salonul de pictura – colaborare cu jud. 

Cluj 

168300 316268 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

10 - Anotimpurile artelor - expoziții, 

spectacole 

- Icoana din sufletul copiilor 

- Tineri meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Universuri de lumină 

- 7 zile,7 arte – activități de promovare a 

serviciilor școlii 

48700 20014 



- Spectacol de teatru  

- Concert de muzică religioasă 

- Instantanee de lumină 

- Serbările iernii 

7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui 

repertoriu 

bogat de 

lucrări ce fac 

parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

3 - Festivalul Muzicii de fanfară  

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

25000 32405 

8. 

 

 

Programul 

culturii 

minoritățil

or 

Promovarea 

multiculturalit

ății,promovar

ea folclorului 

minorităților 

5 - Fărșangul 

- Prinderea postului – Cârnilejul la 

comunitatea săsească din Pianu de Jos 

- Cultura pentru Rromi 

- Zilele culturii maghiare  

- Festivalul Rozelor 

12100 7975 

Anul 2014 

1. Programul 

de 

cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea 

și tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

6 - Prospectarea, culegerea și arhivarea 

culturii tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și 

lucrări de specialitate în vederea 

publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Tabăra de descărcare etno-folclorică de la 

Cetea 

- Tezaurele  Albei - popasuri folclorice 

-  Fășangii de la Cetea 

31000 24563 

 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare 

a culturii 

tradiționale 

prin 

spectacol 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților 

din județ 

31 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Statu la vase 

- Festivalul de folclor de la Biia 

- Unirea Mică  

- Festivalul Felician Fărcașu 

- Serbările Zăpezii de la Arieșeni  

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a Culturii 

- Târgurile toamnei din Județul Alba 

- Mureș pe marginea ta 

- Ziua Mondială a Iei 

- Zi bade cu fluiera 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Festivalul secerișului 

- Datină străbună pe Secașe 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Sus, sus, sus la moți la munte 

- Ziua lemnarului 

- Strugurele de aur 

- Târgul de Fete 

- Cu colindul prin țară - Brașov, Vîlcea, 

Sibiu, Bihor 

- Tradiții presecane 

- Festivaluri internaționale de folclor 

- Târgul de turism rural 

967400 834886 



- Festivalul jocului de Haidău 

- Ziua Națională a României 

- Concertul anual al ansamblului folcloric 

- Evenimente culturale în expoziții 

etnografice 

3. Programul 

de educație 

permanent

ă și 

perfecționa

re 

profesional

ă 

Formarea 

unui personal 

pregătit 

profesional 

atât în cadrul 

instituției cât 

și în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

județ 

7 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali 

sau directorilor de cămine culturale 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte  

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion - - Interferențe cultural: Cluj, 

Tîrgu Mureș, Reşiţa etc. 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

- Colocviile de etnografie și folclor  

36700 0 

4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

promovare

a 

personalită

ților 

Conservarea 

și promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

și a activității 

colaboratorilo

r din județ și 

din țară care 

au preocupări 

în domeniul 

artei și al 

culturii 

13 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea expoziţiilor etnografice 

- Promovarea personalităților județului 

Alba prin evenimente publice 

- Buletin informative de promovare a 

evenimentelor instituției pe site și 

facebook 

- Să ne promovăm obiceiurile, folclorul și 

personalitățile 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Eveniment de promovare de către 

grupul Icoane a proiectului de cercetare 

din jud. Alba 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

- Ziua Națională a Turismului 

91100 88033 

5. Programul 

de 

parteneriat

e și 

colaborări 

Realizarea 

unei rețete 

culturale 

capabile să 

promoveze 

din punct de 

vedere 

cultural 

”Comorile” 

județului 

Alba, atât pe 

plan local cât 

și pe plan 

regional, 

național și 

internațional 

23 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Festivalul de Folk 

- Ziua Națională a Patrimoniului 

Imaterial 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul 

Cultural Aiud - tabere de creație artistică 

- Cetatea Alba - Carolina în sunet și 

culoare 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Între două lumi 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Spectacol de caritate – Gala Filantropia 

- Festivaluri Internaționale de Folclor 

992300 101977

9,18 



- Schimburi culturale 

- Tradiții presecane 

- Ziua Națională a României 

- Blaj a Live 

- Salonul de pictura – colaborare cu UAP 

- Stagiunea orchestrei de camera 

- Salonul județean de Icoane 

- Șureanu Mountain Festival 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

11 - Anotimpurile artelor - expoziții, 

spectacole 

- Icoana din sufletul copiilor 

- Tineri meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Universuri de lumină 

- 7 zile, 7 arte – activități de promovare a 

serviciilor școlii 

- Clubul Artelor în Joile artelor 

- Concert de muzică religioasă 

- Instantanee de lumină 

- Serbările iernii 

- Cursuri de formare în domeniul artelor 

și meșteșugurilor 

29700 53737 

7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui 

repertoriu 

bogat de 

lucrări ce fac 

parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

3 - Spectacol de estradă 

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

27000 0 

8. 

 

 

Programul 

culturii 

minoritățil

or 

Promovarea 

multiculturalit

ății, 

promovarea 

folclorului 

minorităților 

3 - Zilele culturii maghiare la Unirea, 

Miraslău 

- Lăutarii Ardealului – Tiberiu Groza  

- Zilele comunității săsești din Petrești 

19200 15260 

 

 

 

 

 

 

Anul 2015 

1. Programul 

de 

cercetare, 

conservare, 

culegere și 

arhivare a 

culturii 

Salvgardarea 

și tezaurizarea 

patrimoniului 

cultural 

tradițional  

5 - Prospectarea, culegerea și arhivarea 

culturii tradiționale 

- Documentarea și realizarea de studii și 

lucrări de specialitate în vederea 

publicării lor 

- Alba, cântec, joc, datini și obiceiuri 

- Participarea la concursuri de proiecte 

finanțate în parteneriat 

- Tezaurele  Albei – realizare filme 

documentare și organizarea festivalului 

de filme etnografice FIFE Zlatna 

42000 37298 

 

2. Programul 

de  

transmitere 

și 

promovare 

a culturii 

tradiționale 

prin 

Asigurarea 

unui nucleu 

artistic în 

majoritatea 

localităților 

din județ 

17 - Cultură pentru Cultură 

- Fiii satului 

- Zilele Orașului  

- Spectacole tematice: Horea, Cloșca și 

Crișan, Unirea Mică etc. 

- Serbările iernii – Orășelul copiilor 

- Festivaluri folclorice: Mamaia copiilor 

- Concerte de folclor 

240000 717912,

96 



spectacol - Sărbători păstorești: Coborâtul oilor 

- Statu la vase 

- Sărbătoarea salcâmilor 

- Ieșirea în Rai 

- Sărbătoarea mocanilor 

- Ziua lemnarului 

- Spectacole folclorice 

- Strugurele de aur 

- Concert de colinde 

- Ziua Națională a României 

3. Programul 

de educație 

permanent

ă și 

perfecționa

re 

profesional

ă 

Formarea 

unui personal 

pregătit 

profesional 

atât în cadrul 

instituției cât 

și în căminele 

culturale și 

casele de 

cultură din 

județ 

9 - Acordarea de asistență de specialitate 

artiștilor amatori, referenților culturali 

sau directorilor de cămine culturale 

- Datină străbună pe Secașe - activităţi 

metodice la comunele participante 

- Zilele Naționale ale Școlilor de Arte  

- Artistul între tradiție și actualitate - 

simpozion - Interferențe culturale: Alba - 

Argeș 

- Crearea unor centre zonale  etnologice 

- Colocviile de etnografie și folclor  

- Colocviile profesionale ale CNCPCT 

- Participarea la cursuri de formare 

55700 9247,06 

4. Programul 

de editare 

carte, 

editare 

muzicală și 

promovare

a 

personalită

ților 

Conservarea 

și promovarea 

activității și 

imaginii 

instituției, dar 

și a activității 

colaboratorilo

r din județ și 

din țară care 

au preocupări 

în domeniul 

artei și al 

culturii 

10 - Activitățile Revistei Discobolul  

- Publicațiile de specialitate și  lansări de 

carte 

- Obiceiuri pierdute, obiceiuri renăscute - 

film documentar 

- Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

renăscute 

- Promovarea instituției și a 

personalităților ei 

- Promovarea personalităților județului 

Alba prin evenimente publice 

- Parteneriate cu școli 

- Zilele Augustin Bena 

- Galele Tezaure Umane Vii 

- Salonul publicațiilor de cultură și artă 

88300 54306,3

9 

5. Programul 

de 

parteneriat

e și 

colaborări 

Realizarea 

unei rețete 

culturale 

capabile să 

promoveze 

din punct de 

vedere 

cultural 

”Comorile” 

județului 

Alba, atât pe 

plan local cât 

și pe plan 

regional, 

național și 

internațional 

17 - Participarea la festivaluri și concursuri 

naționale 

- Festivaluri musicale din județul Alba 

- Festivaluri ale dansului și portului 

popular 

- Drumuri culturale 

- Parteneriat cu InterArt și Centrul 

Cultural Aiud - tabere de creație artistică 

- Concerte de muzică cultă 

- Festivalul Cetăților Dacice 

- Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural  

- Târgurile toamnei din județul Alba 

- Festivalul de romanțe ,,V. Ponoran” 

- Între două lumi 

- Concert de Crăciun la nai și orgă  

- Marșul persoanelor cu dizabilități 

- Săptămâna voluntariatului 

- Spectacol de caritate – Gala Filantropia 

145600 983307,

05 



- Ziua vârstnicului 

6. Programul 

de formare 

continuă în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale 

Formarea 

continua în 

domeniul 

artelor și a 

culturii 

tradiționale  

10 - Anotimpurile artelor - expoziții, 

spectacole 

- Clubul Artelor în Joile artelor 

- Expoziții de arte plastic 

- Târguri și expoziții ale micilor 

meșteșugari 

- Zilele Școlii de arte și meșteșuguri 

- Expoziții de arte vizuale 

- Activități de promovare a serviciilor 

școli 

- Evenimente teatrale 

- Concert de muzică religioasă 

- Spectacolele iernii 

59200 73978,9

8 

7. Programul 

Fanfara 

Județului 

Alba 

Valorificarea 

unui 

repertoriu 

bogat de 

lucrări ce fac 

parte din 

cadrul acestui 

gen muzical 

6 - Festivaluri de fanfară 

-  Spectacol de estradă 

- Promovarea muzicii de fanfară prin 

spectacole în județ 

- Participarea la evenimente patriotice 

- Parteneriate cu unități de învățământ din 

Alba Iulia, Teiuș, Petrești 

- Stagiunea orchestrei de cameră 

0 100288,

34 

8. 

 

 

Programul 

culturii 

minoritățil

or 

Promovarea 

multiculturalit

ății, 

promovarea 

folclorului 

minorităților 

3 - Zilele culturii maghiare  

- Interetnika - evenimente ale altor 

minorități 

- Zilele comunității săsești  

- Zilele minorității rrome 

12100 19450 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

2. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea 

locală, după parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-

grupuri, chestionare etc; 

3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

4. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și 

să ajute la crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 

educația vocațională artistică; 

5. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

6. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de 

creație, expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a 

artiștilor aflați la debut; 

7. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total 

venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative 

ale instituției; 

8. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același 

timp, să diversifice oferta culturală a instituției; 

9. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității 

și al riscurilor; 

10. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în 

același mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru dezvoltarea unui 

eco-sistem creative local puternic și vizibil; 



11. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, 

precum și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

12. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea 

programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de 

formare continuă și stagii de pregătire profesională; 

13. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 

14. să asigure dezvoltarea și actualizarea paginii web a instituției; 

15. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de 

management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele 

prevăzute de legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

16. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea 

muncii, apărarea împotriva incendiilor, etc.; 

17. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către 

Consiliul județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 

 

 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv 

anexe, și vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între 

rânduri: 6 pct. înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New 

Roman, dimensiunea de 12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând 

diacriticele specifice limbii române, numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii 

central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 

instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea 

termenilor conform definiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 

răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, 

având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi 

notare a proiectelor de management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

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

caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 

manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor 

formulate de autoritate. 

 

  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 

  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 



  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după caz: 

  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 

  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

   

   

   

 Total Total Total  

   

       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, 

servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de 

bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 

menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale; 

  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 



  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile); 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

     

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

     

 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

 

 

 

 



  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

 

Nr. 

Crt 
Program 

Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

Al cincilea an de management 

5      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 

 

 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii 

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

telefon/fax 0258.826.410 ; e-mail: culturaalba@yahoo.com, augustinbena@mail.com. 

 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 

Serviciul Turism, cultură, tineret, sport şi învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la 

telefon 025.813380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna 

Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 

 

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 46/25 februarie 2015 

 

Anexa nr. 2 

Organigrama Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 100/28 mai 2015 

 

Anexa nr. 3 

Statul de funcții al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 28/25 februarie 2016 

 

Anexa nr. 4 

Bugetul aprobat al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani. 

mailto:culturaalba@yahoo.com
mailto:augustinbena@mail.com

