
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietelor de obiective pentru încredințarea,  

prin concurs de proiecte, a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba  

- instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 noiembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

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

prin concurs de proiecte, a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - instituții de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Alba; 

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

pentru încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba - instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18076/13 octombrie 2016 al comun al Direcției gestionarea 

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

Ținând cont 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 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 

management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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. 5. 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, Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” 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. 212 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2016  



Anexa nr. 1  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: muzeu. 

  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în baza Legii nr. 311/2003 a 

muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  Sediul Muzeului 

Național al Unirii este în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, județul Alba, cod 510010. 

  Activitatea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este 

finanțată 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. 68/27 martie 2014, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 

patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 

(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de 

studii, achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.; 

 organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 

documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

 cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a 

patrimoniului cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

 expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 

expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

 organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 

 organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe 

aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 

 editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 

 realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau 

preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri 

culturale mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi 

de popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

 clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 

  Scopul înființării Muzeului constă în constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea și 

restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidența, documentarea, protejarea și 

dezvoltarea patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul 

cunoaşterii, educării și recreării  prin: organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul 

Muzeului sau în săli de expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate; organizarea de manifestări  

ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; editarea de publicaţii ştiinţifice şi de 

popularizare, în domeniul specific de activitate; organizarea de servicii de documentare deschise 

pentru public, pentru folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, 

potrivit legislaţiei în vigoare; oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu 

istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; valorizarea patrimoniului 

muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii muzeale prin mass-media. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Muzeul își asumă misiunea de dezvoltare, protejare, conservare, restaurare, cercetare şi 

punere în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic. Prin 

specialiștii săi, muzeul asigură cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, interpretarea și difuzarea 



valorilor patrimoniului arheologic, numismatic și istoric, spre publicul de orice vârstă sau sex, în 

interesul general. 

  

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

comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Județul Alba este o unitate administrativ-teritorială cu o populație de 342.376 locuitori 

(conform datelor statistice rezultate în urma ultimului recensământ din anul 2011), cu o densitate 

de 54,85 locuitori/km², distribuită în 4 municipii, 7 orașe și 67 comune.  

Veniturile populației provin, în principal, din activități ca: servicii, industrie, construcții, 

administrație publică și agricultură.  

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Muzeul 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 

cunoașterea valorilor patrimoniului arheologic, numismatic și istoric.   

   

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei, aprobată prin Hotărârea nr. 29/25 

februarie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba, şi a statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea 

nr. 108/30 iunie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba astfel: 

 Manager; 

 Consiliul științific; 

 Consiliul de administrație; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul administrativ, securitatea și sănătatea muncii, P.S.I.; 

 Compartimentul financiar, contabilitate; 

 Director general adjunct; 

 Secția de arheologie-cercetare; 

 Secția de istorie-muzeologie, biblioteca și documentare; 

 Centrul naţional de conservare-restaurare carte veche; 

 Secția relații publice și marketing cultural; 

 Director general adjunct; 

 Compartimentul supraveghere și gestiune patrimoniu; 

 Compartimentul paza;  

 Compartimentul juridic, resurse umane și achiziții publice; 

 Compartimentul audit public intern. 

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 68/27 martie 2014 – prevăzut în Anexa nr. 

1 a prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 29/25 februarie 2016 - prevăzută în Anexa nr. 2 a prezentului caiet 

de obiective; 

 - Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 108/30 iunie 2016 - prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de 

obiective; 

 - Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut 

în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de obiective. 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Muzeul a fost întemeiat în anul 1888 ca o secţiune a Societăţii de istorie, arheologie şi 

ştiinţele naturii din comitatul Alba. Primul custode de colecţie a fost Adalbert Cserni, devenit în 

1910 directorul muzeului, fapt ce atestă numărul şi mărimea colecţiilor ce justificau titlul dat 

conducătorului instituţiei. La început zestrea muzeului număra 622 piese arheologice, 1000 

monede, 1000 volume în bibliotecă şi 125 florini bani lichizi. Cu timpul, numărul obiectelor a 

crescut în special datorită donaţiilor, dar şi în urma cercetărilor întreprinse de Adalbert Cserni. 

Numărul crescut de exponate a impus găsirea unui sediu cu adevărat axat pe activitatea 



expoziţională, astfel că în 1900 primăria oraşului a pus la dispoziţie Societăţii o clădire în 

cartierul Maieri. 

 La 20 mai 1929 cu ocazia Serbărilor Unirii desfăşurate la Alba Iulia, s-a inaugurat, de 

către Regele Mihai și de prim-ministrul Iuliu Maniu, un nou muzeu purtând titulatura de 

„Muzeul Unirii” şi care ocupa corpul de nord al „Catedralei Reîntregirii”. În anii următori 

muzeul îşi va schimba în mai multe rânduri titulatura: „Muzeul Regional Alba Iulia” (1938), 

„Muzeul de Istorie Alba Iulia” (1968). Ca o recunoaştere a prestigiului de care se bucura muzeul 

albaiulian, în anul 1993 devine Muzeu Naţional. 

 Actualul muzeu ocupă fosta clădire „Babilon” şi Sala Unirii începând din anul 1975. 

Amândouă clădirile, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX–lea, sunt monumente 

istorice de grupa A (de importanţă naţională). Aici sunt adăpostite depozitele, laboratoarele, 

birourile şi sălile de expoziţie. Expoziţia permanentă cuprinde vitrine cu obiecte organizate 

tematic şi pe epoci, din preistorie, până la al doilea război mondial, cuprinse în 64 de săli. Sala 

Unirii, fosta „Cazină militară”, a fost restaurată şi amenajată astfel încât să redea cât mai fidel 

imaginea de la 1922 (când fusese pregătită pentru Încoronare). Aici se regăsesc materiale 

documentare, precum şi obiecte de valoare memorial-istorică, care întregesc valoarea simbolică a 

acestui edificiu. La subsol şi în aripa nordică a fost realizată expoziţia permanentă de etnografie. 

 

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 

26,51 21,31 19,76 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 185 165 144 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 1657 2012 2016 

5 Număr de beneficiari neplătitori 9739 80000 87000 

6 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea 

de bilete, nu și a produselor culturale) 

86112 121305 144961 

7 Număr de evenimente/reprezentații 173 169 129 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 84 75 72 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 139862 113661 139896 

10 Venituri proprii din alte activități 457381 693118 759118 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Din anul 1975 sediul instituției se află în municipiul Alba Iulia pe str. Mihai Viteazu nr. 

12-14. În prezent deține în administrare 2 corpuri de clădire: Clădirea Babilon și Sala Unirii  – 

ambele clădiri fiind declarate Monumente istorice de Grupa A.  

Suprafața desfășurată / utilă a clădirilor este de 8312 mp / 6000 mp Clădirea Babilon și 

2632 mp / 2000 mp Sala Unirii. Suprafața totală de expunere este 3324 mp, din care pentru 

expozițiile permanente 2270 mp.   

Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate 69,28%. 

 

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 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural național - 

expoziții 

1. Exponatul lunii  x x x 

2. Expoziție despre Holocaust   x 

3. Expoziție de artă plastică Anca Sas ”Muzica 

sferelor” 

  x 

4. Expoziție personală de afișe: prof. univ. Dr. Feleki 

Karol – ”Azi trag la țintă!” 

  x 

5. Expoziție de grafică Ștefan Balog – ”Aripile cerului”    x 

6. Umbre peste suflet. Destine românești în timpul 

Revoluției pașoptiste 

  x 

7. Aurul și argintul antic al României x x x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia


8. Icoane în ramuri. Florin Poenariu din Laz   x 

9. O istorie în imagini a orașului prin străzile și 

monumentele sale 

  x 

10. CRECAN 60   x 

11. Expoziție de icoane pe sticlă – Eurahistie și Sfinți în 

icoana transilvăneană,ediția a II-a 

  x 

12. Istorie cu parfum   x 

13. Expoziție de pictură Contemporanii în Portugalia   x 

14. Asociația foștilor grăniceri călăreți din Teiuș și 

școala românească 

  x 

15. Cartea transilvăneană din colecțiile Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

  x 

16. Artizanii epocii bonzului: descoperiri recente de 

depozite de bronzuri în județul Alba 

  x 

17. Excelență sub două flamuri: Dănilă Papp (1867-

1950) 

  x 

18. Protopopiatul ortodox Blaj în colecții și documente   x 

19. 95 de ani de istorie. Colegiul Național ”Horea, 

Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

 x  

20. Unirea Alba Iulia 90 de ani  x  

21. Pe urmele lui Petru Maior  x  

22. Școala și școlarii de odinioară  x  

23. Rochia de bal. Jurnal de modă veche. Perioada 

Victoriană 

x x  

24. Descoperirile arheologice din Catedrala Romano-

Catolică din Alba Iulia 

 x  

25. Consistența instabilă,Valentin Petru Beca  x  

26. Un erou în portrete. Avram Iancu. 190 de ani de la 

naștere 

 x  

27. Evanghelie greco-română, București  x  

28. Din publicațiile vremii  x  

29. Memoria Zâmbetului  x  

30. Doctrina abstractă  x  

31. Expoziție de machete ”Războaiele daco-romane”  x  

32. Armele războinicilor daci din Apuseni  x  

33. Expoziție de reptile vii  x  

34. Tezaure Dacice  x  

35. Expoziție de artă plastic – Asemănări aparente  x  

36. Ars incognita. Fascinanta lume a unui iconar din 

sec. XVIII 

 x  

37. Un veac de la izbucnirea Primului război mondial  x  

38. Ioan Pop privit prin documente de arhivă  x  

39. Expoziție de carte Domnitorul Constantin 

Brâncoveanu, ctitor al cărții religioase 

 x  

40. Expoziție aniversară 20 de ani de cercetășie în Alba 

Iulia 

 x  

41. Comoara regăsită. Portretele regale de la Alba 

Iulia 

 x  

42. Regii României în presa ardeleană: articolele 

ziarului Unirea 

 x  

43. Vințu de Jos în pictura lui Ghe. Suciu  x  

44. Valori ale arhitecturii din centrul Transilvaniei  x  

45. Praznicele Învierii, icoanele calendar ale zugravilor 

din Laz 

 x  

46. Nicu Alifantis – printre rânduri, vorbe, muzici, 

instrumente 

 x  



47. Necropola din epoca bronzului de la Sebeș  x  

48. Organizarea expoziției permanente de la Castel 

Sîncrai 

 x  

49. Unirea cea Mare  x  

50. Protopopiatul Ortodox Alba Iulia – Mărturii  din 

colecții și arhive 

 x  

51. Retrospectiva Schweitzer-Cumpăna / O noapte la 

castel 

 x  

52. Maierii Bălgradului, icoana moștenire spirituală  x  

53. Lux, util și estetic la Apulum – podoabe și accesorii 

vestimentare 

x   

54. Expoziție Artmark x   

55. Libertate și utopie x   

56. Lucia Conțan: Capricii caleidoscopice. Vitralii spre 

interior 

x  x 

57. Memoria în negru, Valentin Petru Beca x   

58. Noi, Poienarii, Vouă Moștenire x   

59. Icoane din Transilvania. Arta românească 

Patrimoniu european 

x   

60. Colecții și colecționari. Imagine 3D la începutul 

sec. XX. Fotografia stereoscopică 

x   

61. Restituiri. Revoluția de la 1848-1849 în 

Transilvania. Din documentele timpului 

x   

62. Artizanat în lumea copiilor x   

63. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei x   

64. La hotarele Romei: daci, celți, vandali x   

65. Tradiții de primăvară ieri și azi x   

66. Zei și oameni. Religie și cult în antichitate pe 

teritoriul României 

x   

67. Bunurile lui Avram Iancu x   

68. Aducem culoare țării x   

69. Expoziție personală Horvath Gyongyver 

”Sentimente contradictorii” 

x   

70. Expoziție de icoane ”A doua viață”, N. Munteanu x   

71. Din comorile înțelepciune populare de acum un 

veac 

x   

72. În amintire: Ziua Încoronării x   

73. De Gustibus: bucătăria romană și obiceiurile 

culinare în Apulum-ul antic 

x   

74. La pas prin Alba Iulia, fotografii stradale de Mircea 

Agarbian 

x   

75. Războinicii în Transilvania din epoca avară x   

76. Din patrimoniul bibliofil al muzeului albaiulian. 

Tipărituri vechi și moderne 

x   

77. Între două lumi x   

78. Români transilvăneni în primul război mondial x   

79. Sub semnul tămăduirii.  x   

80. Muzeul memorial ”Avram Iancu” x   

81. Cetatea Alba Carolina văzută prin ochi de copil x   

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural național – 

simpozioane, 

sesiuni, colocvii, 

mese rotunde 

1. Simpozion ”Afișul – obiect de artă”   x 

2. 300 de ani în Cetatea bastionară Vauban Alba 

Carolina 

  x 

3. In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu (1923-2006) x x x 

4. Sesiunea Științifică a Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia ”Unitate, Continuitate și Independență în 

Istoria Poporului Român. 97 de ani de la Marea Unire” 

  x 



organizate de 

Muzeu 

(1918-2015)  

5. Congresul Tinerilor Basarabeni  x  

6. Colocviul ”150 de ani de la nașterea lui Ion I.C. 

Brătianu” 

 x  

7. Studii, cercetări și abordări proiectare și execuție în 

vederea consolidării, restaurării, conservării și punerii 

în valoare a vestigiilor arheologice din Cetatea 

Bastionară de tip Vauban Alba Carolina 

 x  

8. Sesiunea științifică – Unitate, continuitate și 

independență în istoria poporului roman. 95 de ani de la 

Marea Unire 

 x  

9. Simpozionul Național ”Avram Iancu – model și 

inspirație” 

 x  

10. Simpozionul ”Centenarul Aviației Române” x   

11. Simpozion de etnografie și folclor ”Cultura 

tradițională în era globalizării” 

x   

12. Trienala de restaurare x   

13. Simpozion – Regionalizarea și descentralizarea 

competențelor administrației publice în contextual 

revizuirii Constituției României 

x   

3.  Proiecte științifice 

și culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural național 

1. Alba Iulia, o istorie în imagini a orașului prin străzile 

și monumentele sale 

 x x 

2. Proiecte de cercetare arheologică sistematică a sitului 

de la Tărtăria – Gura Luncii 

 x x 

3. Proiecte de cercetare arheologică preventive a sitului 

Turdaș 

  x 

4. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de 

cale ferată Coșlariu – Vințu de Jos  

 x x 

5. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de 

cale ferată Vințu de Jos - Simeria 

 x x 

6. Proiect diagnostic arheologic, autostrada Sebeș – 

Turda, lot 1 

  x 

7. Proiect diagnostic arheologic, autostrada Sebeș – 

Turda, lot 2 

 x x 

8. Proiect de cercetare arheologică a siturilor de pe 

autostrada Sebeș – Turda, lot 2 

  x 

9. Proiect de cercetare arheologică a siturilor de pe 

autostrada Sebeș – Turda, lot 3 

 x x 

10. Civilizația preistorică, romană și medieval timpurie 

în județul Alba 

x x x 

11. Noaptea europeană a cercetătorilor   x 

12. Maierii Bălgradului. Icoana moștenire spirituală   x 

13. Valorificarea cercetărilor arheologice din necropola 

de la Alba Iulia – ”Stația de Salvare” 

  x 

14. A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al județului 

Alba 

x x x 

15. Proiect de cercetare etnografică   x 

16. Noaptea Muzeelor    x 

17. Repertoriul periodicelor străine intrate în 

bibliotecile din România 

 x x 

18. Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din 

România 

x  x 

19. Muzeul de istorie vie - Antiquitas  x  

20. Cercetarea provenienței și compoziției mortarelor 

cu lianți minerali din edificii antice sau medievale 

 x  

21. Elaborarea și experimentarea metodelor de analiză  x  



microscopică și difractometrică pentru ceramică și 

sticlă 

22. Cercetarea provenienței și tipologia obiectelor 

confecționate din roci 

 x  

23. Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de 

cale ferată Timișoara – Lugoj, lot 2 

 x  

24. Punerea în valoare a vestigiilor arheologice 

descoperite în perioada de implementare a proiectului 

”Reabilitare Centru Istoric, Fortificația de tip Vauban – 

Alba Iulia, căi de acces, iluminat și mobilier urban 

specific” 

x x  

25. Bibliografia completă a periodicelor vechi din 

Biblioteca Veche a Muzeului  

 x  

26. Program de cercetare etnografică. Cercetarea 

potențialului etnografic variat al județului Alba  

x x  

27. Proiect de cercetare sociologică x x  

28. ”Apulum Praetorium Consularis”. Cercetarea 

arheologică la Palatul guvernatorului celor 3 Dacii 

x x  

29. Ținutele istoriei III x   

30. Taberna De Gustibus x   

31. Proiectul de realizare a monografiei ”Județul Alba. 

Istorie, cultură și civilizație”  

x   

32. Patrimoniul cultural imobil. Biserici din patrimonial 

cultural al județului Alba 

x   

33. De la patrimonial cultural local la patrimoniul 

UNESCO 

x   

34. Proiectul de cercetare ”Zlatna de odinioară” x   

35. Patrimoniul de acasă. Patrimoniu și educație x   

36. Vlahii din Balcani și din Carpații nordici x   

37. Rochia de bal. Jurnal de modă veche. Perioada 

victoriană 

x   

38. Proiect arheologic ”Săbiile generalilor” x   

39. Proiect de reenactment – Cornicenul Legiunii a 

XIII-a Gemina 

x   

40. Proiectul ”Reabilitarea spațiilor publice din centrul 

istoric al Municipiului Timișoara 

x   

41. Repertoriul periodicelor străine intrate în 

bibliotecile din România 

x   

42. Șantierul arheologic Tărtăria x   

43. Cercetare arheologică de teren și aerofotografie în 

Transilvania 

x   

44. Program de cercetare ”Colecții și colecționari” x   

45. Program de cercetare ”Conștiință și acțiune la 

românii din Transilvania în secolele XVIII-XIX 

x   

46. Fragila lume a sfințiilor x   

47. Museikon x   

48. Bibliografia completă a periodicelor vechi din 

Biblioteca Veche a Muzeului 

x   

49. Cărțile didactice de secol al XIX-lea din colecția 

Bibliotecii Muzeului Național al Unirii  

x   

50. Pictura românească în județul Alba până la mijlocul 

sec al XIX-lea 

x   

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural naţional 

1. Petre Ugliș, Jurnal de război   x 

2. Album Excelența sub Două Flamuri: Dănilă Papp   x 

3. ”Colecții și colecționari – oameni și locuri din 

județul Alba. Colecția Cristian Florin Bota” Ed. II 

  x 



(cărți și volume 

publicate) 

4. Volumul V/2, Coins from roman sites and collection 

of roman coins from Romania. It was supposed to be 

silver 

  x 

5. C. Borangic, Dacoru, Falces. Armele încovoiate ale 

dacilor 

  x 

6. Apulum L – Series Historia & Patrimonium x x x 

7. Apulum L – Series Archaeologica et Antroplogica  x x x 

8. H. Ciugudean, G. Bălan, Artizanii epocii bronzului, 

Descoperiri recente de depozite de bronzuri în 

Transilvania 

  x 

9. V. Moga, G. Rustoiu, Județul Alba. Istorie, cultură, 

civilizație 

  x 

10. Fleșer Ghe., Portul Mureșului la Alba Iulia   x 

11. Fleșer Ghe., Alba Iulia:  orașul și monumentele sale 

în imagini de epocă 

  x 

12. Bogdan Florin, Tipărituri transilvănene din 

colecțiile Muzeului Național al Unrii Alba Iulia 

  x 

13. Bălan G., Fântâneanu C., Anghel D., Necropola din 

epoca bronzului de la Sebeș. Catalog de expoziție 

 x  

14. Anghel D., Războaiele daco-romane ilustrate în 

machete  II 

x x  

15. Armele războinicilor daci din Apuseni  x  

16. G. Mircea, S. Cutean, Vințu de Jos, evocat literar și 

pictural de Ghe. Suciu 

 x  

17. S. Mircea, În Semn de biruință. La 190 de ani de la 

nașterea lui Avram Iancu 

 x  

18. F. Bogdan, M. Borzan, D. Ciugudean, S. Bogdan, 

Scis-am eu Protopop Petru Maior… 

 x  

19. De Gustibus. Bucătăria romană și obiceiurile 

culinare în Apulum-ul antic 

x   

20. C. Cosma, A. Doboș, GT Rustoiu, O. Oargă, 

Războinici în Transilvania din epoca avară 

x   

21. I. Rustoiu, J. Nicolae, Prâznicarul Învierii, icoana-

calendar a zugravilor de la Laz 

 x  

22. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. Catalogul 

expoziției temporare deschise la Complexul Muzeal 

Județean Bistrița-Năsăud 

x   

23. A. Dumitran, D. Dumitran, V. Moga Mărturii 

tăcute. Situația patrimoniului arhitectural într-o 

comunitate multietnică: Alba Iulia 

x   

24. D. Giurgiu, I. Rustoiu, S. Cutean, M. Cristea Regii 

României Mari la Alba Iulia 

x   

25. F. Bota, H. Ciugudean, G. Mircea Zlatna de 

odinioară 

x   

26. Județul Alba. Istorie, cultură și civilizație x   

27. E. Mârza, F. Bogdan Repertoriul tipografilor, 

gravorilor,patronilor, editorilor cărților românești 

x   

28. Avram Iancu. Repere biografice x   

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

1. Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în față cu 

istoria 

x x x 

2. Atelierul de icoane x x x 

3. Boboceii la muzeu x x x 

4. Alba Iulia – capitala de suflet a românilor  x x x 

5. Școala de vară x x x 

6. Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă 

documentară centenară 

x x x 



7. Istoria pe viu – dacii și romanii x x x 

8. Tineri liceeni la Centrul Național de conservare și 

Restaurare a Cărții Vechi 

x x x 

9. Școala altfel  x x 

10. Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu x x x 

11. Pregătire profesională  x x 

12. Evocări istorice x x x 

13. Pe urmele strămoșilor   x 

14. Să ne cunoaștem istoria   x 

15. O tragedie a secolului XX: Holocaustul   x 

16. Pui de daci   x 

17. Valentine´s Day versus Dragobete   x 

18. Reeducare prin cultură x  x 

19. Libertăți și responsabilități într-un stat democratic. 

Libertăți și responsabilități pentru cetate 

 x  

20. Muzeul printre ghiozdane x x x 

21. Colindăm, colindăm  x  

22. Cetăți și …cetăți  x  

23. Explorare în pictură  x  

24. Atelierul de pictură x   

25. Alba Iulia – orașul unde vorbește istoria x   

26. Protocol de pedagogie muzeală de colaborare cu 

Clubul copiilor Beiuș 

x   

27. Patrimoniul de acasă x   

28. Medicii cărților x   

29. Cercul micilor iconari x   

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

1. Stagiunea de teatru a trupei Skepsis x x x 

2. Festivalul de Teatru de Tineret Apollo   x 

3. Festivalul Alba Jazz x  x 

4. Gala poeziei contemporane  x x 

5. Filmul documentar: ”Tatăl meu, Lucian Blaga”    x 

6. Weekenduri în Cetatea Alba Carolina  x x 

7. Garda Apulum.Trei ani de reenactment antic la Alba 

Iulia 

x  x 

8. Noaptea Muzeelor x x  

9. De vorbă cu Domnul  x  

10. Concert David Pavlovits  x  

11. Spectacol de sărbători al gărzii romane și dacice la 

Căminul de bătrâni din Alba Iulia 

 x  

12. Periplu Spiritual prin Ardeal  x  

13. Alba Iulia respire aerul istoriei – dacii și romanii x   

14. Festivalul Wine Chritmas x   

15. Alba Iulia Music&Film Festival x   

7. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-național / 

Lansări de carte 

1. APVLVM L – Series Historia&Patrimonium x x x 

2. APVLVM L – Series Archaeologica et 

Anthropologica 

x x x 

3. Jaime Gomez de Caso Zuriga, Gheorghe Vintan   x 

4. Inimă, transplant, donare, Ramona Băluțescu  x  

5. Ghe. Suciu, Vințu de Jos, evocat literar și pictural  x  

6. Colecții și colecționari. Imagine 3D la începutul sec. 

XX. Fotografie stereoscopică 

x   

7. Descoperiri arheologice din catedrala Romano-

Catolică din Alba Iulia 

 x  

8. Drumul spre casă. Filip-Lucian Iorga în Dialog cu 

Principele Nicolae al României 

 x  

9. Fântâna de Aur. Studiu monographic al com. Almașu  x  



Mare 

10. Se întorc morții acasă, C. Ciomâzgă  x  

11. Comoara regăsită. Portretele regale de la Alba Iulia  x  

12. Județul Alba. Istorie, cultură, civilizație. 

Monografie 

x   

13. Tinerii din Alba în infernal comunist x   

14. Dacia – războaiele cu romanii x   

  8. Programul de 

evidență, clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor mobile 

1. Restaurare piatră, ceramic, metal x x x 

2. Restaurare pictură  x x 

3. Restaurare textile  x x 

4. Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi x x x 

5. Evidență și clasare x x x 

9.  Activități privind 

relațiile cu 

publicul 

1. Ghidaje x x x 

2. Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului x x x 

3. Conferințe de presă  x x 

4. Administrare blog  x x 

10. Programul de 

promovare 

turistică: târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

1. Festivalul Roman Apulum x x x 

2. Concursul pe teme de istorie ”Alba Iulia, cealaltă 

capitală” 

 x x 

3. Târgul de carte ”Alba Transilvania” x x x 

4. Festivalul internaţional ”Alba Jazz” x  x 

5. Festivalul Cetăților Dacice x x x 

6. Descoperă Rowmania   x 

7. Festival ”6 Continentes”   x 

8. Târgul de turism al României x  x 

9. DacFest x x x 

10. Festivalul naţional de tradiții și obiceiuri ”La porțile 

Apusenilor” 

x  x 

11. Festivalul - concurs ”Mult îmi place și iubesc, 

portul nostru strămoșesc” 

x  x 

12. Zilele Clujului  x x 

13. Sărbătoarea Libertății – Blaj   x 

14. Ancient Festival in Hisarya, Bulgaria   x 

15. Sărbătoarea comunei Negrilești   x 

16. Porolissum Fest x x x 

17. Festivalul Roman de la Călugăreni x x x 

18. Zilele municipiului Sebeș   x 

19. Festivalul antic și medieval Aeternus 

Maramorosiensis, Sighetul Maramației 

x  x 

20. Festivalul Antic Tomis  x x 

21. Festivalul Usturoiului   x 

22. Festivalul ”Serbările Cetății”, Caransebeș   x 

23. Gala Vinurilor  x  

24. Festivalul Alb-Umor  x  

25. Festivalul Dilema Veche x x  

26. Festivalul de Folk  x  

27. Legiunea a XIII-a Gemina la Sighișoara  x  

28. Festivalul Natale di Roma x x  

29. Festivalul Transylvania History Day  x  

30. 10 ani de turism la Sălciua  x  

31. Festivalul Roman Zalău  x  

32. Festivalul Petzl Roc Băile Herculane  x  

33. Toamna cugireană  x  

34. Târgul meșterilor populari x   

35. Hramul orașului Chișinău x x  

36. Festival de tradiții românești ”Din Lada cu zestre” x   



37. Săptămâna îngerilor x   

38. Festivalul roman Zalău x   

39. Festivalul antic de la Plovdiv - Bulgaria x   

40. Festivalul internaţional de film etnografic Zlatna x   

41. Alba Iulia music&film festival x   

42. Zilele orașului Alba Iulia x   

11. Programul de 

cercetare 

sociologică 

1. Proiect de cercetare sociologică, Profilul vizitatorilor 

Muzeului Național al Unirii 

x x x 

2. Cercetare sociologică toată perioada anului, Profilul 

vizitatorilor Sălii Unirii 

 x x 

3. Alba Iulia – o istorie în imagini a orașului   x 

4. Noaptea Muzeelor   x 

5. Expoziția ”Aurul și Argintul antic al României” – 

Sala Unirii Alba Iulia 

  x 

6. Cercetare sociologică expoziția ”Maierii 

Bălgradului. Icoana moștenire spiritual” 

 x  

7. Cercetare sociologică. Opinii și percepții ale 

publicului participant la festivalul roman Apulum 

x   

 

  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proie

cte în 

cadru

l 

progr

amul

ui 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat 

la finele 

anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural 

național - 

expoziții 

Valorificare

a 

patrimoniul

ui mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau 

în județ, 

prin 

organizarea 

unor 

expoziții 

atât în sălile 

muzeului, 

cât și în 

afara lui 

65 - Expoziții dedicate Zilei Naționale a 

României 

- Aspecte ale medicinii în județul Alba de-

a lungul timpului 

- Re-Găsiri. Revoluția pașoptistă din 

Transilvania în imagini și documente 

- Granițele necunoscute ale Romei – celți, 

daci și sarmați în nordul Bazinului 

Carpatic 

- Arta fotografiei la începutul sec. XX 

- Veșminte preoțești din sec. XIX  și 

începutul sec. XX 

- Evoluția armamentului din preistorie 

până în zilele noastre 

- Expoziții de artă cu ocazia organizării 

taberei internaționale ”InterArt” 

- Expoziție internațională de pictură 

personală Kingsley Nwabia (Nigeria), 

Cozmolici Victoria (Rep. Moldova) 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

- Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei

  

- Războinici și suite militare în 

Transilvania sec. VII-IX 

- Din patrimonial muzeal albaiulian: 

tipărituri românești și străine 

82.500 23.569 



2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(simpozioane, 

sesiuni,colocvii,

mese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

Organizarea 

de 

simpozioan

e naționale, 

mese 

rotunde, 

conferințe, 

și expuneri 

cu scopul de 

a comunica 

direct 

rezultatele 

cercetării 

patrimoniul

ui cultural 

național 

într-un 

limbaj 

accesibil 

atât 

specialiștilo

r cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

9 - Simpozionul Internațional ”Dying and 

Death” in 18h – 21 th Centuries Europe: 

Refiguring Death in Europe 

- In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu 

(1923-2006)  

- Sesiunea științifică – Unitate, 

continuitate și independență în istoria 

poporului roman. 95 de ani de la Marea 

Unire 

- The 13
th

 Intenational Colloquium on 

Roman Provincial Art 

- Conferința Internațională Alchohol 

Consumption – Historical and Social 

Issues 

 

88.400 48.466 

3.  Proiecte 

științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural 

naţional 

Cercetarea 

siturilor 

arheologice 

, a 

potențialulu

i etnografic 

al județului, 

a istoriei 

naționale 

etc. 

33 - Civilizația romană și medieval-timpurie 

în județul A1ba 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Proiect de cercetare etnografică 

- Cercetare arheologică din situl neolitic de 

la Tărtăria  

- Bronze Age Transylvania Survey: 

Trascău Mountains and Mures River 

Connections 

- Monumente de cult din patrimonial 

cultural al județului Alba 

- Proiectul internaţional ”Centre de putere 

în sud-estul Europei: așezarea fortificată de 

la Teleac”  

- Noaptea Muzeelor 

- Noaptea în care istoria prinde viață 

- ”Conștiință și acțiune la românii din 

Transilvania în secolele XIX-XX” 

- A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al 

județului Alba 

- Repertoriul periodicelor străine intrate în 

bibliotecile din România 

- Catalogul cărților străine intrate în 

bibliotecile din România 

- Bibliografia completă a periodicelor 

vechi din Biblioteca Veche a Muzeului  

- Program de cercetare ”Colecții și 

colecționari” 

- Cărțile didactice de secol al XIX-lea din 

colecția Bibliotecii Muzeului Național al 

Unirii  

- Pictura românească în județul Alba până 

225.445 199.442 



la mijlocul sec al XIX-lea 

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național (cărți 

și volume 

publicate) 

Editarea de 

monografii, 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

13 - Anuarul Apulum XLIX 31.900 28.558 

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții 

de istorie la 

Muzeu, în 

acord și în 

completarea 

programei 

școlare prin 

folosirea 

unor 

metode 

moderne, 

active de 

predare 

19 - Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în 

față cu istoria 

- Alba Iulia, orașul nostru de altădată 

- Pregătire profesională 

- Restauratori în devenire 

- Boboceii la muzeu 

- Școala de vară 

- Clubul de lectură al elevilor într-o 

bibliotecă  

- Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu 

- Cercul micilor iconari 

13.500 0 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în 

Sala Unirii 

sau în 

proximitate

a ei 

8 - Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 

- Armonii culturale 

10.100 0 

7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(Lansări de 

carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile 

volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

9 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, 

clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor 

mobile 

Întocmirea 

documentați

ilor 

complexe și 

complete pe 

baza cărora 

bunurile vor 

fi clasate 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

13.000 13.000 



sau 

inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

9. Programul de 

promovare 

turistică: 

târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale 

care au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

24 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

15.200 5.700 

10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului

, modificări 

ale 

percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

2 - Profilul vizitatorilor – percepții, opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale 

vizitatorilor – o mini cercetare sociologică 

 

200 0 

Anul 2014 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural 

național - 

expoziții 

Valorificare

a 

patrimoniul

ui mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau 

în județ, 

prin 

organizarea 

unor 

expoziții 

atât în sălile 

muzeului, 

cât și în 

afara lui 

157 - Necropola de epoca bronzului de la 

Sebeș 

- În multe chipuri și culori, icoana – 

prăznicar ”Praznicarele Învierii, icoanele 

calendar ale zugravilor din Laz 

- Biblioteci în biblioteca. Carte 

patrimonială și deținători de carte din 

colecțiile muzeului albaiulian  

- Veșminte preoțești din sec. XIX  și 

începutul sec. XX 

- Expoziții de artă plastic Anca Sas, Maria 

Tabarcea, Ștefan Balog, Lojsa 

Kalincsek, Georgiana Cosma, Andreea 

Szocs 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

 

617.550 62.550 

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(simpozioane, 

sesiuni,colocvii, 

mese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

Organizarea 

de 

simpozioan

e naționale, 

mese 

rotunde, 

conferințe, 

și expuneri 

cu scopul de 

a comunica 

direct 

8 - In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu 

(1923-2006) 

- Prezentarea celor mai noi informații în 

domeniul cercetării istoriei naționale  

 

90.800 42.800 



rezultatele 

cercetării 

patrimoniul

ui cultural 

naţional 

într-un 

limbaj 

accesibil 

atât 

specialiștilo

r cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

3.  Proiecte 

științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural 

naţional 

Cercetarea 

siturilor 

arheologice 

, a 

potențialulu

i etnografic 

al județului, 

a istoriei 

naționale 

etc. 

29 - Civilizația romană și medieval-timpurie 

în județul A1ba 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Apulum Mithraeum Project 

- Bibliografia completă a periodicelor 

vechi din Biblioteca Veche a Muzeului  

 

148.000 131.800 

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național (cărți 

și volume 

publicate) 

Editarea de 

monografii, 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

9 - Editarea și tipărirea volumelor Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

72.000 72.000 

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții 

de istorie la 

Muzeu, în 

acord și în 

completarea 

programei 

școlare prin 

folosirea 

unor 

metode 

modern, 

active de 

predare. 

17 - Restauratori în devenire 

- Muzeul printre ghiozdane 

- Atelierul de icoane 

4.400 4.400 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în 

Sala Unirii 

sau în 

proximitate

a ei 

9 - Noaptea Muzeelor 

- Noaptea în care istoria prinde viață 

 

0 0 



7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(Lansări de 

carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile 

volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

9 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, 

clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor 

mobile 

Întocmirea 

documentați

ilor 

complexe și 

complete pe 

baza cărora 

bunurile vor 

fi clasate 

sau 

inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

0 0 

9. Programul de 

promovare 

turistică: 

târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale 

care au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

23 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

0 0 

10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului

, modificări 

ale 

percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

3 - Profilul vizitatorilor – percepții,opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale 

vizitatorilor – o mini cercetare sociologică 

 

0 0 

Anul 2015 

1. Programul de 

valorificare  a 

patrimoniului 

cultural 

național - 

expoziții 

Valorificare

a 

patrimoniul

ui mobil 

arheologic, 

documentar, 

religios, 

fotografic, 

artistic etc. 

existent în 

Muzeu sau 

44 - Expoziții dedicate Zilei Naționale a 

României 

- Kissed again and again. Romanian Icond 

from Transylvania 

- Exponatul lunii    

- Personalități ale sec XX: Dănilă Papp  

- Umbre peste suflet. Destine românești în 

timpul Revoluției pașoptiste 

- Expoziție ”Aurul și Argintul antic al 

României” 

- Artizanii epocii bronzului: descoperiri 

87.300 70.317,9 



în județ, 

prin 

organizarea 

unor 

expoziții 

atât în sălile 

muzeului, 

cât și în 

afara lui 

recente din Transilvania 

- Expoziția ”Valori ale portului popular 

din județul Alba” 

- Expoziția ”Transilvanice din colecțiile 

Muzeului național al Unirii Alba Iulia” 

- ”Până la facerea acestei cărți sunt 

sănătos…” (Viața cotidiană în Primul 

Război Mondial) 

2. Programul de  

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(simpozioane, 

sesiuni,colocvii,

mese rotunde 

organizate de 

Muzeu) 

Organizarea 

de 

simpozioan

e naționale, 

mese 

rotunde, 

conferințe, 

și expuneri 

cu scopul de 

a comunica 

direct 

rezultatele 

cercetării 

patrimoniul

ui cultural 

naţional 

într-un 

limbaj 

accesibil 

atât 

specialiștilo

r cât și altor 

categorii de 

auditoriu 

6 - Simpozionul Internațional ”Dying and 

Death” in 18h – 21 th Centuries Europe: 

Refiguring Death in Europe 

- In memoriam Ioan Gavrilă Ogoranu 

(1923-2006)  

- Sesiunea științifică – Unitate, 

continuitate și independență în istoria 

poporului roman. 97 de ani de la Marea 

Unire 

- Conferința Internațională Alchoholism 

and Other Addictions: Psychological, 

Historical nd Therapeutical Issues  

- Simpozion internaţional: 40 de ani de 

conservare a patrimoniului mobil / 

repere în timp 

80.300 57.508 

3.  Proiecte 

științifice și 

culturale de 

promovare a 

patrimoniului 

cultural 

naţional 

Cercetarea 

siturilor 

arheologice 

, a 

potențialulu

i etnografic 

al județului, 

a istoriei 

naționale 

etc. 

22 - Civilizația preistorică, romană și 

medieval-timpurie în județul A1ba 

- Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

- Cercetare arheologică din situl neolitic de 

la Tărtăria  

- A cunoaște, a iubi patrimonial cultural al 

județului Alba 

 

152.500 130.796 

4. Programul de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național (cărți 

și volume 

publicate) 

Editarea de 

monografii, 

cataloage și 

anuarului 

Apulum   

12 - Editarea și tipărirea volumelor Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia 

- Bibliografia periodicelor românești și 

străine din fondul Biblioteca Veche a 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 

- Reeditarea volumului ”Județul Alba. 

Istorie, cultură, civilizație” 

148.830 137.562,6

5 

5. Programul 

didactico-

pedagogic și 

educațional 

Organizarea 

unor lecții 

de istorie la 

Muzeu, în 

acord și în 

completarea 

programei 

19 - Cu gentuța prin Muzeu. Grădinița față în 

față cu istoria 

- Restauratori în devenire 

- Muzeul și școala. Ora de istorie la muzeu 

- Muzeul printre ghiozdane 

- Atelierul de icoane 

   

3.250 401 



școlare prin 

folosirea 

unor 

metode 

modern, 

active de 

predare. 

 

6. Proiecte de 

promovare a 

culturii – arta 

spectacolelor 

Organizarea 

unor 

concerte de 

muzică 

clasică, 

corală, jazz 

și a unor 

piese de 

teatru în 

Sala Unirii 

sau în 

proximitate

a ei 

7 - Noaptea Muzeelor 0 0 

7. Proiecte de 

valorificare a 

patrimoniului 

cultural-

național 

(Lansări de 

carte) 

Cititorii și 

iubitorii de 

carte vor 

intra în 

contact cu 

noile 

volume 

apărute pe 

piață și vor 

putea 

interacționa 

direct cu 

autorii 

acestora 

3 - Lansări de carte 

 

0 0 

8. 

 

 

Programul de 

evidență, 

clasare, 

conservare și 

restaurare a 

bunurilor 

mobile 

Întocmirea 

documentați

ilor 

complexe și 

complete pe 

baza cărora 

bunurile vor 

fi clasate 

sau 

inventariate 

și trecute în 

evidența 

instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 

- Restaurare si conservare a textilelor, 

ceramicii, metalelor 

- clasarea bunurilor culturale 

- evidența bunurilor culturale 

 

 

13.000 13.000 

9. Programul de 

promovare 

turistică: 

târguri, 

festivaluri, 

concursuri etc. 

Organizarea 

unor 

manifestări 

culturale 

care au și o 

component 

istorică sau 

etnografică 

23 - Târgul de fete de pe Muntele Găina 

- Târgul de turism rural de la Albac 

- Festivalul Cetăților Dacice 

0 0 



10.  Programul de 

cercetare 

sociologică 

Creionarea 

profilului 

vizitatorului

, modificări 

ale 

percepției 

sale asupra 

muzeului, 

orașului și a 

județului 

5 - Profilul vizitatorilor – percepții,opinii, 

particularități ale vizitatorilor veniți la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

- Percepții, opinii și sugestii ale 

vizitatorilor – o mini cercetare sociologică 

 

0 0 

 

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 internaționale 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 ordonanţa de urgenţă. 

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

răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 

… 

(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. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumir

ea 

proiectul

ui 

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      

…      

…      

 

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii 

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, telefon/fax 

0258.813.300 / 0258.811.853 ; e-mail: mnualba@yahoo.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 025.813.380 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 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 68/27 martie 2014 

Anexa nr. 2 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 29/25 februarie 2016 

Anexa nr. 3 

Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 108/30 martie 2016 

Anexa nr. 4 

Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  la  Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: instituție de 

spectacole. 

  Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia a fost înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin 

Decizia nr. 201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică. 

 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 1050/12 iulie 1995, în baza unui 

protocol de predare-primire, împreună cu alte instituții de cultură din județ, Teatrul de Păpuși 

”Prichindel” Alba Iulia a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Alba, fiind reorganizat în anul 

2007, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările și completările ulterioare.  

       Sediul Teatrului De Păpuși ”Prichindel”este în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, 

nr. 3, județul Alba, cod 510117. 

  Activitatea Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, denumit în continuare Teatru, este 

finanțată 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. 152/24 septembrie  2015, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

 oferirea de produse şi servicii culturale diverse (spectacole, festivaluri, programe 

culturale, ateliere de creaţie) în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la 

viaţa culturală; 

 realizarea şi prezentarea de spectacole de teatru pentru copii atât în mediul urban cât şi în 

mediul rural al judeţului; 

 impresarierea producţiilor artistice proprii. 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Teatrul își asumă misiunea de a educa prin artă publicul spectator şi  de a promova arta 

spectacolului precum şi  stimularea  schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea de 

spectacole de teatru pentru copii folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte modalităţi de 

expresie teatrală fac parte din specificul instituţiei.  

  

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

care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Teatrul de Păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia este singura instituție de profil din județ. Este o 

prezenţă activă în viaţa cetăţii implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, a numeroase 

spectacole de caritate, expoziţii, concerte, sărbători naţionale, fiind în permanenţă un partener 

generos şi deschis colaborării în manifestările culturale la care a fost solicitat. 

 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii 

din municipiu, judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de 

cultură din localităţile în care se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri 

naționale și internaționale. Teatrul se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de 

spectacole prin viziunea regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte 

din repertoriu.  

 În spectacolele teatrului se regăseşte promovarea valorilor consacrate ale literaturii 

româneşti şi universale, clasice şi contemporane. Totodată, Teatrul iniţiază şi desfăşoară proiecte 

şi programe culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 

    



Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, aprobate prin 

Hotărârea nr. 171/29 septembrie  2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager; 

 Consiliul artistic; 

 Consiliul administrativ; 

 Contabil şef;  

 Compartimentul producție, aprovizionare, administrativ; 

 Compartimentul financiar, contabilitate, resurse umane, juridic; 

 Șef Serviciul artistic-scenă; 

 Compartimentul artistic; 

 Compartimentul scenă;  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba 

Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut 

în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama și  Statul de funcții ale Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29 septembrie 2016 - prevăzute în 

Anexa nr. 2 a prezentului caiet de obiective; 

 - Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani - 

prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia s-a înființat la data de 1 septembrie 1952 prin 

Decizie a Ministerului Culturii ca teatru de păpuși profesionist cu personalitate juridică și 

reorganizat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2007 privind companiile și instituțiile de 

spectacole și concerte. Din anul 1995 instituția este în subordinea Consiliului Județean Alba. 

 Teatrul are ca obiectiv principal de activitate producerea și prezentarea de spectacole 

pentru copii. S-au pus în scena nenumărate spectacole dând viață basmelor clasice și universale, 

dar nu numai, și oferind astfel micilor spectatori posibilitatea de a simți pe viu emoțiile 

poveștilor. Dincolo de caracterul ludic, premierele teatrului albaiulian sunt impregnate cu un 

puternic caracter educativ.   

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi 

contemporane se regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul iniţiază şi desfăşoară 

proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

   

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 

76,83 70,38 69,17 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3 Număr de activități specifice 141 153 156 

4 Număr de apariții în media (fără comunicate de presă) 160 150 300 

5 Număr de beneficiari neplătitori 3160 4.900 2.868 

6 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din vânzarea 

de bilete, nu și a produselor culturale) 

13411 12.401 9.335 

7 Număr de activități educaționale 4 4 4 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 59 67 72 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 90.844 99.033 116.902 

10 Venituri proprii din alte activități 32.276 4.767 7.150 

 

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Teatrul beneficiază de spații specific unui teatru de păpuși în care își desfășoară 

activitatea angajații teatrului,dar cuprinde și spații destinate publicului spectator. Sediul 

Teatrului este în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, județul Alba, cod 510117.  



Spațiile teatrului sunt următoarele: sala de spectacol, cabină sunet și lumini, studio 

înregistrări, sală de protocol, repetiții și vizionări video, atelier croitorie, atelier tâmplărie, 

atelier sculptură și regie tehnică, atelier maestru lumini, magazie păpuși, magazie decor, birou 

contabilitate, birou secretariat literar, birou director, camera de oaspeți, grup sanitar, curte 

interioară. Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate în proporție de 71,88%.  

  

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program  Proiect  2013 2014 2015 

1. Gesturi pentru toți Spectacole gratuite pentru copii  x x x 

2. Povești noi pentru 

copii (premiere) 

Spectacole în premieră x x x 

3. Prefața Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

 x x  

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru ”Povești” 

Spectacole de teatru pentru copii și adulți x x x 

Concerte x x x 

Ateliere creație x x x 

Lansări de carte x x x 

Expoziție fotografie x x x 

5. Caravana cu 

păpuși 

Spectacole pentru copii x x x 

6. Experiențe 

teatrale 

Participare la festivalurile de teatru din țară și 

străinătate 

x x x 

7. Reluarea 

poveștilor 

Repunerea în scenă a spectacolelor din stagiunile 

anterioare 

  x 

8. O poveste într-o 

poezie 

Spectacole pentru copii și adulți x x x 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduire spectacole de muzică, teatru și dans  x x x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proie

cte în 

cadru

l 

progr

amul

ui 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzu

t pe 

progra

m (lei) 

Buget 

consumat 

la finele 

anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

-  Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

-  Moș Crăciun 

1000 1000 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de 

spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

1 - Micii Mușchetari 33000 114722 



pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificare

a ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din 

literatura 

clasică și 

contempora

nă 

3.  Prefața 

Festivalul 

Internațional de 

Teatru 

”Povești” 

Organizarea 

de 

spectacole 

care 

prefațează 

și 

promovează 

Festivalul 

de Teatru 

6 -  Cinci femei de tranziție 

-  Triunghiul femeilor 

80000 36200 

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru 

”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

cultural din 

regiune   

43 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

458000 456888 

5. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de 

spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

68 - Spectacole la sediu și în județ 658000 620866 

6. Experiențe 

teatrale 

Selecționare

a 

spectacolelo

r teatrului 

de către 

juriile de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri 

de teatru 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară 

și din străinătate 

5500 5232 

7. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de 

spectacole 

din 

3 -  D´ale lui Păcală 

-  Cei 6 Pinguini  

-  Universul din lanterna magică 

14500 38212 



stagiunile 

mai vechi 

8. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și 

a Poeziei 

2 -  Micii Mușchetari 0 0 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor 

proiecte 

culturale,alt

ele decât 

cele 

produse de 

teatru 

5 - Proiecte culturale, altele decât cele produse 

de teatru 

0 0 

Anul 2014 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

-  Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

-  Moș Crăciun 

1000 1000 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de 

spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificare

a ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din 

literatura 

clasică și 

contempora

nă 

2 - Punguța cu doi bani 

-  Prințesa Zulufina 

100000 100000 

3.  Prefața 

Festivalul 

Internațional de 

Teatru 

”Povești” 

Organizarea 

de 

spectacole 

care 

prefațează 

3 -  Prințesa Zulufina 

-  Quartet 

-  Să crezi, să iubești, să dăruiești 

16269 16269 



și 

promovează 

Festivalul 

de Teatru 

4. Festivalul 

Internațional de 

Teatru 

”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

cultural din 

regiune 

45 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

-  Proiecții film 

427897 427897 

5. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de 

spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

87 - Spectacole la sediu și în județ 637194 637194 

6. Experiențe 

teatrale 

Selecționare

a 

spectacolelo

r teatrului 

de către 

juriile de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri 

de teatru 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară 

și din străinătate 

21389 21389 

7. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de 

spectacole 

din 

stagiunile 

mai vechi 

2 -  D´ale lui Păcală 

-  Cei 6 Pinguini  

-  Universul din lanterna magică 

0 0 

8. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și 

a Poeziei 

2 -  Punguța cu doi bani 

-  După melci 

0 0 

9. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor 

proiecte 

culturale,alt

ele decât 

cele 

6 -  Proiecte culturale, altele decât cele produse 

de teatru 

0 0 



produse de 

teatru 

Anul 2015 

1. Gesturi pentru 

toți 

Program 

dedicat în 

special 

copiilor din 

centrele de 

plasament, 

școli 

ajutătoare și 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

4 -  Ziua Internațională a Copilului ”1 Iunie”, 

-  Ziua Națională a României ”1 Decembrie” 

-  Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

-  Moș Crăciun 

500 500 

2. Povești noi 

pentru copii 

(premiere) 

Organizarea 

de 

spectacole 

în premieră 

sau în lucru, 

pentru 

îmbogățirea 

repertoriului 

teatrului, 

diversificare

a ofertei 

culturale și 

promovarea 

poveștilor 

din 

literatura 

clasică și 

contempora

nă 

2 -  După Melci 

-  Ursulețul și anotimpurile 

71000 70241 

3. Festivalul 

Internațional de 

Teatru 

”Povești” 

Organizarea 

unor 

evenimente 

teatrale care 

să dezvolte 

viața 

culturală a 

orașului și 

turismul 

cultural din 

regiune   

49 -  Spectacole pentru copii, tineri și adulți 

-  Conferințe de presă 

-  Expoziții 

-  Lansări de carte și CD 

-  Concerte, ateliere, spectacole stradale 

-  Proiecții film 

540000 510977 

4. Caravana cu 

păpuși 

Organizarea 

de 

spectacole 

în vederea 

promovării 

actului 

artistic 

pentru copii 

88 - Spectacole la sediu și în județ 693500 688973 

5. Experiențe 

teatrale 

Selecționare

a 

spectacolelo

r teatrului 

de către 

6 -  Participare la festivaluri de teatru din țară 

și din străinătate 

41000 1445 



juriile de 

specialitate 

la minim 

două 

festivaluri 

de teatru 

6. Reluarea 

poveștilor 

Organizarea 

de 

spectacole 

din 

stagiunile 

mai vechi 

3 -  Cine va păzi clopoțeii? 

-  Punguța cu doi bani  

-  Universul din lanterna magică 

4000 2600 

7. 

 

 

O poveste într-o 

poezie 

Organizarea 

de 

reprezentații 

ocazionate 

de 

aniversarea 

Zilei 

Mondiale a 

Teatrului de 

Animație și 

a Poeziei 

1 -  Cine va păzi clopoțeii? 

-  Femeile savant 

-  Aripă cu Zel 

0 0 

8. Teatru gazdă-

parteneriate 

Găzduirea 

unor 

proiecte 

culturale,alt

ele decât 

cele 

produse de 

teatru 

5 - Proiecte culturale, altele decât cele produse 

de teatru 

0 0 

 

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 ordonanţa de urgenţă. 

 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 

… 

(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. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumir

ea 

proiectul

ui 

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      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii 

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 

telefon/fax 0258.811.752 ; e-mail: secretariatliterar@yahoo.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 025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna 

Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24septembrie 2015  

 

Anexa nr. 2 

Organigrama și  Statul de funcții ale Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29 septembrie 2016  

 

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 212/7 noiembrie 2016 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba 

 

  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

  

Capitolul I –Tipul instituţiei 
 Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: bibliotecă publică 

   Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba  funcționează în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în conformitate cu 

Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. 

          Sediul Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba este în municipiul Alba Iulia, str. 

Trandafirilor, nr. 22, județul Alba. 

   Activitatea Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba, denumită în continuare Biblioteca, 

este finanțată din 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. 27/25 februarie 2016, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, 

educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără 

deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

Atribuţiile şi activităţile specifice instituţiei sunt următoarele: 

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 

ori puncte de informare şi împrumut; 

c) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 

comunicare la distanţă; 

 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 

periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

  Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: îndrumarea directă pe teren;organizarea unor 

consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri;elaborarea unor materiale de metodologie 



bibliotecară;efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu 

carte; perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

    Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba urmăreşte satisfacerea intereselor de studiu, 

lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin 

promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin 

creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne de informare 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori.  

  

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

care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Biblioteca 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 

cunoașterea valorilor patrimoniului cultural şi spiritual al judeţului Alba. 

 Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba 

Iulia şi celor din judeţul Alba. Dezvoltarea socio - culturală este văzută ca fiind un indice al 

calităţii şi atractivităţii vieţii în mediul urban şi rural. Cultura are rol activ, fiind considerată un 

factor de dezvoltare socială şi comunitară, factor al calităţii vieţii, o forţă de coeziune socială, un 

mod de viaţă al individului şi al societăţii, o expresie a identităţii personale şi colective. La nivel 

regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând în zonele purtătoare de semnificaţii, care au 

valenţe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. Valorificarea 

oportunităţilor ce vizează domeniul cultural şi al participării cetăţenilor la actul de cultură 

reprezintă tendinţa firească pentru intervenţia pe termen scurt şi mediu a administraţiei publice în 

acest sector strategic al judeţului Alba. 

    

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, aprobate prin 

Hotărârea nr. 171/29septembrie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager 

 Personal de specialitate, total:         22 posturi 

din care: 

- de conducere (contabil şef):       1 post 

- bibliotecari:              18 posturi 

- bibliograf:              1 post 

- inginer de sistem:             1 post 

- operator:                1 post 

         personal administrativ, total:        3 posturi 

din care: 

- economist:              1 post 

- magaziner:             1 post 

- secretar-dactilograf):        1 post 

  personal de întreţinere şi de deservire, total:  4 posturi 

din care: 

      - muncitor calificat (legător carte):                 1 post 

      - şofer:                                  1 post 

      - îngrijitori:                                                       2 posturi.  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut 

în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29septembrie 2016 - prevăzute în 

Anexa nr. 2 a prezentului caiet de obiective; 

 - Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani - 

prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 



4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
Biblioteca publică din Alba Iulia şi-a deschis porţile la data de 1 aprilie 1943,  având ca 

prim fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului şi o donaţie din partea marelui cărturar 

Nicolae Iorga (350 volume). A fost atestată documentar prin adresa 2857/1943 a Ministerului 

Educaţiunii Naţionale, Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe 

patru servicii: împrumut la domiciliu, lectura la sală, cărţi şi reviste pentru copiii de şcoală 

primară şi periodice. 

Ca urmare a demersurilor şi a corespondenţei abundente pe care o întreţine profesorul 

Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalităţi ale 

vremii, cu instituţii, facultăţi, asociaţiuni literare şi ştiinţifice, editori, tipografi, numeroase 

donaţii vin în sprijinul bibliotecii astfel încât la sfârşitul anului 1943 biblioteca dispunea de 

18.000 volume.  Din data de 26 noiembrie 1991 Biblioteca Judeţeană Alba poartă numele 

marelui filozof, poet şi dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

 Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unităţi bibliotecare repartizate la 

sediul instituţiei situat pe str. Trandafirilor, nr. 22 şi filialele din municipiul Alba Iulia (Filiala 

Cetate, Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Filiala Ampoi). 

             Activitatea curentă a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este structurată pe secţii, 

filiale şi compartimente, fiecare având atribuţii specifice, după cum urmează: 

  Secţia Prelucrare - Catalogare carte - achiziţionează, primeşte, gestionează unităţile de 

bibliotecă nou intrate şi le repartizează celorlalte secţii şi filiale care deservesc utilizatorii 

bibliotecii; organizează, întreţine şi actualizează cataloagele tradiţionale şi electronice ale 

bibliotecii; repartizează publicaţiile către celelalte biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 Secţia de împrumut pentru copii - deserveşte utilizatorii bibliotecii cu vârste cuprinse 

între 3 şi 14 ani; facilitează,  potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte 

colecţii prin împrumut interbibliotecar; organizează activităţi instructiv-educative, distractiv-

recreative  şi culturale, de grup şi individuale pentru copii. 

Secţia de împrumut pentru adulţi - facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, 

accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii; actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât 

cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; oferă servicii de consultanţă pe baza 

solicitărilor cititorului; organizează şi găzduieşte manifestări culturale specifice bibliotecii; 

participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; colaborează cu 

celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi 

analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor 

specifice. 

Sala de lectură  - pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile solicitate; întocmeşte materiale 

documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; oferă consultanţă de specialitate în 

întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în utilizarea surselor de informare ale 

bibliotecii; realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

organizează şi găzduieşte manifestări culturale cu cartea (prezentări de carte, expoziţii, activităţi 

interactive, cultural –educative etc.); răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, 

sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor 

apariţii editoriale etc.); pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de 

specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în 

vederea organizării manifestărilor culturale; organizează şi asigură accesul neîngrădit al oricărei 

persoane la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; urmăreşte şi analizează 

implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 

  Secţia Metodică şi Animaţie culturală  - îndrumă, controlează, acordă la cerere 

asistenţă de specialitate bibliotecilor publice din judeţ; întocmeşte şi difuzează materiale 

necesare activităţii bibliotecilor; organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări 

culturale ale bibliotecilor publice din judeţ; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; 

întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; îşi 

desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de 

Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării 

manifestărilor culturale. 



 Secţia Periodice constituie şi organizează colecţiile de periodice, le pune la dispoziţia 

publicului interesat, îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre 

posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă. 

       Secţia Informatică  - întreţine, actualizează dezvoltă baza de date a bibliotecii; acordă 

asistenţă de specialitate tuturor secţiilor şi compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; 

implementează şi întreţine software-ului specific şi de uz general; stabileşte soluţii, proceduri, 

tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor şi a  echipamentelor 

periferice. 

 Secţia de Bibliografie şi Biblionet  - întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare 

la cerere; realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi 

din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi 

întroducerea lor în baza de date; implementează activităţile serviciului de bibliotecă Biblionet.  

             Filialele bibliotecii, Filiala Cetate, Filiala Ampoi şi Filiala Centrul de zi pentru 

vârstnici pun la dispoziţia publicului carte cu caracter enciclopedic, colecţiile fiind constituite 

şi dezvoltate în funcţie de nevoile comunităţii pe care o deservesc, de categoria de vârstă şi 

structura ocupaţională a utilizatorilor.  

 Celelalte servicii şi compartimente: Contabilitate,  Resurse umane, Administrativ, 

Deservire  îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor specifice care le revin, în conformitate 

cu legislaţia în domeniu, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii şi  celelalte 

prevederi legale.  

   

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani   

Nr. 

crt. 

 

Indicatori de performanţă* 2013 2014 2015 

1. Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie + venituri - 

cheltuieli de capital) 

1487526 1422316 1634162 

2. Fonduri nerambursabile 

atrase (lei) 

- - - 

3. Număr de activități 

educaţionale 

32 29 31 

4. Număr de apariţii media 120 120 125 

5. Număr de beneficiari 

neplătitori 

13099 13300 16000 

6. Număr de beneficiari 

plătitori** 

- - - 

7. Frecvenţa medie zilnică 380 370 300 

8. Număr de proiecte/acţiuni 

culturale 

17/290 17/300 26/350 

9. Venituri proprii din 

activitatea de bază 

- - - 

10. Venituri din bunuri şi 

servicii primite cu titlu 

gratuit, reprezentând 

donaţii carte şi donaţii 

tehnică calcul Biblionet. 

5054 12674 16.906 

                                                                 

Nr. 

crt. 
Indicatori specifici 

2013 2014 2015 

1. Utilizatori ( nou înscriși) 5451 4883 3930 

2. Total volume 

difuzate 

157220 132394 120732 

3. Vizitele cititorilor 

la bibliotecă 

87701 80042 63606 



4. Frecvenţa zilnică 380 

cititori/zi 

370 

cititori/zi 

310 

cititori/zi 

5. Indicele de atragere 

la lectură 

10% 10% 9,02% 

6. Manifestări culturale 

la sediu şi în afara 

instituţiei 

290 300 350 

7. Proiecte 17 17 26 

8. Parteneriate 48 48 45 

9. Apariții în mass media 120 120 125 

10 Participanţi la 

manifestările culturale 

4000 5500 7500 

                                                                             

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Sediul instituției se află în municipiul Alba Iulia pe str. Trandafirilor, nr. 22. Suprafața 

desfășurată / utilă a clădirilor este de 800 mp.  

Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate în procent de  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. Deschis la 

informație 

1. Bibliotec@ta x x x 

2. Dezvoltarea sistemului informatic x x x 

3. Biblionet x x x 

2. Lectură publică 1. Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” Alba Iulia x  x 

2. Cafeneaua culturală x x x 

3. Aproape de tine, cartea x x x 

4. Dacă e joi, e poezie și cafea x x  

5. Caravana culturală x x  

6. Premii Revista ACASĂ x x  

3. Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

1. Înnoirea și diversificarea colecțiilor din bibliotecă x x x 

4.  Biblioteca - 

Centru cultural și 

educațional 

1. Târgul de carte Alba Transilvana x x x 

2. Mediatecă    

3. Revista fermecată pentru copii isteți     

4. Educație și lectură în biblioteca publică x  x 

5. Creativitate în spațiul francofon   x 

6. Să ne cunoaștem valorile x  x 

7. Sunt și eu erou de poveste x   

8. Cărțile își au destinul lor   x 

5. Promovarea 

valorilor culturii 

române în lume 

1. Festivalul International ”Lucian Blaga” x x  

2. Lucian Blaga – ediții multilingve x x x 

3. Spațiu mioritic - spațiu european x   

4. Cărți pentru românii de pretutindeni x x x 

5. Constelația Eminescu; Festival-concurs ”Ocrotiți de 

Eminescu” 

x x  

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

1. O viziune asupra rolului bibliotecii publice    

2. Participare la cursuri de pregătire și perfecționare x x x 

7. Diversitate 

culturală 

1. Colocviile romanului românesc contemporan x x x 

2. Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură şi 

umor  

x x  

3. Colocviile de literatură şi arte Aiud x x x 

4. Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” x x x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia


5. Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud x x x 

6. Colocviul tinerilor scriitori x x x 

7. Vârstele poeziei x x x 

8. Lansări de carte x x x 

9. Premiile filialei Alba a USR x   

10. Colocviul de poezie română și italiană 

contemporană 

x   

11. Gala poeziei românești x  x 

12. Revista ASTRA x   

13. Revista ETHOS 21 x   

14. Adunarea Generală ASTRA   x 

15. Revista Discobolul 25   x 

16. Festivalul ”Dilema Veche”   x 

17.Dialoguri. Întâlniri memorabile   x 

18. Simpozionul ”Dorin Pavel”   x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proie

cte în 

cadru

l 

progr

amul

ui 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzu

t pe 

progra

m (lei) 

Buget 

consumat 

la finele 

anului  

 

(lei) 

Anul 2013 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

10950 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

6 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” 

Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

- Dacă e joi, e poezie și cafea 

- Caravana culturală 

- Premii Revista ACASĂ 

36000 18828 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 231229 



4. Biblioteca - 

Centru cultural 

și educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

4 - Târgul de carte Alba Transilvana 

- Educație și lectură în biblioteca publică 

- Creativitate în spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem valorile. Sunt și eu erou de 

poveste 

-  

-  

252000 158411 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii române 

în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

5 - Festivalul International ”Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Spațiu mioritic - spațiu european 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

- Constelația Eminescu;  

- Festival-concurs ”Ocrotiți de Eminescu” 

185000 143700 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

10000 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile romanului românesc 

contemporan 

Festivalul Internaţional de epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Premiile filialei Alba a USR 

- Colocviul de poezie română și italiană 

contemporană 

- Gala poeziei românești 

- Revista ASTRA 

- Revista ETHOS 21 

0 187335 

Anul 2014 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

6800 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicat 

promovării 

imaginii și 

3 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” 

Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

20500 14800 



serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

- Dacă e joi, e poezie și cafea 

- Caravana culturală 

-  

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

198000 245185 

4. Biblioteca - 

Centru cultural 

și educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

1 - Târgul de carte Alba Transilvana 

-  

199000 144179 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii române 

în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

3 - Festivalul International ”Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

-  

105500 79417 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

2000 2000 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

8 - Colocviile romanului românesc 

contemporan 

Festivalul Internaţional de epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

0 120805 



din țară - Vârstele poeziei 

- Gala poeziei românești 

Anul 2015 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea sistemului informatic 

- Biblionet 

3500 1800 

2. Lectură publică Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” 

Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, cartea 

-  

16500 13512 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și diversificarea colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 321993 

4. Biblioteca - 

Centru cultural 

și educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

5 - Târgul de carte Alba Transilvana 

- Educație și lectură în biblioteca publică 

- Creativitate în spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem valorile.  

- Cărțile își au destinul lor 

-  

200000 183151 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii române 

în lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

2 - Lucian Blaga – ediții multilingve 

- Cărți pentru românii de pretutindeni 

-  

70000 60763 

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

- - O viziune asupra rolului bibliotecii publice 

-  

0 0 



competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile romanului românesc 

contemporan 

- Colocviile de literatură şi arte Aiud 

- Festival Internaţional de literatură „Alb 

Umor” 

- Festivalul ”Dilema Veche” 

- Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud 

- Colocviul tinerilor scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Gala poeziei românești 

- Adunarea Generală ASTRA 

- Revista Discobolul 25 

- Simpozionul ”Dorin Pavel” 

- Dialoguri. Întâlniri memorabile 

314215 278479 

 

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 creativ 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 O.U.G. nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 

… 

(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. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumir

ea 

proiectul

ui 

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      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii 

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, telefon 

0285.811.443 , fax 0258.817.204, e-mail: bjalba@gmail.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 025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna 

Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016 

Anexa nr. 2 

Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 72/28 aprilie 2016  

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene ”Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


