
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea 

managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de management 

câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management 

 

  

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a proiectului de 

management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului, organizat pentru încredințarea managementului Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de 

management; 

- raportul de specialitate nr. 19531 din 4 noiembrie 2016 al Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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 rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru postul de 

manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, conform anexei nr.1- parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management câștigător, depus de către domnul Pal Alexandru 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat contractul de 

management pe perioada 15 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data semnării noului contractul de management, încetează contractul de 

management nr. 12756/21 iulie 2016 încheiat pentru perioada asigurării interimatului. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Biroul resurse umane, va duce 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, Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, domnului Pal Alexandru, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete  şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.   

                  

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 



 

 

                                                                   

Nr. 217 

Alba Iulia,  7  noiembrie 2016  

Anexa nr. 1  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 217/74 noiembrie 2016 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 19513/4 noiembrie 2016 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba 

  

În urma susținerii probelor stabilite la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Alba, pentru ocuparea funcției de manager la Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final al concursului: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Rezultatul  

concursului 

Rezultatul  final al 

concursului 

1. PAL ALEXANDRU 9,10 câștigător 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte 

de management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „este declarat câştigător 

candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7”. 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 156/25 august 2016 

 

Sorina OPREAN - consilier superior, reprezentant compartiment de  specialitate;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;  

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;  

Romana Maria RUSU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  la  Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 217/74 noiembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

perioada de management - 4 ani și 2 luni, începând cu 1 noiembrie 2016  

 

 

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția 

și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent: 

 

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se 

adresează aceleiași comunități: 

Activitatea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” se adresează comunității Județului Alba. 

 Instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se adresează aceleiași comunități sunt: 

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba 

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba; 

- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia; 

 

Instituții deconcentrate din Județul Alba  

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba; 

- Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba; 

 

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia; 

- Palatul Copiilor Alba Iulia; 

- Clubul Copiilor Blaj-Câmpeni; 

- Clubul Copiilor Aiud-Ocna Mureș; 

- Clubul Copiilor Sebeș-Cugir; 

 

Uniuni de creație de utilitate publică 

- Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba Iulia; 

- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara; 

- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor; 

- Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România; 

- Uniunea Artiștilor Plastici; 

 

Alte instituții 

- Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia; 

- Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia; 

- Palatul Cultural din Blaj; 

- Muzeul Principia din Alba Iulia; 

- Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu” Aiud; 

- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș; 

- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni; 



- Casa de Cultură din Cugir; 

- Casa de Cultură din Blaj; 

- Casa de Cultură din Teiuș; 

- Căminele Culturale din comunele județului Alba; 

- Serviciile de organizare evenimente culturale din cadrul primăriilor de oraș. 

 

Organizații neguvernamentale 

- Fundația InterArt Aiud; 

- Fundația Terrarmonia Alba Iulia; 

- Societatea Cultural-Patriotică ,,Avram Iancu” Zlatna; 

- Societatea Culturală ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

- Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba – ATMA; 

- Asociația CulturArt; 

- Asociația SincreticArt; 

- Asociația Culturală Obârșia; 

- Asociația Română pentru Cultură; 

- Asociația ,,Dansuri Populare Alba Carolina”. 

 

 ,,Factorii de interes” sunt acele persoane, grupuri de persoane sau instituții ale căror opinii 

și idei ar putea să influențeze rezultatele unui proiect, îndreptându-l către succes sau eșec. 

 Analiza factorilor de interes reprezintă o metodă de identificare și evaluare a importanței 

pe care o au persoanele, grupurile informale, organizațiile și instituțiile care ar putea afecta 

semnificativ succesul unui proiect.  

 Obiectivele analizei factorilor de interes sunt: 

 - identificarea persoanelor, grupurilor informale, organizațiilor și instituțiilor care pot 

influența, pozitiv sau negativ, un proiect. 

 Toate instituțiile, organizațiile și grupurile informale enumerate mai sus, care se adresează 

aceleiași comunități, pot influența pozitiv sau negativ un proiect. Pe lângă acestea, la lista factorilor 

de interes trebuie inclusă societatea civilă/publicul, precum și mass-media. 

 - anticiparea tipului de influență pe care fiecare dintre aceste instituții, organizații, grupuri 

de persoane o pot avea asupra unui proiect. 

 Instituțiile și organizațiile pot avea o influență pozitivă, prin colaborarea în vederea 

implementării proiectului în cele mai bune condiții, pe trei direcții importante: organizare, parte 

profesională, publicitate și promovare. Ele pot avea însă și o influență negativă, în cele mai multe 

cazuri generată de lipsa de colaborare, implicare, comunicare. Această influență poate duce la 

creșterea bugetului de implementare a proiectului, la blocaje în desfășurarea campaniilor publicitare 

și de promovare, în unele cazuri chiar la neatingerea scopului propus.  

 Societatea civilă/publicul poate influența pozitiv un proiect prin implicarea în procesul de 

schițare, scriere, concepere a acestuia, cât și prin simpla participare la acțiunile/activitățile lui, semn 

al atingerii necesităților publicului țintă. Neparticiparea la acțiunile/activitățile proiectului este tot o 

influență pozitivă, atâta timp cât refuzul grupului țintă de a participa la proiect este acceptat, 

recunoscut, analizat și evaluat. 

 Mass-media înseamnă medii (de comunicare) de masă. În acest caz, relația de colaborare 

trebuie să fie una foarte strânsă, deoarece mass-media poate influența, la fel de mult, pozitiv sau 

negativ un proiect.  



 - dezvoltarea unor strategii care vor permite obținerea unui sprijin cât mai ridicat din 

partea susținătorilor proiectului și reducerea la minimum a obstacolelor ce stau în calea acestuia. 

 Odată ce au fost identificați factorii de interes într-un proiect, ca și interesele lor, ei pot fi 

invitați să participe la interviuri, sesiuni de brainstorming, interviuri tip focus grup și sondaje de 

opinie, astfel încât ideile și opiniile lor să fie integrate în procesul de planificare.  

 Chiar dacă aceștia se opun unei activități specifice, ei pot fi recâștigați dacă sunt implicați în 

procesul decizional, ori de schițare a proiectului și dacă li se oferă posibilitatea să-și exprime 

preocupările pentru proiect. Implicarea lor poate să dea un sens de apartenență la procesul de luare a 

deciziilor, ceea ce conduce de multe ori la obținerea sprijinului public, sau cel puțin la neutralitate. 

 

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

oportunități, amenințări): 

Mediul extern cuprinde condițiile exterioare în care Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” 

operează. Instituția își desfășoară activitatea într-un mediu complex, în schimbare, care în mod 

continuu creează noi provocări ce trebuie controlate pentru a asigura continuitatea și succesul. 

Mediul intern al instituției cere aceeași atenție în conducere ca cel extern. Mediul intern cuprinde 

factorii din interiorul instituției, care influențează activitatea: structura, cultura, valorile, stilurile 

manageriale, comunicarea, tehnologia. De asemenea, factorii mediului intern sunt influențați de 

mediul extern. 

Mediul extern al instituției 

Instituția în general nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care se satisfac anumite 

nevoi ale societății, ale mediului extern în cadrul căruia instituția se constituie și se dezvoltă.  

Evaluarea mediului extern ne permite să identificăm schimbările, tendințele, oportunitățile și 

amenințările.  

Analiza mediului extern trebuie să se desfășoare pe mai multe componente: social, tehnic, 

economic, politic (factori STEP). De aici derivă o serie de factori care pot influența activitatea 

instituției: 

a) condițiile economice (șomajul poate să ducă la o mare ofertă de resurse umane, 

puterea de cumpărare și cererea de servicii culturale este în creștere la nivel local și național), 

b) sistemul legal (în prezent, legislația în vigoare permite dezvoltarea instituției din 

toate punctele de vedere), 

c) poziția geografică (poziția geografică permite dezvoltarea turismului cultural la un 

nivel foarte ridicat), 

d) grupurile țintă (multitudinea grupurilor țintă din județ obligă instituția să aibă o 

ofertă culturală foarte bogată), 

e) piața muncii și relațiile concurențiale (piața muncii este în creștere și continuă 

dezvoltare în județul Alba, iar relațiile concurențiale generează rezultate foarte bune în cazul 

nostru), 

f) disponibilitatea resurselor (resursele alocate de către ordonatorul de credite nu 

creează probleme în procesul de implementare a proiectelor propuse), 

g) climatul politic (legi, politici publice, guvernare). 

Mediul intern al instituției 

Succesul instituției este dependent, într-un grad ridicat, de contribuția angajaților săi. Acesta 

este influențat de percepțiile și sentimentele lor față de instituție. Nevoile și așteptările oamenilor 

pot fi sporite sau frustrate de unele aspecte din instituție. 

Interacțiunea oamenilor și structura influențează procesele comportamentale, cum ar fi stilul 

managerial, planificarea, comunicarea, managementul conflictului, procesul decizional, celelalte 



comportamente interpersonale. Toate acestea influențează output-urile muncii și nivelul 

atașamentului față de organizație. 

Principalii factori din interiorul instituției care influențează activitatea acesteia sunt: 

a) structura organizatorică (structura tinde să se aplatizeze, să fie mai flexibilă și să 

aibă mai puține niveluri, pentru a răspunde mai rapid și mai bine solicitărilor), 

b) stilul managerial (Managerul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” trebuie să aibă 

un stil participativ - să colaboreze cu angajații și să se bucure de sprijinul acestora, deciziile să fie 

luate în grup. În această situație există o structură de control cu un înalt grad de comunicare în 

ambele sensuri. Informația este liberă pentru toți cei implicați în procesul decizional), 

c) comunicarea (comunicarea în cadrul instituției trebuie să fie deschisă și liberă), 

d) capabilitatea de schimbare (identificarea tuturor stărilor nefavorabile, a 

insatisfacției, a pașilor care trebuie urmați pentru eficientizarea acțiunilor și atingerea scopurilor, 

precum și comunicarea, aducerea la cunoștința oamenilor din instituție a viziunii dorite), 

e) tipologia culturii organizaționale (desemnează un ansamblu de idei, cunoștințe, 

reguli, valori, care definesc modul în care se desfășoară munca, precum și cel de tratare a 

oamenilor). 

Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

1. Strengths – Puncte forte 

- mutarea instituției în perioada imediat 

următoare într-un sediu propriu, renovat, cu 

suprafață și spații adecvate pentru desfășurarea 

activității curente, 

- ofertă cultural-artistică foarte variată, 

- potențial cultural-artistic mare în tot județul, 

- mediu tânăr, cu forță de muncă, idei, 

entuziasm; media de vârstă a personalului este 

de 32 de ani, 

- personal competent,  

- alocarea bugetară din partea ordonatorului de 

credite, 

- implicarea constantă a autorităților publice 

locale în procesul cultural-artistic. 

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune 

- număr insuficient de personal la 

compartimentul administrativ (un singur 

îngrijitor angajat), ceea ce a dus la o scădere a 

încrederii în instituție, 

- personal insuficient la Serviciul Ansamblul 

Folcloric (în urma reorganizărilor din ultimii ani, 

serviciul a pierdut 6 posturi de execuție și nu a 

mai fost reînființat sau scos la consurs un alt post 

până în prezent), 

- colaborare timidă cu instituțiile, organizațiile și 

grupurile informale care se adresează aceleiași 

comunități, 

- absența instituției din mediile de socializare, 

- lipsa colaborării între serviciile instituției,  

- investiții foarte puține, realizate cu scopul 

reducerii cheltuielilor de implementare a 

proiectelor, 

- realizarea unui grad mic de venituri proprii, 

- activitate minimă a Compartimentului 

Ansamblul Artistic de Fanfară, 

- activități educative puține, realizate cu scopul 

educării cultural-artistice a copiilor și tinerilor 

din județul Alba, 

- gradul mic de implicare a minorităților 

naționale în proiectele instituției, 

-  gradul foarte mic de implicare a cultelor 



recunoscute oficial în România (18 la număr), 

- lipsa unei săli proprii de spectacole și concerte 

duce la creșterea costurilor de implementare a 

proiectelor artistice.  

3. Opportunities – Oportunități 

- interesul unor artiști, cu renume național și 

internațional, de a colabora cu instituția, 

- preocuparea unor importanți finanțatori (bănci, 

instituții guvernamentale,  agenți economici etc.) 

de a deveni parteneri în cadrul proiectelor 

implementate de instituție, 

- interesul tinerilor pentru proiectele instituției, 

- apropierea cu pași repezi de data 1 decembrie 

2018. 

4. Threats – Amenințări 

- lipsa unui management coerent al resurselor 

umane poate duce la exportarea tinerilor cu 

potențial către județele Cluj și Sibiu, 

- lipsa spațiilor de afișaj din orașele județului 

face ca orice campanie publicitară să fie una 

nesigură. 

 

3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia: 

Imaginea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” reprezintă o combinație de gânduri, 

sentimente, credințe, opinii și viziuni pe care oamenii le au despre instituție, despre produsele și 

serviciile oferite. 

Marca înregistrată reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ, organizație 

comercială sau orice altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în fața 

potențialilor consumatori și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, 

pentru a face distincție între produsele sau serviciile proprii și cele ale altor entități. 

Valoarea de piață a unei mărci o reprezintă veniturile pe care respectiva denumire are 

capacitatea de a le atrage singură, indiferent de instituția care o utilizează. Marca generează venituri 

pentru instituție și are astfel o valoare în sine uneori mult mai mare în raport cu patrimoniul tangibil. 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu are până în prezent nici o marcă înregistrată la 

OSIM. Mai mult de atât, paradoxul este că instituția deține ca și conținut un număr important de 

mărci, pe care însă nu le-a conștientizat și implicit, nu le-a valorificat de-a lungul timpului. Astfel, 

marketingul este unul dezechilibrat, neunitar și creează confuzii în rândul publicului, duce la 

pierderea interesului și încrederii în instituție și în produsele/serviciile sale. În susținerea 

marketingului dezechilibrat vine și sigla, logo-ul folosit de instituție, un element grafic descărcat de 

pe internet, care prezintă și promovează în materialele de publicitate o vioară albastră, iar în alte 

cazuri o vioară verde sau turcoaz. 

  

 Propuneri pentru îmbunătățirea imaginii în cazul de față 

 Înregistrarea, promovarea și valorificarea următoarelor mărci: 



  - Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba, 

  - Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba, 

  - Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Muguri de Tezaur. 

 Crearea, înregistrarea, promovarea și valorificarea următoarelor mărci noi: 

  - Editura ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

  - Casa de Discuri ,,Augustin Bena” a Județului Alba. 

 Crearea unui logo general al instituției, pentru a arăta că toate produsele/serviciile ce le 

poartă provin dintr-o sursă unică, de încredere, de calitate. De exemplu: 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizarea de materiale publicitare, prin care se promovează mărcile proprii: 

  - mape de prezentare, 

  - flyere generale, 

  - broșuri și cataloage, 

  - corturi personalizate, 

  - calendare și agende etc. 

 

 La modul general, promovarea imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii 

Google AdWords, promovarea prin blog și social media (campanii Facebook Ads) este un domeniu 

care înregistrează un trend crescător atât la nivel mondial, cât și în rândul companiilor din România. 

Promovarea Facebook este un instrument de marketing necesar și eficient pentru orice instituție.  

 În cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, promovarea imaginii instituției prin 

intermediul mediilor sociale a fost aproape inexistentă, iar site-ul web de exemplu, din luna 

decembrie 2015 și până în luna iulie 2016 a promovat pe prima pagină un concert  de colinde.  

 Propuneri pentru îmbunătățirea imaginii în cazul de față 

 Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a site-ului web, astfel încât să 

îndeplinească cel puțin următoarele funcții:   

  - funcția informativă, 

  - funcția de marketing, 



  - funcția de promovare a imaginii instituției. 

 Regândirea, modificarea și actualizarea paginii de Facebook (ultima fotografie postată 

datează din anul 2012). 

 Targetarea audienței pe Facebook 

 Facebook permite o targetare fără precedent printr-o segmentare complexă, de la aspecte 

generale precum cele geografice și demografice, până la cele de natură comportamentală 

(preferințe, interese, hobby-uri, grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de 

aceste informații valoroase, putem crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită 

mesajul către un segment țintă bine definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani. 

 Alte propuneri pentru îmbunătățirea imaginii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

 - ridicarea nivelului profesional în cadrul proiectelor viitoare, 

 - colaborare mai strânsă cu instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se adresează 

aceleiași comunități, 

 - atragerea de parteneri media pentru toată activitatea instituției, 

 - mediatizarea proiectelor proprii pe plan național, 

 - participarea la evenimente cultural-artistice cu impact național și internațional, 

 - atragerea mass-mediei centrale, fără alocări bugetare, prin idei inovatoare de promovare.  

 

 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 

cercetări, alte surse de informare): 

 Având în vedere diversitatea activității Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, proiectele 

propuse vor avea efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari. 

 Identificarea și cunoașterea acestor categorii de beneficiari se va realiza în primul rând prin 

ședințe de lucru la care vor lua parte: 

 - consiliul consultativ de specialitate al instituției, 

 - compartimentul financiar, contabil, buget, accesare și gestionare programe și proiecte, 

 - reprezentanți ai ordonatorului de credite, 

 - partenerii din cadrul proiectului, 

 - reprezentanți ai societății civile, 

 - reprezentanți ai mass-mediei locale. 

 La finalul fiecărui proiect se va întocmi un raport narativ și financiar al proiectul, precum și 

o evaluare detaliată a implemetării acestuia. Cunoașterea categoriilor de beneficiari se va face și cu 

ocazia evaluării finale a proiectului, prin sondaje de opinie, dialog direct și chestionare de 

evaluare. 

 Se vor realiza studii comparative a situației participanților la proiect și a vânzărilor de bilete, 

pe categorii de vizitatori, pe categorii de activități, prin sondaje organizate de angajații instituției, 

cărora li se vor adăuga observațiile directe ale echipei de proiect.  

 Prin parteneriate cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenții, în urma 

stagiilor de practică, vor fi implicați în realizarea de sondaje, chestionare și observații – sub 

îndrumarea profesorilor de specialitate. 

 Implicarea partenerilor comerciali, care în urma realizării unor studii proprii de piață vor 

indica și recomanda produsele optime pentru a le promova. 

 

 5. grupurile țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu sunt: 

 - copiii și tinerii din Județul Alba, 



 - artiștii/formațiile artistice din Județul Alba, 

 - cercetătorii Județului Alba, 

 - operatorii de turism rural din Județul Alba, 

 - comunitățile locale din Județul Alba, 

 - publicul larg, 

 - turiști de pe plan național și internațional, 

indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, handicap sau apartenență la o categorie defavorizată. 

 

 6. profilul beneficiarului actual 

 Este de menționat faptul că în perioada anterioară, Centrul de Culură ,,Augustin Bena” nu a 

realizat sondaje, studii, cercetări, focus-grupuri destinate obținerii unui profil al beneficiarului 

actual sau aceste informații nu au fost incluse în Caietul de obiective. 

 Din informațiile publice furnizate se pot vedea următoarele: 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

1 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

2 Număr de beneficiari plătitori (număr reflectat doar din 

vânzarea de bilete) 

0 0 0 

 Numărul beneficiarilor neplătitori a avut o creștere constantă, însă nu este argumentată; nu 

sunt prezentate acțiunile/obiectivele realizate, care au dus la această creștere, sau modul în care au 

fost contorizați beneficiarii respectivi. 

 Nu poate trece neobservat faptul că numărul beneficiarilor plătitori este constant 0 (zero), în 

condițiile în care personalul angajat din instituție poate realiza venituri proprii prin vânzarea de 

bilete la evenimentele sale.    

 Datele puse la dispoziție și modul ambiguu de contorizare nu pot oferi o analiză a profilului 

beneficiarului actual și nici o dinamică a numărului de vizitatori români/străini, 

adulți/elevi/studenți/pensionari, structură de vârstă, structură ocupațională etc. Toate acestea ne fac 

să credem că nu s-au realizat activități de elaborare și aplicare de chestionare sau alte instrumente 

de marketing pentru a putea contura un profil al beneficiarului și al grupurilor țintă. Nu există date 

conform cărora se poate analiza tipul de beneficiar pentru tipologia proiectelor implementate de 

instituție (arte vizuale, evenimente artistice, lansări de carte etc.). 

 În urma analizei proiectelor implementate de către instituție de-a lungul timpului, ca 

cetățean al Județului Alba, pot afirma că profilul beneficiarului actual este publicul larg, indiferent 

de vârstă, gen, naționalitate, religie, educație, categorie socială, indiferent de scopul și tipologia 

proiectului. 

 

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

 1. analiza programelor și a proiectelor instituției 

 Conform Caietului de obiective pentru prezentul concurs de proiecte de management, Cap. 

IV, pc. 4.2. - Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani, Indicatori de performanță, 

numărul de proiecte/acțiuni culturale implementate în anul 2013 este de 82, în anul 2014 este de 87, 

iar în anul 2015 este de 90.  

 La același capitol, la pc. 4.5 – Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani, numărul 

proiectelor implementate este diferit de cel prezentat la pc. 4.2, și anume: proiecte desfășurate în 



anul 2013 – 82, în anul 2014 – 97 (cu 10 proiecte mai mult decât raportarea de mai sus), iar în anul 

2015 – 77 (cu 13 proiecte mai puțin decât în raportarea de la pc. 4.2). 

 Aceste raportări sunt susținute, la Cap. IV, pc. 4.2, de rubricile numărul de 

evenimente/reprezentații, număr de apariții în media și număr de beneficiari neplătitori, care 

confirmă ușoara creștere, constantă, a proiectelor și respectiv a numărului de beneficiari. 

Extras din Caietul de obiective – Cap. IV, pc. 4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii 

trei ani 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

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

5 Număr de beneficiari neplătitori 62800 80000 87000 

7 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

 Indiferent dacă indicatorii de performanță prezentați la Cap.IV, pc. 4.2 se referă la proiectele 

desfășurate în ultimii ani (Cap. IV, pc. 4.4) sau la programul minimal realizat pe ultimii 3 ani (Cap. 

V, pc. 4.5), raportările respective sunt contradictorii și consider că  nu pot fi argumentate și 

susținute, cantitativ și calitativ, având în vedere și concluziile la care am ajuns, referitor la profilul 

beneficiarului actual.  

Raportare Indicatori de performanță Anul 

2013                            

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Cap. IV, pc. 4.2 Număr de proiecte/acțiuni culturale 82 87 90 

Cap. IV, pc. 4.2 Număr de evenimente/reprezentații 283 341 352 

Cap. IV, pc. 4.4 Lista programelor și proiectelor desfășurate 75 86 107 

Cap. IV, pc. 4.5 Programul minimal realizat 82 97 77 

  

 Proiectele desfășurate în ultimii trei ani au fost structurate în 8 programe: 

  - programul de cercetare, conservare, culegere și arhivare a culturii, 

  - programul de transmitere și promovare a culturii tradiționale prin spectacol, 

  - programul de educație permanentă și perfecționare profesională, 

  - programul de editare carte, editare muzicală și promovarea personalităților, 

  - programul de parteneriate și colaborări, 

  - programul de formare continuă în domeniul artelor și a culturii tradiționale, 

  - programul Fanfara Județului Alba, 

  - programul culturii minorităților. 

 Cu toate acestea, o serie de proiecte s-au repetat ca și raportare de două sau chiar de trei ori, 

în programe diferite sau în același program, în același an: 

 

 



Nr. 

crt. 

Proiectul Programele în care a fost inclus                             

1 Festivalul de film etnografic 

(proiect inclus în 2 programe diferite, în 

același an - 2015) 

1. Programul de cercetare, conservare, 

culegere și arhivare a culturii 

2. Programul de parteneriate și colaborări 

2 Colocviile ,,Gheorghe Pavelescu” sau 

Colocviile de Etnografie și Folclor (este 

același proiect) 

1. Programul de cercetare, conservare, 

culegere și arhivare a culturii (raportat de 2 

ori, în același an – 2015) 

2. Programul de educație permanentă și 

perfecționare profesională 

3. Programul de parteneriate și colaborări 

3 Festivalul de Folclor ,,Mureș pe marginea ta” 

 

1. Programul de transmitere și promovare a 

culturii tradiționale prin spectacol        

(proiect raportat de 2 ori în același program, 

în același an - 2014) 

4 Stagiunea orchestrei de cameră 

 

1. Programul de parteneriate și colaborări 

(proiect raportat de 2 ori în același program, 

în același an - 2014) 

 Exemplele mai pot continua, pentru un total de 12 proiecte. În această situație ne este 

aproape imposibil să facem o analiză pertinentă a programelor și proiectelor instituției (ca exemplu, 

proiectul Stagiunea orchestrei de cameră este inclus în Programul de parteneriate și colaborări, 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” are în structura sa Compartimentul Orchestra de Cameră și 

finanțează integral proiectul respectiv). 

 În încercarea de a face o analiză din punct de vedere tipologic, se remarcă faptul că 

proiectele de promovare a tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba au o pondere de peste 80%. 

Proiectele tematice, organizate cu ocazia Zilelor oficiale de sărbătoare din România sunt în număr 

de două (Ziua Națională a României și Ziua Universală a Iei). Proiecte de promovare a artelor 

vizuale – trei și proiecte de promovare a culturii minorităților – trei.  

 

 2. concluzii 

 Programul este un grup de proiecte corelate pentru atingerea unui scop mai amplu al 

instituției. Titlul unui program poate fi exact unul dintre obiectivele instituției. 

 Proiectele reprezintă un efort temporar realizat pentru a obține un produs, un serviciu sau un 

rezultat, în anumite limite de timp, buget și resurse. 

 În cazul de față, titlurile programelor sunt doar niște expresii sau citate din articole de 

specialitate, proiectele sunt incluse haotic în acestea, de multe ori fără legătură cu programul în care 

se regăsesc. 

 În conformitate cu Ordonanța 129/2000 privind formarea profesională a adulților, 

,,formarea profesională asigură fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie 

dobândirea de noi competențe.  

 Formele de realizare a formării profesionale sunt: 

 - cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii sau de furnizorii de formare 

profesională, 

 - stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate, 

 - alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.” 



 Titlul programului cu numărul 6 este Programul de formare continuă în domeniul artelor și 

a culturii tradiționale, iar proiectele din cadrul acestuia sunt de tipul: Concert de colinde, Magia 

Crăciunului, Concursul Cetatea Alba-Carolina, Festivități de deschidere și închidere a anului școlar, 

Festivalul Internațional de Teatru Apollo, Serbare de Moș Crăciun, Concert de muzică de cameră.  

Cum poate un concert, festival sau o festivitate de deschidere a anului școlar să fie furnizor de 

formare continuă, în orice domeniu, personal nu pot analiza. 

 

 Concluzia este una singură, aceea că întreaga structură a programelor instituției trebuie să fie 

regândită și refăcută, în concordanță cu scopul și obiectivele asumate. Proiectele trebuie să fie 

corelate, să aibă coerență, să urmărească un scop precis și o serie de obiective generale S.M.A.R.T. 

- specifice, măsurabile, abordabile, relevante, încadrate în timp.  

 

 2.1. reformularea mesajului, după caz 

 Mesajul formulat în Caietului de obiective este foarte clar și nu necesită reformulare. Centrul 

de Cultură ,,Augustin Bena” are misiunea de promovare a culturii naționale și universale, și de 

organizare de cursuri teoretice și practice necesare formării continue în domeniul artelor și 

meșteșugurilor. Fiind o instituție de interes județean, desfășoară programe și proiecte ale căror 

obiective trebuie armonizate cu misiunea și scopul instituției, prin activități care să atragă un număr 

cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele și categoriile socio-culturale, spre acte de cultură 

autentice. 

 

 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii 

 Misiunea va fi îndeplinită în strânsă legătură cu următoarele idei, principii și direcții. 

 Cultura este un factor fundamental al vieții sociale: 

  - dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman în special, 

  - creează o societate deschisă și conștientă de valoarea celuilalt, prin afirmarea 

diversității culturale, 

  - este mediu al integrării sociale, 

  - este esență a identității naționale,  

  - este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea interumană, 

  - este mediu al transformării sociale (mentalitatea), 

  - este o dimensiune a civilizării și civilizației. 

 Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: 

  - creșterea calității vieții și atragerea de investiții, 

  - dezvoltarea activităților turistice, 

  - crearea unor noi piețe de muncă, 

  - crearea unor industrii culturale, 

  - definirea funcțiilor economice ale regiunii, 

  - favorizarea migrației capitalului uman spre regiunea noastră. 

 Principalele direcții pentru îndeplinirea misiunii sunt: 

  - asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial, 

  - respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea tuturor formelor și modalităților 

de exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre 

acestea, 

  - revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterialîn viața comunităților umane și a 

indivizilor, în special a tinerelor generații, 



  - protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor 

comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează 

sau recreează, 

  - promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între 

comunități și între indivizi, 

  - creșterea accesului public la proiectele implementate (creșterea accesului la 

obiectivele Patrimoniului Cultural Național material și imaterial este direct proporțional cu 

conservarea și recunoașterea lor), 

  - creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a 

copiilor și tinerilor), 

  - sprijinirea realizării activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, 

sprijinirea creării unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 

educația vocațională artistică, 

  - adaptarea ofertei pedagogice la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia 

și la tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii, 

  - valorificarea spațiilor 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, 

  - promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național 

pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane 

care locuiesc în zone defavorizate etc.), 

  - publicarea constantă a cercetărilor științifice cu privire la problematicile 

Patrimoniului Cultural Național, 

  - promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul, 

  - sprijinirea formării profesionale a angajaților, 

  - creșterea nivelului veniturilor proprii realizate din vânzarea de produse și servicii, 

  - dezvoltarea și promovarea culturii și artei prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, concerte, 

festivaluri etc.), 

  - regândirea portofoliului de programe și proiecte, în strânsă relație cu comunitatea 

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

chestionare etc., 

  - reorganizarea instituției, actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele postului, 

  - dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național 

și internațional, 

  - dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou, 

  - atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției, 

  - implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a 

instituției.   

  

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau 

reorganizare, după caz: 

  

 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) stabilește normele de organizare și 

funcționare ale Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”.  



 Scopul instituției este de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și 

regenerării sociale a comunității. 

 Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” este condus de un manager, numit în urma câștigării 

concursului de proiecte de management. Managerul asigură conducerea instituției, coordonând 

derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de 

management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contract de managament, încheiat 

cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite. Atribuțiile managerului sunt 

prevăzute în Art. 16, pc. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF). Managerul este 

evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile 

asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. 

 Managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale, cu rol consultativ: 

  - Consiliul administrativ (format din manager, contabil șef și un reprezentant al 

Consiliului Județean Alba), 

  - Consiliul de specialitate (format din manager și doi specialiști nominalizați de către 

manager). 

 Instituția funcționează structurată în 4 servicii și 11 compartimente, cu un total de 59 de 

posturi aprobate, din care personal de conducere – 5 și personal de execuție – 54. Posturi vacante, 4 

cu normă întreagă și 9 cu jumătate de normă. 

 Prin Regulamentul Intern se reglementează raporturile de muncă individuale dintre Centrul 

de Cultură ,,Augustin Bena” și salariații săi, regulile privind protecția, igiena și securitatea în 

muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, timpul de muncă și odihnă, 

programul de lucru, criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților, procedurile 

concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. 

 Acte normative incidente 

 - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 - Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 

salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 

bugetare, 

 - Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 - Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 privind managementul instituțiilor de 

spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de 

drept public. 

 

 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 Propuneri privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 În vederea corelării activității instituției cu Strategia Națională privind Patrimoniul Cultural 

Național elaborată de Ministerul Culturii, Cap. II, Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut: 

 Centrul își desfășoară activitatea respectând: 

   - dreptul de acces la viața culturală, 

  - dreptul de participare la viața culturală, 

  - dreptul la respectul identității culturale, 

  - dreptul fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie, sex, religie, orientare 

politică sau situație socială, de a se identifica cu o comunitate culturală, 

  - dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Național, 

  - dreptul la protecția activităților creatoare, 



  - dreptul la protecția proprietății intelectuale, 

  - dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea pentru artă, 

  - dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la 

mobilitate a creatorilor, a artiștilor și a creațiilor lor. 

 

 Având în vedere faptul că în cadrul instituției nu este organizat și nu funcționează un centru 

de documentare și informare (CDI), va fi înființată Mediateca ,,Augustin Bena” și Cap. II, Art. 11 

se va modifica și va avea următorul conținut: 

 În cadrul Centrului se organizează și funcționează Mediateca ,,Augustin Bena”, care 

vizează domeniile de activitate ale instituției. 

 

 Din dorința de a colabora cu toți factorii implicați în implementarea proiectelor și 

programelor culturale, propun modificarea primei fraze din art. 16, pc. 5, lit. (a) și a primei fraze din 

art. 16, pc. 5, lit. (b), după cum urmează: 

 Art. 16, pc. 5, lit. (a) – Un Consiliu Administrativ numit prin decizia managerului instituției, 

având următoarea componență: manager, contabil șef, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor 

din instituție, un reprezentant din partea ordonatorului de credite. 

 Art. 16, pc. 5, lit (b) – Un Consiliu de Specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a 

managerului, având în componență cel puțin 5 membri, specialiști de profil din instituție și din 

afara acesteia: manager, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor din instituție, reprezentanți ai 

personalului de specialitate din instituție, un reprezentant din partea ordonatorului de credite, 

reprezentanți ai societății civile, reprezentanți din mass-media locală, reprezentanți din partea 

partenerilor, alte personalități culturale și științifice. 

 

 Analizând Organigrama și R.O.F., structurarea pe o multitudine de compartimente (11 la 

număr, cu denumiri greu de ținut minte în unele cazuri) nu aduce nici un beneficiu, doar 

îngreunează activitatea curentă a instituției. Unele compartimente au câte trei, doi sau chiar un 

singur angajat și două dintre ele au denumiri foarte apropiate. Din aceste cauze și din dorința și 

necesitatea de a promova mărcile instituției, Organigrama, Statul de funcții și implicit Cap. IV, Art. 

15 din Regulamentului de Organizare și Funcționare se modifică și vor avea următorul conținut 

(Anexa nr. 1 – Propunere privind modificarea Organigramei, Anexa nr. 2 – Propunere privind 

modificarea Statului de funcții):  

 Centrul este structurat, conform organigramei și statului de funcții aprobat prin hotărâre a 

ordonatorului de credite – Consiliul Județean Alba, astfel:  

 (1) Manager, 

 (2) Contabil Șef, 

 (3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

 (4) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba, 

  (5) Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, 

 (6) Serviciul Redacția ,,Discobolul”, 

 (7) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, 

 (8) Compartimentul Administrativ, 

 (9) Compartimentul Financiar-Contabil, 

 (10) Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice. 

  

 Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 19 se modifică și completează 

după cum urmează: 



 Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice are 

următoarele atribuții: 

  - participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiții a proiectelor 

și programelor Centrului, 

  - participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și 

proiectelor, 

  - se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri, 

  - colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și 

promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener, 

  - inițează proiecte de promovare, conservare și valorificare a Patrimoniului Cultural 

Național material și imaterial, 

  - îți îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de 

specialitate și participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecționări, 

  - organizează activități de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de 

venituri proprii, 

  - realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor și compartimentelor din 

cadrul Centrului, 

  - propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul 

de a populariza cultura Județului Alba pe plan local, național și internațional, 

  - propune spre editare CD-uri și DVD-uri cu produsele și serviciile cultural-artistice 

ale instituției, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea și valorificarea Patrimoniului 

Cultural Național, 

  - întocmește programe de sală, comunicări, referate și studii de specialitate în 

vederea valorificării lor pe plan național și internațional, 

  - realizează arhiva instituției structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită și 

arhiva digitală, 

  - redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relația cu presa, 

  - colaborează cu instituții de profil din țară și de peste hotare, 

  - aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituției, 

  - asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de 

specialitate, 

  - organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii 

,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum și a Mediatecii ,,Augustin Bena”, 

  - îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în 

concordanță cu prevederile legale. 

   

 Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 20 se modifică și completează și 

va avea următorul conținut: 

 Serviciile și compartimentele artistice – Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului 

Alba, Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba și  Compartimentul 

Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba: 

 Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în baza legilor 

în vigoare, cu următoarele responsabilități: 

  - coordonează și răspunde de activitatea serviciului și de repertoriul muzical 

abordat, atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât și a drepturilor de autor și conexe, 

  - elaborează și ia parte la implementarea proiectelor și programelor instituției, 



  - întocmește fișele posturilor personalului din subordine și le supune spre aprobare 

managerului, 

  - propune nivelul de evaluare a personalului din subordine, 

  - prezintă Raportul de activitate și orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate 

de manager, 

  - fundamentează și evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl 

conduce, 

  - identifică și accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de 

finanțare pentru proiectele și programele serviciului pe care îl conduce, 

  - participă la schimburi culturale, științifice, artistice organizate de instituții similare 

din țară și din străinătate, 

  - inițiază și coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituții sau cu ONG-uri 

culturale, 

  - inițiază proiecte de educație artistică și educație culturală a copiilor și tinerilor din 

Județul Alba, 

  - asigură îndrumarea metodologică a formațiilor artistice din județ, 

  - colaborează strâns cu celelalte servicii și compartimente din instituție, 

  - răspunde de resursele umane și materiale din serviciul pe care îl conduce, 

  - îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

 Serviciul  Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba va avea același conținut ca la 

paragraful Compartimentul ansamblul artistic de fanfară. 

 Serviciul  Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba va avea același conținut 

preluat de la Art. 22 Serviciul Ansamblul Folcloric, plus comasarea conținutului de la cele două 

compartimente. 

 Compartimentul  Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba va avea același 

conținut ca la paragraful Compartimentul orchestra de cameră). 

 

 Art. 23 se modifică și va avea următorul titlu – Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, iar 

conținutul structurat pe compartimente va fi comasat. 

 Art. 24 va avea următorul titlu – Compartimentul Administrativ și Compartimentul 

Financiar-Contabil. Conținutul Art. 24, pc. (2) se comasează cu conținutul Art. 24, pc. (3). 

 

 Propuneri privind modificarea Regulamentului Intern 

 Modificarea Art. 18 cu următorul conținut: 

 Art. 18 Salariații au obligația: 

  - să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod 

conștiincios atribuțiile de serviciu, 

  - să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției (materiale 

sau de imagine), 

  - să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice la locul 

de muncă și în exercitarea atribuțiilor ce le revin, 

  - să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din fișa postului 

și contractului de muncă, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate, 

  - să se conformeze dispozițiilor primite pe cale ierarhică, cu excepția cazurilor care 

nu respectă legislația în vigoare, 



  - să reprezinte instituția în mod corespunzător sub toate aspectele, cu ocazia 

deplasărilor în interes de serviciu pe plan local, național sau internațional, 

  - să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele 

de care iau cunoștință în exercitarea funcției și să respecte secretul de serviciu, dacă este cazul, 

  - să respecte programul de lucru și să folosească timpul de lucru numai pentru 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, 

  - să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri 

sau alte avantaje de orice natură, 

  - să își perfecționeze pregătirea profesională, fie în cadrul instituției, fie urmând 

cursuri de perfecționare organizate în acest scop de instituții abilitate și recunoscute legal, 

  - să anunțe conducerea instituției, în cel mai scurt timp, în situația în care, din 

motive obiective, absentează de la serviciu, 

  - să aibă o atitudine demnă și corectă, respectuoasă, dând dovadă de inițiativă, 

creativitate, spirit constructiv, capacitate decizională operativă, diplomație, 

  - să-și ajute colegii sau colaboratorii în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu, 

  - să cunoască, să respecte măsurile de securitate, protecția muncii, prevenire și 

stingere a incendiilor,  

  - să comunice Compartimentului Financiar-Contabil, în scris, toate modificările ce 

intervin în viața sa personală sau orice alte evenimente care atrag după sine acordarea unor 

drepturi bănești ori alte facilități, 

  - în situații deosebite – calamități naturale, incendii, avarii, inundații etc., fiecare 

salariat are obligația să participe, indiferent de funcție, meserie, de postul pe care îl ocupă sau de 

programul său de lucru, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor impuse de 

situație, 

  - să respecte prevederile legale în vigoare, printre care Codul Muncii, R.O.F., R.I., 

contractul individual de muncă și fișa postului. 

  - să răspundă pentru pagubele materiale produse din vina și în legătură cu munca 

lor. 

  

 Modificarea Art. 19, pc. (1) cu următorul conținut: 

 Conform legislației în vigoare, pentru toți angajații instituției, durata timpului de muncă 

este de 8 ore/zi și se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile, totalizând 40 de ore/săptămână, 

cu excepția cazurilor reglementate de lege. 

  
 Modificarea Art. 19, pc. (4), (5) și (6) cu următorul conținut: 

 (4) Programul de lucru pentru angajații Serviciilor și Compartimentelor Artistice (Serviciul 

Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al 

Județului Alba și  Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba) este de 

luni până vineri, în intervalul orar 11,00 – 19,00, structurat după cum urmează: 

 a') o repetiție de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute), timp de 

repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau 

 a'') o repetiție generală de până la 3 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute), 

timp de repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau 

 a''') o repetiție de partidă/compartiment muzical de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și 

acordaj (30 de minute), timp de repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute).  

 Repetițiile se desfășoară atât la sediul instituției, cât și în afara lui (la studiouri de 

înregistrări, în săli de spectacole/concerte, în aer liber). 

 b) diferența până la programul normal de lucru de 8 ore/zi constă în efectuarea studiului 

individual și aprofundarea repertoriului muzical indicat de dirijor/șef serviciu/manager (studiul 



individual se poate efectua și în afara sediului instituției). Studiul individual poate fi întrerupt, din 

inițiativa angajatorului, ori de câte ori acesta are nevoie de serviciile angajatului. 

 Participarea la activitățile de încălzire și acordaj, cu 30 de minute înainte de începerea 

spectacolului/concertului sau a repetiției propriu-zise, este strict obligatorie. 

 În timpul derulării spectacolelor/concertelor de orice natură în sălile de concerte ale 

Centrului, efectuarea studiului individual sau a repetițiilor în sediul instituției este interzisă. 

 Se pot programa două repetiții sau spectacole în aceeași zi, în acest caz durata lor cumulată 

nu va depăși 7 ore, iar repausul dintre ele va fi de cel puțin 3 ore. 

 După efectuarea unei deplasări (în vederea realizării a 1 sau 2 spectacole, concerte), 

repausul acordat până la efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel puțin 10 ore, luându-

se în calcul ora sosirii din deplasare. 

 După efectuarea unui turneu artistic (deplasare mai lungă de 5 zile), repausul acordat până 

la efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel puțin 24 de ore, luându-se în calcul ora 

sosirii din turneu. 

 Conducerea Centrului are dreptul, respectând legislația în vigoare, să modifice programul 

de lucru în funcție de necesitățile instituției (proiecte cultural-artistice: spectacole, concerte, 

master class-uri, evenimente educative etc.). 

 De regulă, angajații serviciilor asrtistice beneficiază de zilele de repaus săptămânal, 

acordat în două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

 După caz, în funcție de evenimentele artistice la care Centrul ia parte, zilele de sâmbătă ș i 

duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală pot fi considerate zile lucrătoare, repausul legal 

putând fi acordat și în alte 2 zile consecutive ale săptămânii. 

 (5) Programul de lucru pentru angajații Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri este de 

luni până vineri, în diferite intervale orare, în funcție de orarul stabilit cu elevii la fiecare 

clasă/specializare în parte, structurat după cum urmează: 

 a) activități didactice de predare-învățare-evaluare, de instruire practică și examene de 

final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ – 24 de ore/săptămână. 

 b) activități de pregătire metodico-științifică (se pot efectua și în afara sediului instituției), 

 c) activități educative, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după 

școală, învățare pe tot parcursul vieții, formare profesională, proiecte educative pentru copii și 

tineri (se pot efectua în afara sediului instituției). 

 Fiecare institutor, instructor, profesor, formator are obligația afisării orarului clasei pe 

care o coordonează, atât la avizierul instituției, cât și la intrarea în sala de curs. 

 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

 (6) Programul de lucru pentru angajații Centrului, alții decât cei din serviciile artistice și 

Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, este de luni până vineri, în intervalul orar 08,00 – 16,00. 

 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica. 

  

 Modificarea Art. 20 cu următorul conținut: 

 Activitatea specifică fiecărui angajat se poate desfășura ți în afara orelor de program, în 

funcție de activitățile pe care Centrul le desfășoară, cu o informare prealabilă a angajaților. 

  

 Modificarea Art. 22 cu următorul conținut: 

 Prezența la serviciu 

 Evidența timpului de muncă efectuată de angajați se ține în baza unei condici de prezență, 

în care personalul va semna zilnic, de regulă, la începutul și sfârșitul programului de lucru. 

 (1) Condica de prezență se depune pentru semnare la sediul instituției pentru salariații care 

își desfășoară activitatea la sediul central și la punctele de lucru pentru salariații care își 

desfășoară activitatea în alte locații. 

 (2) Având în vedere programul de lucru diferit, fiecare serviciu/compartiment din instituție 

va avea o condică de prezență separată, în funcție de programul specific de lucru.  

 (3) În vederea stabilirii drepturilor salariale, timpul de muncă efectiv prestat trebuie să se 

regăsească în fișele de pontaj. Responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina angajaților ce 

au primit în fișa postului aceste atribuții. 

 (4) În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la programul de lucru și acest 

lucru se datorează unor situații neprevăzute sau a unor motive independente de voința angajatului 



(boală, accident etc.) salariatul are obligația de a informa conducerea Centrului în următoarele 

două zile lucrătoare. 

  

 Propuneri privind modificarea Taxelor și tarifelor percepute de Centrul de Cultură 

,,Augustin Bena” și a denumirii specializărilor: 

 1. Taxe de școlarizare 

Nr. 

crt. 

SPECIFICAȚIE Taxa lei/cursant      

în prezent 

Taxa lei/cursant    

propusă 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 450 

2 Orgă 450 450 

3 Chitară 450 450 

4 Canto muzică ușoară și muzică populară 450 Separare taxe curs 

5 Muzică vocală tradițională românească - 450 

4 Canto – muzică usoară - 450 

5 Instrumente de suflat 450 450 

6 Instrumente cu coarde - 450 

7 Vioară 450 Includere la Instrumente 

cu coarde 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

8 Pictură 400 400 

9 Grafică 400 400 

10 Sculptură 400 400 

11 Artă foto 400 Modificare în Artă 

fotografică 

12 Artă fotografică - 400 

13 Artă video 400 400 

14 Arta digitală 400 Inclusă la Arta video 

15 Design ambiental 400 400 

16 Design vestimentar 400 400 

17 Actorie 400 400 

18 Muzică de fanfară 300 300 

19 Dans modern și dans popular 400 Separare taxe curs 



20 Dans modern - 400 

21 Dans popular - 400 

22 Clasă inițiere fanfară Petrești 300 Inclusă la Muzică de 

fanfară 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ȘCOLARE 

23 Arta lemnului - Arieșeni 0 0 

24 Cioplit în lemn - Horea 0 0 

25 Arta lemnului – Avram Iancu 0 0 

26 Dansuri populare - Sohodol 0 0 

27 Țesături tradiționale – Bucerdea Vinoasă 0 0 

28 Țesături tradiționale - Biia 0 0 

29 Țesături tradiționale - Sălciua 0 0 

30 Crestături în lemn - Șugag 0 Modificare denumire 

31 Încrustături în lemn - Șugag - 0 

32 Ceramică-olărit - Sebeșel 0 0 

33 Dansuri populare - Fărău 0 0 

34 Dansuri populare - Tibru 0 - 

35 Pictură religioasă - Vinerea 0 0 

36 Dansuri populare - Căpâlna 0 0 

 

 2. Tarife pentru serviciile prestate si produsele realizate 

TARIFE – Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba 

1 Concert în aer liber și în sală susținut de 

orchestră (10 instrumentiști X 100 

lei/oră/instrumentist) 

1.000 lei/spectacol Modificare denumire 

2 Concert/spectacol/recital în aer liber 

și/sau în sală, susținut de orchestra 

populară 

- 1.000 lei/spectacol 

3 Participări la diverse acțiuni 5.000 lei/actiune Modificare denumire 

4 Participări la alte acțiuni, evenimente (ex.: 

evenimente corporate, înregistrări 

muzicale, acompaniament orchestral) 

- 4.000 – 10.000 

lei/eveniment 



5 Soliști vocali 100 lei/melodie 150 lei/melodie 

6 Solisti instrumentisti  150 lei/melodie 

7 Dansuri 200 lei/dans Modificare denumire 

8 Dansuri populare - 250 lei/dans 

TARIFE – Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

1 Concerte estivale în parcuri 1.000 lei/oră Modificare denumire 

și U.M. 

2 Concerte/spectacole estivale în parcuri - 1.000 lei/spectacol 

3 Spectacole în sală și în aer liber 2.500 

lei/reprezentație/2 ore 

Modificare denumire 

și U.M. (nu există 

concert susținut de o 

fanfară care să aibă 

durată de 2 ore) 

4 Concerte/spectacole în sală și/sau în aer 

liber 

- 2.000 lei/spectacol 

5 Ceremonii funerare 1.000 lei/ora 1.000 lei/eveniment 

6 Participări la diverse acțiuni culturale (fiii 

satului, ziua localităților) 

2.000 lei/actiune/1,5 

ore 

Modificare denumire 

(Fiii satului și Zilele 

localităților sunt 

organizate în general 

în parteneriat cu 

instituția noastră) 

7 Participări la alte evenimente (ex. 

Evenimente corporate) 

- 2.000 – 4.000 

lei/eveniment 

 

 Propun realizarea unui Regulament de organizare și funcționare internă a Serviciului Școala 

de Arte și Meșteșuguri sau includerea acestor reglementări în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a instituției. Acest regulament consider că este necesar în vederea stabilirii 

următoarelor aspecte: 

 - criteriile în baza cărora se aprobă dosarele de scutire de taxă pentru cursurile cu predare 

individuală și colectivă (cazuri sociale, copii de profesori, rude de gradul I ale angajaților instituției 

și ordonatorului de credite etc.), 

 - numărul maxim de dosare aprobate pe an privind scutirea de la plata taxei de școlarizare, 

 - forma și conținutul programelor educative, pe categorii de vârstă și nivel de studii, 

 - programul activităților educative propuse pentru perioada de vacanță școală din sistemul de 

învățământ preuniversitar, 

 - forma de organizare și funcționare a formațiilor artistice constituite din cursanții 

serviciului, 

 - forma de participare a cursanților la festivaluri și concursuri de specialitate din țară și de 

peste hotare, 

 - forma de participare a comunității Județului Alba cu potențial cultural-artistic la festivaluri, 

concursuri, spectacole, concerte, filmări pe plan național și internațional.  

 



 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii 

și/sau externalizate 

 Compartimentul financiar, contabil, buget, accesare și gestionare, alături de 

Compartimentul resurse umane și salarizare și Contabilul Șef (sau în viziunea personală, 

Compartimentul financiar-contabil) reprezintă una dintre echipele cu cel mai ridicat nivel de 

siguranță și echilibru din punct de vedere profesional din instituție – 1 contabil șef cu studii 

superioare, 1 economist cu studii superioare, 1 referent de specialitate cu studii superioare și 1 

referent cu studii medii. Aceste patru persoane pot acoperi toată aria financiar-contabilă, cu 

promptitudine și profesionalism (achiziții, resurse umane, salarizare, plăți și încasări etc.). 

 Serviciul Redacția ,,Discobolul” este format din profesioniști în domeniu, membri ai 

Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara – 1 șef serviciu, Aurel Pantea, poet, 

prozator, critic literar, 2 redactori cu studii superioare, Cornel Nistea și Mircea Stâncel, 1 redactor 

cu studii medii și 1 secretar redacție cu studii superioare. Serviciul este echilibrat, competent și 

poate implementa cu succes o serie de proiecte importante în domeniul publicațiilor de specialitate.  

 Serviciul de formare continuă Școala de arte și meșteșuguri, așa cum este numit în prezent, 

nu este autorizat și nu oferă nici un program/curs de formare continuă acreditat. Denumirea 

serviciului sunt de părere că este greșit aleasă, furnizorii și programele de formare continuă fiind 

autorizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. De aceea, analiza va fi făcută 

asupra resurselor umane din serviciu având în vedere activitatea reală a acestuia, fără a lua în seamă 

denumirea lui. Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” prin acest serviciu organizează cursuri cu 

predare individuală și colectivă, urmărind două obiective generale: educația artistică și culturală a 

copiilor și tinerilor în special din Județul Alba, și conservarea și valorificarea tradițiilor populare 

românești. Personalul angajat în cadrul serviciului nu acoperă necesarul de instructori și experți, 

raportat la numărul persoanelor înscrise și a celor interesate. Se remarcă faptul că dintr-un total de 

19 instructori (13 persoane angajate și 6 colaboratori externi), doar 5 au studii superioare.     

 Putem afirma cu tărie, în baza datelor furnizate în Caietul de obiective, că dintre serviciile 

artistice, Serviciul Ansamblul Folcloric are numărul cel mai mare de proiecte implementate în 

decursul unui an calendaristic. Cu toate acestea, prin deciziile succesive de reorganizare a instituției, 

în perioada 2013-2015, a fost îngreunată și dezechilibrată activitatea acestui serviciu. Cinci angajați 

au fost transferați în alte servicii sau compartimente, un al șaselea a ieșit la pensie, însă postul a fost 

reorganizat și alți 3 angajați au fost demiși din funcție. Până în prezent, nici unul dintre posturile 

respective nu a mai revenit în structura serviciului, numărul colaboratorilor externi fiind constant 3 

(trei). Proiectele sunt implementate de către 1 șef serviciu cu studii superioare, 2 artiști 

instrumentiști cu studii superioare, 1 referent și 1 solist vocal cu studii superioare, 3 soliști 

instrumentiști cu studii medii, 4 soliști vocali cu studii medii și 3 dansatori cu studii medii. 

 Componența actuală a Serviciului Ansamblul Folcloric ar trebui dezvoltată, în vederea 

implementării proiectelor și programelor la cel mai înalt nivel profesional posibil și ținând cont de 

faptul că anual, serviciul susține peste 60 de spectacole, cu o durată a fiecăruia cuprinsă între 60 și 

180 de minute.  

 Compartimentul Ansamblul Artistic de Fanfară, spre deosebire de Ansamblul Folcloric, din 

punct de vedere al resursei umane este mult mai bine pus la punct. Are în componență 1 șef serviciu 

cu studii superioare, 5 artiști instrumentiști cu studii superioare, 7 soliști instrumentiști cu studii 

medii și 6 colaboratori externi. Actuala structură nu necesită modificări importante. 

 Compartimentul Orchestra de Cameră are doar 4 angajați, componența cvartetului clasic de 

coarde (vioară I, vioară II, violă, violoncel) și își desfășoară activitatea ca orchestră de proiect, 

numărul colaboratorilor externi ajungând și la 30 de artiști pe concert. 

 Compartimentul Administrativ este format dintr-un șofer, 1 referent de specialitate cu 

atribuții de secretariat și 1 îngrijitor. Consider că un singur îngrijitor, la peste 60 de persoane 

(angajați, vizitatori, invitați și cursanți) care își desfășoară activitatea în peste 250 mp de spațiu 

locuibil, nu are nici o șansă de a răspunde necesităților legate de curățenia la locul de muncă. Cu 

toate că specificul instituției este altul, sunt de părere că problema îngrijitorului este cea mai urgentă 

în momentul de față. Este vorba de impactul direct al sediului instituției cu peste 200 de copii și 

tineri cursanți, artiști invitați din țară și de peste hotare, peste 50 de angajați, parteneri și 

colaboratori din diferite medii sociale și economice. 



 Compartimentul programe și proiecte culturale și editare tipărituri și CDI are în structură 2 

referenți cu studii medii: unul cu atribuții de șofer și altul cu atribuții de solist vocal. Din această 

cauză, sunt de părere că acest compartiment ar trebui reorganizat. 

 Instituția mai are semnate contracte de colaborare în domeniul juridic, SSM, instalații, web 

design și administrare sisteme informatice. Având în vedere că ordonatorul de credite are angajați în 

domeniul juridic, propun rezilierea contractului cu cabinetul de avocatură; de asemenea, propun 

rezilierea contractului de instalații deoarece nu consider a fi o cheltuială necesară. 

 

 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului 

instituției, propuneri de îmbunătățire 

 Din punct de vedere al spațiilor, încă de la înființare instituția a funcționat în locații 

neadecvate desfășurării activității curente.  

 În scurt timp, în luna decembrie 2016, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” se va muta în 

sediul propriu, complet renovat și reabilitat termic, pe strada Mihai Viteazul, nr. 2 din Alba Iulia. La 

această adresă există peste 30 de încăperi, suficiente ca număr și suprafață pentru desfășurarea și 

chiar dezvoltarea activității instituției.  

 Singura propunere de îmbunătățire a capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor  

este încercarea de a transfera dreptul de proprietate sau a dreptului de folosință asupra unei săli de 

spectacole și concerte din orașul Alba Iulia.    

 Referitor la patrimoniul instituției, acesta ar trebui regenerat, având în vedere de exemplu că 

la ora actuală nu există nici un pian sau o pianină în instituție, decât o singură clavinova (pianină) 

digitală. Sistemul de sonorizare propun să fie completat și îmbunătățit, cu scopul de a ridica nivelul 

profesional al evenimentelor artistice proprii, de a scădea cheltuielile legate de realizarea 

sonorizărilor în spații închise, dar și în vederea atragerii de venituri proprii. Legat de sistemul 

sonorizare, cât și de necesitatea unui mijloc de transport cu capacitate medie pentru proiectele mici 

și medii, propun achiziționarea unui microbuz cu 8+1 locuri sau a unui microbuz de 18-21 locuri (în 

primul caz, comparativ cu cel de-al doilea, nu sunt necesare formalități, avizări, angajări 

suplimentare, autoturismul putând fi condus doar în baza permisului categoria B). 

 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de 

asigurare a continuității procesului managerial 

 Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a 

unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. 

Delegarea presupune modificarea locului de muncă cu păstrarea neschimbată a celorlalte elemente 

ale contractului de muncă. Delegarea poate fi dispusă fie în aceeași localitate, fie într-o altă 

localitate, în cadrul aceleiași unități, a unei subunități sau altei unități.  

 Măsura delegării este un act de dreptul muncii, nu un act administrativ, obligatoriu pentru 

salariat, care va răspunde disciplinar în caz de refuz nejustificat de îndeplinire. Delegarea nu stinge 

raportul juridic de muncă dintre angajator și salariat. Prin urmare, pentru întreaga perioadă a 

delegării salariatul își păstrează postul și salariul avut anterior. Delegarea nu presupune un transfer 

de autoritate asupra salariatului. Prin urmare, pe întreaga perioadă a delegării salariatul rămâne 

subordonat angajatorului care a dispus delegarea.  

 Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni 

și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu 

acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru 

sancționarea disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport 

și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul 

colectiv de muncă aplicabil. 

 Consider că utilizarea instituției delegării este cea mai clară, rapidă și sigură formă prin care 

se poate asigura continuitatea procesului managerial. Cu toate acestea, delegarea are o doză mare de 

subiectivism și ar trebui susținută prin analize, rapoarte, argumentări ale angajatorului. În sprijinul 

formării și dezvoltării angajaților pentru o eventuală situație de delegare, Consiliul Administrativ și 

Consiliul de Specialitate trebuie să aibă a activitate continuă, realistă, măsurabilă, specifică.  



 

D. Analiza situației economico-financiare a instituției 

 Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective. 

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

solicitate/obținute de la instituție: 

 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 

 Analiza bugetului de venituri pentru perioada 2013-2015, pe baza datelor cuprinse în Caietul 

de obiective, completate cu informații obținute de la instituție, arată o creștere constantă a 

subvențiilor, alocațiilor bugetare și o scădere constantă a veniturilor proprii/surselor atrase. 

 Creșterea alocațiilor și subvenților este justificată de numărul mare și diversitatea proiectelor 

implementate, însă scăderea veniturilor proprii consider că este nejustificată, în măsura în care 

acestea ar trebui să crească, raportat la specificul și diversitatea activității instituției. O altă 

problemă consider că este gradul de accesare a fondurile nerambursabile, în procent de 0 (zero) %. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 

- lei - 

Anul 2014 

- lei - 

Anul 2015 

- lei - 

1 Subvenții/alocații din partea ordonatorului de credite 2517500 3095000 3846000 

2 Fonduri nerambursabile atrase 0 0 0 

3 Venituri proprii din activitatea de bază 163100 121227 97198 

4 Venituri proprii din alte activități 0 0 0 

5 Venituri din vânzarea de bilete 0 0 0 

  

 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) 

  

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Plăți 

efectuate

Anul 2013 

Plăți 

efectuate

Anul 2014 

Plăți 

efectuate

Anul 2015 

1 Cheltuieli de personal 1065317 991734 937284 

2 Bunuri și servicii 

2.1 Cheltuieli de întreținere 39986 128614 172914 

2.2 Colaboratori 273329 251050 200431 

 

3 Cheltuieli de capital 0 34762 14854 

 În perioada 2013-2015, cheltuielile de personal și cheltuielile cu colaboratorii au fost în 

scădere, cheltuielile de întreținere au crescut de trei, patru ori, din cauza faptului că Centrul de 

Cultură ,,Augustin Bena” și-a desfășurat activitatea curentă într-un spațiu închiriat, pe strada Morii, 

nr. 8 din Alba Iulia (birourile fostei fabrici Ardeleana). În anul 2013 nu au fost investite fonduri în 

active fixe, în anul 2014 a fost achiziționat un autoturism Dacia Logan, iar în anul 2015 au fost 

utilizați 9993 lei pentru mobilier, aparatură birotică și alte active corporale și 4861 lei pentru 

reparații capitale aferente activelor fixe. 



 

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

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

informații solicitate/obținute de la instituție 

 

Anul 2013 

 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare 

a culturii 

42000 11586 Diferența importantă dintre devizul 

estimat și cel realizat indică faptul că o 

parte dintre proiecte nu au fost 

implementate sau devizul inițial a fost 

unul nerealist. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

prin spectacol 

411700 508998 Depășirea devizului estimat indică 

apariția unor situații neprevăzute care 

au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar sau au fost implementate 

proiecte noi, care nu au fost prevăzute 

inițial. 

3 Programul de educație 

permanentă și perfecționare 

profesională 

45000 14225 Având în vedere analiza bugetului de 

venituri și cheltuieli și a diferenței 

dintre devizul estimat și cel realizat, 

putem afirma că personalul instituției 

nu a participat la cursuri de 

perfecționare profesională și o parte 

dintre proiectele programului nu au fost 

implementate. 

4 Programul de editare carte, 

editare muzicală și promovare a 

personalităților 

155400 22033 Diferența foarte mare dintre devizul 

estimat și cel realizat indică faptul că o 

mare parte dintre proiectele propuse nu 

au fost realizate. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

168300 316268 Depășirea bugetului estimat cu peste 

85% denotă un management al 

proiectul  defectuos, indiferent dacă 

numărul inițial al proiectelor a fost 

păstrat sau a fost mărit.  

6 Programul de formare continuă 

în domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

48700 20014 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat indică faptul că o parte dintre 

proiectele propuse nu au fost 

implementate. 

7 Programul Fanfara Județului 

Alba 

25000 32405 Depășirea devizului estimat cu 29% 

indică apariția unor situații neprevăzute 

care au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar. 



8 Programul culturii minorităților 12100 7975 Diferența mică dintre devizul estimat și 

cel realizat denotă faptul că bugetul 

inițial a fost supraestimat. 

 

 

Total 

 

 

908200 

lei 

 

 

933504 

lei 

Depășirea devizului estimat indică 

apariția unor situații neprevăzute care 

au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar sau au fost implementate 

proiecte noi, care nu au fost prevăzute 

inițial. 

 

 

 

Anul 2014 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare 

a culturii 

31000 24563 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

prin spectacol 

967400 834886 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat. 

3 Programul de educație 

permanentă și perfecționare 

profesională 

36700 0 Ca și în anul precedent, având în vedere 

analiza bugetului de venituri și 

cheltuieli și a diferenței dintre devizul 

estimat și cel realizat, putem afirma că 

personalul instituției nu a participat la 

cursuri de perfecționare profesională și 

nici un alt proiect din cadrul 

programului nu a fost implementat. 

4 Programul de editare carte, 

editare muzicală și promovare a 

personalităților 

91100 88033 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

992300 1019779 Depășirea devizului estimat indică 

apariția unor situații neprevăzute care 

au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar sau au fost implementate 

proiecte noi, care nu au fost prevăzute 

inițial. 

6 Programul de formare continuă 

în domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

29700 53737 Depășirea devizului estimat cu 80% 

denotă un management al proiectul  

defectuos, indiferent dacă numărul 

inițial al proiectelor a fost păstrat sau a 

fost mărit.  

7 Programul Fanfara Județului 27000 0 Cheltuirea devizului estimat în 



Alba proporție de 0% indică faptul că nici 

unul dintre proiectele propuse nu a fost 

implementa. 

8 Programul culturii minorităților 19200 15260 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat. 

 

Total 

 

2194400 

lei 

 

2036258 

lei 

Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat sau o parte dintre 

proiecte nu au fost implementate. 

Anul 2015 

Nr. 

crt. 

Programul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

1 Programul de cercetare, 

conservare, culegere și arhivare 

a culturii 

42000 37298 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat denotă faptul că bugetul inițial 

a fost supraestimat. 

2 Programul de transmitere și 

promovare a culturii tradiționale 

prin spectacol 

240000 717913 Depășirea devizului estimat cu 200% 

indică un management al proiectului 

haotic, greșit, care nu poate urmări un 

scop și o serie de obiective precise.  

3 Programul de educație 

permanentă și perfecționare 

profesională 

55700 9247 Și în acest an, ca și în anii precedenți, 

având în vedere  analiza bugetului de 

venituri și cheltuieli și a diferenței 

dintre devizul estimat și cel realizat,  

putem afirma că personalul instituției 

nu a participat la cursuri de 

perfecționare profesională și multe 

dintre proiectele propuse inițial nu au 

fost implementat. 

4 Programul de editare carte, 

editare muzicală și promovare a 

personalităților 

88300 54306 Diferența dintre devizul estimat și cel 

realizat indică faptul că o parte dintre 

proiectele propuse nu au fost 

implementate sau au avut bugetul 

supraestimat. 

5 Programul de parteneriate și 

colaborări 

145600 983307 Depășirea devizului estimat cu nu mai 

puțin de 575 % indică un management 

al proiectului greșit, care nu trebuie și 

nu poate servi drept model. 

6 Programul de formare continuă 

în domeniul artelor și a culturii 

tradiționale 

59200 73979 Depășirea devizului estimat indică 

apariția unor situații neprevăzute care 

au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar sau au fost implementate 

proiecte noi, care nu au fost prevăzute 

inițial. 

7 Programul Fanfara Județului 0 100288 Imposibil de analizat un program care 



Alba nu a fost bugetat, însă s-au cheltuit 

100288 lei pentru implementarea 

acestuia. 

8 Programul culturii minorităților 12100 19450 Depășirea devizului estimat indică 

apariția unor situații neprevăzute care 

au dus la majorarea cheltuielilor, 

managementul riscului fiind unul 

deficitar sau au fost implementate 

proiecte noi, care nu au fost prevăzute 

inițial. 

Total 642900 

lei 

1995788 

lei 

Depășirea bugetului estimat cu 210% 

indică un management al proiectului 

haotic, care nu poate servi drept model.  

 

 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 

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

funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, 

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

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

menționarea celorlalte facilități practicate: 

 Din analiza criteriilor de performanță ale instituției în perioada 2013-2015 se observă că 

veniturile realizate din activitatea de bază, specifică instituției, reprezintă 100% din totalul 

veniturilor proprii. Încasările provenite de la cursanții Școlii de arte și meșteșuguri sunt destul de 

constante, însă prestările de servicii artistice cu taxă înregistrează o scădere continuă.     

Nr. 

crt. 

Venituri proprii realizate din activitatea de bază, 

specifică instituției 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Spectacole și concerte – servicii artistice 44.00% 29.00% 14.00% 

2 Cursuri – Serviciul Școala de arte și meșteșuguri  54.00% 71.00% 86.00% 

 Veniturile proprii realizate din vânzarea de bilete sunt inexistente. 

 Soluții și propuneri: 

 - promovarea și valorificarea serviciilor artistice din cadrul instituției, pe plan local, național 

și internațional, în vederea creșterii nivelului veniturilor proprii, 

 - vânzarea de bilete de către instituția noastră la o serie de spectacole și concerte, 

 - modificarea și completarea taxelor percepute de instituție, având în vedere că până în 

momentul de față Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu are propusă și aprobată nici o taxă pentru 

evenimentele susținute de Serviciul Orchestra de Cameră,  

 - autorizarea primelor cursuri de formare profesională, 

 - deschiderea de noi clase pentru care există interes și solicitări, 

 - dezvoltarea claselor existente față de care interesul este foarte mare (muzică vocală 

tradițională, pian, chitară, dansuri populare și pictură), 

 - înființarea Editurii ,,Augustin Bena” în cadrul instituției, 

 - înființarea Casei de Discuri ,,Augustin Bena” în cadrul instituției, 

 - înregistrarea audio și video a unei Antologii de Folclor a Județului Alba și comercializarea 

acesteia pe plan local, național și internațional, 



 - înregistrarea Live a tuturor spectacolelor și concertelor, modificarea contractelor semnate 

cu artiștii, din contract de prestație artistică în contract de cesiune a drepturilor de autor și conexe și 

editarea, multiplicarea și valorificarea înregistrărilor audio și video rezultate, 

 - comercializarea CD-urilor, DVD-urilor și publicațiilor realizate de către instituție la 

evenimentele cultural-artistice pe care le implementează,  

 

 3.2 analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției 

 Conform criteriilor de performanță ale instituției în perioada 2013-2015, prezentate în 

Caietul de obiective, veniturile proprii realizate din alte activități sunt 0 (zero). 

 Soluții și propuneri: 

 - prestarea serviciilor de sonorizare la evenimente cultural-artistice și/sau corporate 

organizate în spații închise, 

 - prestarea serviciilor foto-video la evenimente cultural-artistice și/sau corporate, 

  - prestarea serviciilor de orchestrație și aranjament muzical pentru diverse formule artistice, 

 - prestarea serviciilor de concept grafic pentru diverse evenimente, produse sau servicii, 

 - prestarea serviciilor de transcrieri muzicale și scriere de partituri, 

 - realizarea și comercializarea cărților, lucrărilor, studii de specialitate, albumelor de artă, 

partiturilor muzicale proprii, 

 - realizarea și comercializarea de costume tradiționale românești, 

 - realizarea și comercializarea de produse publicitare (pixuri, ceasuri, calendare, agende, 

haine personalizate), 

 - realizarea manuală și comercializarea de produse specifice diferitor sărbători naționale 

(mărțișoare, felicitări, haine realizate sau pictate, bijuterii tradiționale, măști, obiecte decorative etc) 

  

 3.3 analiza veniturilor proprii realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorități publice locale 

 Conform datelor furnizate, instituția nu a realizat venituri din prestări de servicii culturale în 

cadrul parteneriatelor cu alte autorități locale.  

 

 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere 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  

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Cheltuieli de personal 43.46% 

din total 

34.48% 

din total 

27.02% 

din total 

2 Cheltuieli de capital 0.00% 1.20%   

din total 

0.42%   

din total 

 Se observă o scădere continuă a cheltuielilor de personal, iar cheltuielile de capital sunt 

nesemnificative procentual. Având în vedere bugetul alocat și neutilizat pentru formarea 

profesională a personalului, ponderea cheltuielilor de personal și ponderea cheltuielilor de capital, 

putem concluziona că managementul resurselor umane este unul deficitar, atenția nefiind îndreptată 

către angajați. 



 4.3 analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație 

 Conform art. 33 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură 

,,Augustin Bena”, veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanțarea proiectelor și 

programelor culturale ale instituției. În concluzie, gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din 

subvenție/alocație este de 100%. 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Cheltuieli cu salariile 827968 lei 781104 lei 766747 lei 

2 Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile              

din subvenție/alocație 

100.00% 100.00% 100.00% 

  

 4.4 ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții 

civile) 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                     

(contracte și convenții civile) 

1010323 

lei 

1409054 

lei 

2001357 

lei 

2 Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor 

contractuale, altele decât contractele individuale de 

muncă, din bugetul total (contracte și convenții civile) 

41.21% 48.99% 57.70% 

 Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale 

de muncă, înregistrează o creștere constantă în perioada 2013-2015, invers proporțional cu 

cheltuielile de personal. 

 

 4.5 cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 a) din subvenție, 

 b) din venituri proprii. 

 Luând în calcul datele din Caietul de obiective și informațiile obținute de la instituție, 

cheltuielile pe beneficiar le vom identifica împărțind cheltuielile totale efectuate de instituție la 

numărul de beneficiari raportat. Pentru a afla cheltuielile pe beneficiar din subvenție, vom scădea 

din totalul cheltuielilor veniturile proprii realizate și vom împărți rezultatul la numărul de 

beneficiari raportat. 

Nr. crt. Denumire indicatori Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

1 Cheltuieli pe beneficiar 39,03 lei 35,94 lei 39,86 lei 

2 Cheltuieli pe beneficiar din subvenție 36,43 lei 34,43 lei 38,74 lei 

3 Cheltuieli pe beneficiar din venituri proprii 2,6 lei 

(6.66 %) 

1,51 lei 

(4.20%) 

1,12 lei 

(2.80%)  

 În urma analizei cheltuielilor pe beneficiar se observă faptul că veniturile proprii sunt foarte 

mici și în scădere, în raport cu bugetul alocat de către ordonatorul de credite. 

 



E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate 

 Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

 1. viziune 

 Cultura poate fi definită ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură 

spirituală, materială, intelectuală și emoțională care caracterizează o societate sau un grup social. Ea 

include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturi fundamentale ale persoanei, 

sisteme de valori, tradiții, obiceiuri și credințe. Această definiție, chiar dacă extrem de generoasă, 

privește cultura mai ales ca o caracteristică a grupului, a colectivității, a societății, înăuntrul cărora 

se dezvoltă fiecare individ. 

 Patrimoniul Cultural Național reprezintă ansamblul resurselor moștenite, identificate ca 

atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, și care reprezintă o mărturie și o expresie 

a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. Patrimoniul Cultural 

Național cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea dintre factorii umani și naturali, de-a 

lungul timpului. 

 Unitatea acestui domeniu și a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost întotdeauna evidentă. 

Ea a devenit perceptibilă, pe plan mondial, doar în ultimele patru decenii, constatându-se statistic 

faptul că măsurile luate în unul dintre subdomenii interacționa cu celelalte. Astfel, este înțeles faptul 

că orice acțiune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influențe asupra altor 

componente aflate în aceeași arie geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părți ale 

patrimoniului natural sau cultural, ale patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil 

sau imobil. 

 Rolul educației artistice în formarea competențelor tinerilor pentru viață în secolul XXI a 

fost recunoscut la nivel european. Organizațiile internaționale au arătat un interes crescut în 

educația artistică în ultima perioadă de timp, de aici rezultând dezvoltări de politici cheie.  În anul 

1995, Consiliul Euopei a lansat un proiect major ce se centrează pe Cultură, Creativitate și Tineret. 

Acesta a examinat pregătirea existentă pentru educație artistică în școlile statelor membrie, precum 

și implicarea artiștilor profesioniști și disponibilitatea activităților extracurriculare. 

 UNESCO a fost o forță conducătoare în dezvoltarea inițiativelor de politică în educație și 

cultură în ultima decadă. Încă din anul 1999, Directorul General al UNESCO a făcut un apel la toți 

acționarii din domeniul educației artistice și culturale, pentru a face ceea ce este necesar să se 

asigure că predarea artelor câștigă un loc special în educația fiecărui copil, de la creșă până în 

ultimul an de școală. Acesta a fost urmat de o conferință mondială la Lisabona, pentru a marca 

punctul cultimant al unei colaborări internaționale de 5 ani între UNESCO și partenerii săi din 

domeniul educației artistice. Conferința a afirmat nevoia de a stabili importanța educației artistice și 

culturale în toate societățile (aprobarea dreptului omului la educație și participare culturală; 

dezvoltarea capacităților individuale; îmbunătățirea calității educației și promovarea exprimării 

diversității culturale). Mai mult decât atât, cadrul strategic al UE pentru cooperare în educație și 

perfecționare în următoarea decadă accentuează clar importanța competențelor cheie transversale, 

incluzând conștientizarea culturală și creativitatea. 

 În anul 2005, Consiliul Europei a lansat o Convenție Cadru asupra valorii moștenirii 

culturale pentru societate, care a identificat nevoia țărilor europene de a păstra resursele culturale, 

de a promova identitatea culturală, de a respecta diversitatea și de a încuraja dialogul intercultural. 

 Așadar, viziunea strategică pe care prezentul proiect o propune nu este una nouă.  

 Este una diferită, față de viziunile anterioare, dar aceeași în raport cu activitatea 

organizațiilor naționale și internaționale (UNESCO, Consiliul Europei, Ministerul Culturii):  

Centralitatea culturii în societatea inclusivă și bazată pe dezvoltare durabilă și inteligentă            

pe care o construim pentru generațiile de azi și de mâine.  

 

 

 



 2. misiune 

 Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” își asumă misiunea de promovare, conservare și 

valorificare a culturii și a artei naționale și universale, și de inițiere și implementare de proiecte și 

programe culturale în domeniul educației artistice și culturale. 

 

 3. obiective (generale și specifice) 

 Obiective generale 

 - oferirea de produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și regenerării sociale a 

comunităților, 

 - promovarea unei abordări cu accent pe dezvoltarea creativității și inovării și coerentă cu 

politicile culturale, sociale și nevoile pieții muncii. 

  

 Obiective specifice  

 - organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de 

dezvoltare și afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile 

cultural-artistice și recreativ-distractive, 

 - oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

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

 - oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de 

petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare 

al cetățenilor la viața culturală, 

 - conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a 

Patrimoniului Cultural imaterial, 

 - organizarea de cursuri teoretice și practice, necesare formării deprinderilor artistice și a 

meșteșugurilor tradiționale, 

 - păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural, 

 - dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme 

de exprimare artistică, 

 - promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a 

identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori, 

 - perfecționarea metodică a activității așezămintelor culturale în domeniile de activitate 

solicitate, 

 - realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în 

circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în 

publicații și cărți de specialitate, 

 - dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, în cadrul cărora să fie valorificate creațiile 

instituției la nivel județean, național și internațional. 

 

 Obiective specifice ale Managementului Resurselor Umane 

 - participarea personalului la cursuri de formare profesională, 

 - corelarea responsabilității personalului de conducere cu dimensiunea activităților propuse, 

pentru eficientizarea actului managerial, 

 - evaluarea impactului ofertei culturale în spațiile proprii și în alte spații, 

 - asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor tehnice, administrative și 

de cercetare pentru personalul de specialitate, în corelație cu specificul instituției, 

 - utilizarea eficientă a întregului personal al instituției, 



 - asigurarea unui mediu de lucru motivant pentru colectivul de specialitate, tehnic și 

administrativ din cadrul instituției. 

 

 Obiective specifice ale Managementului economico-financiar 

 - folosirea eficientă a subvenției din partea ordonatorului de credite, 

 - evaluarea veniturilor raportate la extinderea ofertei culturale, 

 - implementarea unei strategii financiare eficiente în vederea creșterii veniturilor proprii, 

diversificarea surselor financiare, 

 - optimizarea costurilor per beneficiar, 

 - realizarea de estimări financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de finanțare 

pentru diversificarea activităților, 

 - atragerea de fonduri extrabugetare/accesare de fonduri nerambursabile în vederea 

participării la programe, proiecte derulate de instituții, organizații interne și internaționale în 

domeniul specific de activitate, 

 - planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a instituției și repartizarea 

lor eficientă, 

 - optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii. 

 

 Obiective specifice ale Managementului administrativ 

 - actualizarea R.O.F. și a R.O.I., 

 - raportarea actului administrativ, atât în spațiile de care dispune, precum și în alte spații, 

 - utilizarea eficientă a dotărilor de care dispune instituția, 

 - asigurarea unei desfășurări optime și coerente a activității instituției prin reglementarea 

acesteia în baza unor acte normative interne. 

 

 Obiective specifice ale Managementului de proiect 

 - stimularea consumului cultural prin realizarea unei oferte culturale valoroase, 

 - evaluarea permanentă a consumului cultural, 

 - realizarea unei oferte culturale diversificate pentru mai multe categorii de beneficiari, 

 - asigurarea egalității tuturor utilizatorilor la accesul la informații și la documentele necesare 

informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității, 

 - optimizarea comunicării interne și externe. 

 Obiective specifice ale Managementului riscurilor 

 - identificarea riscurilor (riscuri interne sau externe; riscuri inerente: riscul de reglementare, 

riscul legat de finanțare, riscul tehnologic, riscul legat de necesitățile externe, riscul legat de 

pierderile semnificative, sau riscuri de control:riscul de eficiență, riscul legat de ciclicitate, riscul 

legat de eficacitatea fluxurilor și/sau a canalelor, riscul legat de procesarea informației, riscul 

privind parteneriatele, riscul legat de resursele umane, riscul de fraudă), 

 - evaluarea riscurilor, 

 - controlul riscurilor, 

 - planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor și/sau a efectelor acestora, 

 - implementarea acțiunilor de diminuare a riscurilor, 

 - revizuirea și raportarea riscurilor. 

 



 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 Prezenta strategie susține importanța, centralitatea sectorului culturii în peisajul socio-

economic contemporan și recunoaște astfel locul de drept pe care cultura trebuie să îl ocupe alături 

de educație, sănătate și mediu în orice strategie integrată de dezvoltare. 

 Cadrul teoretic, principiile și orientările strategice generale care fundamentează prezenta 

strategie pot fi sintetizate după cum urmează: 

 - dezvoltarea economică necesită stabilirea unui echilibru între nevoile de dezvoltare 

durabilă, cele privind dezvoltarea umană și bunăstarea personală a cetățenilor și prosperitatea 

socială, economică și culturală, 

 - unul dintre principalele obiective ale corelării valențelor sectorului culturii cu strategiile de 

dezvoltare este acela de a contribui la bunăstarea colectivă și individuală a cetățenilor și, pe cale de 

consecință, de a participa la crearea unei societăți coezive și incluzive, 

 - cultura, ca toate celelalte sectoare socio-economice, trebuie la rândul său să caute și să 

stabilească sinergii cu celelalte sectoare în scopul dezvoltării sale durabiile și integrate, 

 - strategiile și politicile sociale, alături de cele culturale, trebuie să susțină participarea 

agenților sociali la viața culturală, pentru a se putea asigura pluralismul și diversitatea, elemente 

esențiale ale unei societăți democratice și care sunt de natură să consolideze sentimentele de 

bunăstare și apartenență, determinând astfel o dezvoltare coezivă și diminuarea fenomenelor de 

excluziune, 

 - satisfacerea drepturilor culturale este nu numai un drept fundamental al cetățenilor, ci se 

declină prin asumarea de obligații și responsabilități la fiecare nivel de decizie publică, 

 - strategiile și politicile publice trebuie să dezvolte și să susțină oportunitățile de natură 

spirituală, creativă și materială pentru a permite democratizarea accesului și participării la cultură și, 

astfel, îmbunătățirea standardelor și nivelului de trai al cetățenilor.  

 Cultura reprezintă un domeniu strategic de investiții pe termen lung, cu efecte care în timp 

se generalizează, pătrund și influențează majoritatea subsectoarelor socio-economice. 

 Dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii și alte sectoare de activitate, precum cel 

economic, educațional, al ocupării și protecției sociale reprezintă o necesitate. 

 

 Obiectivul strategic principal are în vedere extinderea și susținerea infrastructurii culturale 

existente prin diversificarea ofertei culturale, cu scopul creșterii accesului populației la informație, 

educație, cultură și coeziune socială. 

 

 Alte obiective strategice 

 - creșterea calității serviciilor culturale și îmbunătățirea accesului cetățenilor la informația 

culturală, 

 - promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active, 

 - dezvoltarea creativității și inovării la toate nivelele de educație și formare, 

 - protejarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Imaterial ca sursă identitară și resursă 

pentru dezvoltare, 

 - educație artistică și culturală către un număr cât mai mare de beneficiari, 

 - promovarea incluziunii sociale prin intermediul dialogului intercultural, 

 - promovarea unor cursuri de formare/reconversie ocupațională către activități economice 

creative, în special în mediul rural și în zonele defavorizate, 

 - promovarea turismului cultural de interes județean. 

 

 



 5. strategia și planul de marketing 

 Datorită importanței sale socio-culturale deosebite, dar și a celei politico-economice, 

Patrimoniul Cultural trebuie să fie cunoscut și promovat în mod special, atât în rândul populației 

Județului Alba, cât și în rândul turiștilor din țară și din afara ei. Pentru a se realiza acest lucru în 

mod eficient, este necesar să se îndeplinească mai multe condiții: studierea și înțelegerea 

patrimoniului cultural deținut, conservarea și protejarea corespunzătoare a elementelor componente, 

dezvoltarea continuă a patrimoniului prin încorporarea de noi valori cu importanță culturală 

deosebită, gestionarea patrimoniului, crearea unui sistem de valorificare adecvată, gestionarea 

publicului și a celor interesați, cooperarea cu diverse comunități culturale, dar și cu agenți 

economici sau organizații publice sau private nonprofit interesate de dezvoltare culturală în sens 

larg. 

 Valorificarea patrimoniului cultural presupune, pe de o parte, buna conservare și prezentare 

a acestuia și, pe de altă parte, amenajarea sa corespunzătoare astfel încât să poată să își 

îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă. Activitatea de valorificare a patrimoniului 

are atât o componentă cultural-științifică, legată de analiza și difuzarea informațiilor cu privire la 

semnificația patrimoniului cultural, cât și una economică. Aceasta din urmă se referă la 

administrarea sa eficientă atât din punct de vedere financiar, cât mai ales cultural. Pentru a se realiza 

acest lucru este vitală adoptarea și urmărirea cu consecvență a unor politici de marketing 

corespunzătoare. 

 Printr-o activitate eficientă de management și marketing, proiectate și urmărite pe termen 

lung, se poate realiza nu numai conservarea și păstrarea patrimoniului cultural, dar și mai buna sa 

cunoaștere de către societate în ansamblu. 

 De asemenea, activitatea de marketing în sfera administrării patrimoniului cultural este 

solicitată chiar de către societate, în general, de către cei interesați de cunoașterea lui și de 

dezvoltare spirituală, în special. În prezent există o adevărată cerere pentru patrimoniu, în creștere și 

în România, datorată unor interese de ordin cultural, dorinței de cunoaștere a trecutului și de 

înțelegere a originilor socio-culturale și intelectuale, de înțelegere a societății în care trăim, și chiar 

și nevoia de identitate. Pentru a satisface această cerere în creștere, care este din ce în ce mai 

exigentă și mai bine informată, este de asemenea nevoie de adoptarea unei politici de marketing. 

 Planul de marketing se va structura pe trei principii de bază: 

 - dezvoltarea culturală durabilă (conservarea, cercetarea și transmiterea patrimoniului către 

generațiile următoare), 

 - servirea unui public cât mai larg, 

 - adaptarea la mediul extern și intern.    

 Datele și informațiile care trebuie monitorizate și găsite cele mai adecvate soluții sunt:  

 - creșterea exigenței publicului, 

 - răspunderea în fața societății civile, 

 - educarea publicului, 

 - costurile în creștere, 

 - dezvoltarea competiției directe și indirecte. 

 Planul de marketing vizează organizarea și orientarea activității către societate în general, 

precum și către obținerea de venituri proprii. 

 Deși majoritatea activităților de marketing desfășurate de instituție se canalizează spre 

publicitate, contribuții foarte importante poate aduce marketingul și în proiectarea unor campanii de 

relații publice, strângere de fonduri, atragerea de fonduri prin parteneriate și/sau barter-e cu agenți 

economici, creșterea încasărilor din activități proprii.  

 Având în vedere diversitatea domeniilor culturale abordate de către instituție, planul de 

marketing va fi structurat urmărind unul dintre următoarele modele: 

 - modelul marshallian – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt determinate 

de factori raționali și economici. Întotdeauna consumatorul se așteaptă să primească o satisfacție cel 



puțin egală cu costurile implicate (tabere de creație, spectacole și concerte cu bilete, cursuri în 

cadrul Școlii de arte și meșteșuguri), 

 - modelul pavlovian – are la bază teoria învățării și a reflexelor condiționate. Se consideră că 

prin repetare și recompensă omul poate fi determinat să aibă același gen de decizii și reacții la 

acțiunea anumitor stimuli (activitatea Orchestrei de Cameră, expoziții de arte vizuale, magazin 

propriu, spectacole organizate cu ocazia sărbătorilor oficiale, festivaluri și concursuri, zilele 

localităților), 

 - modelul veblenian – se bazează pe teoria consumului ostentativ, conform căreia oamenii 

acționează nu atât pentru satisfacerea nevoilor, cât pentru a obține un anumit statut și privilegiu 

(lansări de carte, CD-uri, spectacole și concerte difuzate pe posturi TV cu acoperire națională, 

expoziții de arte vizuale, concerte ale Orchestrei de Cameră, concerte ale Fanfarei, colocvii de 

etnografie și folclor), 

 - modelul apartenenței – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt determinate 

de sentimentul de apartenență manifestat față de un produs sau serviciu cultural (festivaluri cu 

tradiție, spectacole și concerte anuale). 

 Alegerea tipului de consumator pentru fiecare proiect sau program în parte se va face prin 

analizarea următoarelor aspecte: 

 - apariția și exprimarea nevoii și/sau a dorinței – înțelegerea nevoilor și a dorințelor care l-

ar mobiliza pe consumator. Factorii care stârnesc interesul pot fi foarte variați, atât interni 

(sentimente, curiozități), cât și externi (personali – prieteni, colegi, sau impersonali – articole în 

ziar, campanii publicitare), 

 - strângerea de informații din diferite surse: mass-media, agenții de publicitate, parteneri, 

prieteni și colegi, 

 - formularea și evaluarea tipului de consumator, după modelele mai sus prezentate, 

 - alegerea variantei de campanie de publicitate, 

 - punerea în aplicare a deciziilor, 

 - evaluarea rezultatelor.  

 

 6. programele propuse pentru întreaga perioadă de management 

 - Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural imaterial, 

 - Educație artistică și culturală, 

 - Sărbători oficiale în România, 

 - Artele spectacolului, 

 - Arte vizuale, 

 - Diversitate și multiculturalitate, 

 - Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională, 

 - Editura și Casa de discuri ,, Augustin Bena”. 

 

 7. proiectele din cadrul programelor 

 

 Programul – Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural 

material și imaterial 

  - Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor 

  - Statu' la vase în lunea Paștelui 

  - Datini străbune pe Secașe 

  - Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” 



  - Festivalul Cetăților Dacice 

  - Târgul de Fete de pe Muntele Găina 

  - Ziua lemnarului 

  - Târgul Internațional de Turism Rural 

  - Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor 

  - Gala Tezaurelor Umane Vii 

  - Concert de Colinde la Alba Iulia 

  - Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Educație artistică și culturală 

  - Arte și meșteșuguri pentru toți 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș 

  - Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia 

  - Festivalul Național de Folclor ,, Felician Fărcașiu” Sebeș 

  - Festivalul Internațional de Jazz ,,Alba Jazz” 

  - Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine” 

  - Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba Classic Music”  

  - Festivalul Internațional de Muzică Ușoară și Beat Box ,,Alba Star” 

  - Festivalul Internațional de Dans ,,Alba Dance” 

  - Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena” 

  - Salonul de Primăvară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Vară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Toamnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Salonul de Iarnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba 

  - Conferința Națională a Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

    

 Programul – Sărbători oficiale în România 

  - Ziua Națională a României – 1 decembrie 

  - 11 ianuarie, Ziua Artei Fotografice în România (H.G. nr. 458/05.05.2010)  

  - 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale (Legea nr. 238/07.12.2010) 

  - 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române 

  - 08 martie, Ziua Femeii 

  - 20 martie, Ziua Internațională a Francofoniei 

  - 08 aprilie, Sărbătoarea Etniei Romilor din România (legea nr. 66/22.03.2006) 

  - 23 aprilie, Ziua Cărții (Legea nr. 81/2014) 

  - a doua duminică a lunii mai, Ziua Națională a Portului Tradițional din România  

   (Legea nr. 102/2015) 



  - 2 mai, Ziua Națională a Tineretului (Legea nr. 425/25.10.2004) 

  - 8 mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați (Legea nr. 23/09.03.2015) 

  - 9 mai, Ziua Europei 

  - 10 mai, Ziua Națională a Independenței (Legea nr. 103/2015) 

  - 1 iunie, Ziua Copilului 

  - 5 iunie, Ziua Învățământului (Legea nr. 289/2007)  

  - 29 iulie, Ziua Imnului Național al României (Legea nr. 99/26.05.1998) 

  - 15 august, Adormirea Maicii Domnului 

  - 5 octombrie, Ziua Mondială a Profesorului (H.G. nr. 680/30.09.1994) 

  - 15 octombrie, Ziua Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia 

  - 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România                   

   (Legea nr. 160/15.05.2013)  

 

 Programul – Artele spectacolului 

  - Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

  - Blaj aLive  

  - Toamna Cugireană 

  - Bogățiile Toamnei 

  - Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran” 

  - Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Arte vizuale 

  - Festivalul Internațional de Film Etnografic (FIFE) 

  - Tabăra Internațională de arte plastice InterArt 

  - Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud 

  - Expoziții persoanale de arte plastice 

  - Concursul Internațional de Sgraffito 

  - Concursul Internațional de Machete de Afișe ,,Alba Maris” 

  - Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”  

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Diversitate și multiculturalitate 

  - Festivalul Internațional de Folclor Aiud 

  - Ziua culturii maghiare de la Mirăslău 

  - Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” - 1 deceniu de activitate 

  - Festivalul Minorităților Naționale din România   

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională 

  - Județul Alba în țară și în lume 



  - Gala Națională a Excelenței în Literatură 

  - Turneu Național și/sau Internațional de Pricesne 

  - Turneu Național și/sau Internațional de Colinde tradiționale din Județul Alba 

  - Alte proiecte cultural-artistice 

 

 Programul – Editura și Casa de discuri ,,Augustin Bena” 

  - Revista Discobolul 

  - Revista Rânduiala Județului Alba 

  - Programul anual al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 

  - Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate 

  - Partituri muzicale 

  - Albume de artă 

  - Antologie de Folclor a Județului Alba 

  - Spectacole și concerte Live (CD și/sau DVD) 

  - Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri  

  

 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 

 

  - Educație artistică și culturală pentru toți (parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean prin care toți profesorii de specialitate din domeniile cultural-artistice vor fi informați 

continuu cu privire la proiectele pe care instituția le va implementa în perioada imediat următoare; 

realizarea unui sistem prin care copii și tinerii din tot județul vor fi atrași de proiectele instituției), 

 

  - Biblioteca online ,,Augustin Bena” (site web cu peste 1000 de căți în format 

electronic, oferite spre lectură și descărcare gratuită), 

 

  - Aplicația Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” (dezvoltarea și lansarea primei 

aplicații mobile iOS, iPad, Apple Watch, Apple TV și Android a instituției. Aceasta va conține 

programul proiectelor și activităților culturale ale instituției), 

 

  - Magazinul on-line Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” (dezvoltarea și lansarea 

magazinului on-line de unde vor putea fi achiziționate produsele și serviciile instituției), 

 

  - Mediateca ,,Augustin Bena” (amenajarea unui spațiu la sediul instituției, cu rol de 

inițiere și desfășurare a unor activități de educație artistică și culturală a copiilor și tinerilor din 

Județul Alba. Aici vor fi difuzate filme etnografice, arhivate în urma implementării proiectului 

Festivalul Internațional de Film Etnografic, documentare realizate de instituție și de ordonatorul de 

credite, spectacole și concerte înregistrate de-a lungul timpului, înregistrări video din arhivele 

televiziunii române), 

 

  - Județul Alba în Cartea Recordurilor Mondiale (intrarea în Cartea Recordurilor 

Mondiale cu cel mai mare dans tradițional, eveniment ce va avea loc în data de 1 decembrie 2018. 

Suportul muzical al dansului va consta în interpretarea a două melodii patriotice ,,Noi suntem 

români” și ,,Hai să-ntindem hora mare”), 



 

  - Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” a Județului Alba în Cartea 

Recordurilor Mondiale (intrarea în Cartea Recordurilor Mondiale cu cel mai mare număr de 

melodii tradiționale interpretate într-un concert de 100 de minute: 100 de melodii tradiționale 

românești, în 100 de minute, cu 100 de instrumentiști; concertul va avea loc cu ocazia Zilei 

Naționale a României – 1 decembrie 2018). 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, 

cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 

precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 

 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului 

 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

TOTAL VENITURI, din care: 4463000 4855000 4431000 4491000 

1.a. Venituri proprii, din care: 175000 345000 190000 210000 

1.a.1. Venituri din activitatea de bază 120000 140000 130000 135000 

1.a.2. Surse atrase 30000 150000 30000 40000 

1.a.3. Alte venituri proprii 25000 55000 30000 35000 

1.b. Subvenții/alocații 4288000 4510000 4241000 4281000 

1.c. Alte venituri - - - - 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 4463000 4855000 4431000 4491000 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 1203000 1305000 1303500 1353500 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 1200000 1300000 1300000 1350000 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 3000 5000 3500 3500 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 3160000 3500000 3127500 3137500 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 2322000 2760000 2390000 2450000 

2.b.2. Cheltuieli pentru reparații curente 2500 2500 2500 2500 

2.b.3. Cheltuieli de întreținere 375000 395000 380000 385000 

2.b.4. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 360500 292500 305000 300000 

2.c. Cheltuieli de capital 100000 50000 50000 - 

      

 

 

 



 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

 2.1. la sediu; 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

1 Numărul estimat al beneficiarilor la sediu 1500 5000 2000 2500 

 

 2.2. în afara sediului 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

1 Numărul estimat al beneficiarilor în afara sediului 120000 950000 135000 145000 

 

 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere 

a programului 

Nr. 

proiecte 

în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

1 
Promovarea, 

conservarea, 

cercetarea și 

valorificarea 

Patrimoniului 

Cultural material    

și imaterial 

Programul are ca 

scop promovarea, 

conservarea, 

cercetarea și 

valorificarea 

Patrimoniului 

Cultural material 

și imaterial.   

13 
-Palatul Cultural din Blaj, 

între trecut și viitor 

-Statu' la vase în lunea 

Paștelui 

-Datini străbune pe Secașe 

-Festivalul de tradiții și 

obiceiuri ,,Cultură pentru 

Cultură” 

-Festivalul Cetăților Dacice 

-Târgul de Fete de pe 

Muntele Găina 

-Ziua lemnarului 

-Târgul Internațional de 

Turism Rural 

-Colocviile Naționale de 

Etnografie și Folclor 

-Gala Tezaurelor Umane Vii 

-Concert de Colinde la Alba 

Iulia 

-Festivalul Tradițiilor și 

Obiceiurilor de Iarnă 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

An 2017, 

805 mii 

lei 

 

An 2018, 

850 mii 

lei 

 

An 2019, 

810 mii 

lei 

 

An 2020, 

815 mii 

lei 

 

2 
Educație artistică    

și culturală 

Programul are ca 

scop oferirea 

educației artistice 

și culturale 

18 
-Arte și meșteșuguri pentru 

toți 

-Festivalul Național de 

An 2017, 

583 mii 

lei 



tinerilor în special, 

comunității în 

general. 

Folclor ,,Sus, sus, sus, la 

moți, la munte” Câmpeni 

-Festivalul Național de 

Folclor ,,Inimi fierbinți în 

țara de piatră” Abrud 

-Festivalul Național de 

Folclor ,,Mureș, pe marginea 

ta” Ocna Mureș 

-Festivalul Național de 

Folclor ,,Strugurele de Aur” 

Alba Iulia 

-Festivalul Național de 

Folclor ,, Felician Fărcașiu” 

Sebeș 

-Festivalul Internațional de 

Jazz ,,Alba Jazz” 

-Festivalul Internațional de 

Muzică Folk ,,Ziua de 

Mâine” 

-Festivalul Internațional de 

Muzică Clasică ,,Alba 

Classic Music”  

-Festivalul Internațional de 

Muzică Ușoară și Beat Box 

,,Alba Star” 

-Festivalul Internațional de 

Dans ,,Alba Dance” 

-Taberele de creație artistică 

,,Augustin Bena” 

-Salonul de Primăvară a 

tinerilor artiști plastici din 

Județul Alba 

-Salonul de Vară a tinerilor 

artiști plastici din Județul 

Alba 

-Salonul de Toamnă a 

tinerilor artiști plastici din 

Județul Alba 

-Salonul de Iarnă a tinerilor 

artiști plastici din Județul 

Alba 

-Conferința Națională a 

Artiștilor Interpreți de 

Folclor Muzical din România 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

 

 

An 2018 
700 mii 

lei 

 

An 2019, 

600 mii 

lei 

 

An 2020, 

610 mii 

lei 

3 
Sărbători oficiale    

în România 

Programul are ca 

scop 

implementarea de 

proiecte cultural-

20 
-Ziua Națională a României 

-Ziua Artei Fotografice în 

An 2017, 

340 mii 

lei 



artistice cu ocazia 

sărbătorilor 

oficiale din 

România stabilite 

prin lege. 

România 

-Ziua Culturii Naționale 

-Ziua Unirii        

Principatelor Române 

-Ziua Femeii 

-Ziua Internațională a 

Francofoniei 

-Sărbătoarea Etniei Romilor 

din România 

-Ziua Cărții 

-Ziua Națională a Portului 

Tradițional din România 

-Ziua Națională a Tineretului 

-Ziua egalității de șanse între 

femei și bărbați 

-Ziua Europei 

-Ziua Națională a 

Independenței 

-Ziua Copilului 

-Ziua Învățământului 

-Ziua Imnului Național al 

României 

-Adormirea Maicii Domnului 

-Ziua Mondială a 

Profesorului 

-Ziua Încoronării Regelui 

Ferdinand și a Reginei Maria 

la Alba Iulia 

-Ziua Patrimoniului Mondial 

UNESCO din România                   

 

An 2018, 

450 mii 

lei 

 

An 2019, 

360 mii 

lei 

 

An 2020, 

370 mii 

lei 

4 
Artele spectacolului 

Programul are ca 

scop 

implementarea 

proiectelor 

cultural-artistice 

din domeniul 

muzicii și 

dansului. 

7 
-Stagiunea Orchestrei de 

Cameră ,,Augustin Bena” a 

Județului Alba 

-Blaj aLive 

-Toamna Cugireană 

-Bogățiile Toamnei 

-Festivalul Național de 

Interpretare a Romanței ,,In 

memoriam Valer Ponoran” 

-Stagiunea concertelor de 

promenadă în orașele 

Județului Alba 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

An 2017, 

214 mii 

lei 

An 2018, 

250 mii 

lei 

An 2019, 

215 mii 

lei 

An 2020, 

220 mii 

lei 



5 
Arte vizuale 

Programul are ca 

scop 

implementarea 

proiectelor 

cultural-artistice 

din domeniul 

artelor vizuale 

(pictură, sculptură, 

grafică, arte 

decorative, 

fotografie, video-

art, ceramică, film 

experimental și de 

animație, artă 

textilă, tehnici 

mixte, noi media, 

design) 

 

 

8 
-Festivalul Internațional de 

Film Etnografic 

-Tabăra Internațională de arte 

plastice InterArt 

-Festivalul Internațional de 

Film și Foto ArtAiud 

-Expoziții persoanale de arte 

plastice 

-Concursul Internațional de 

Sgraffito 

-Concursul Internațional de 

Machete de Afișe          

,,Alba Maris” 

-Tabăra Internațională de 

Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf” 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

An 2017, 

115 mii 

lei 

 

An 2018, 

150 mii 

lei 

 

An 2019, 

120 mii 

lei 

 

An 2020, 

125 mii 

lei 

6 
Diversitate               

și multiculturalitate 

Programul are ca 

scop promovarea 

și valorificarea 

diversității și 

multiculturalității, 

ca formă de 

definire a 

identităților 

individuale și, în 

aceeași măsură, de 

solidarizare a 

acestora.  

5 
-Festivalul Internațional de 

Folclor Aiud 

-Ziua culturii maghiare de la 

Mirăslău 

-Centrul de Cultură 

,,Augustin Bena” - 1 deceniu 

de activitate (proiect doar în 

anul 2018) 

-Festivalul Minorităților 

Naționale din România 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

An 2017, 

130 mii 

lei 

An 2018, 

160 mii 

lei 

An 2019, 
135 mii 

lei 

An 2020, 

145 mii 

lei 

7 
Mobilitate și 

cooperare culturală, 

națională și 

internațională 

Programul are ca 

scop cooperarea 

cultural-artistică 

cu instituții, 

organizații de 

profil și 

mobilitatea 

artiștilor, operelor, 

creațiilor, 

serviciilor acestora 

pe plan național și 

internațional. 

5 
-Județul Alba în țară și în 

lume 

-Gala Națională a Excelenței 

în Literatură 

-Turneu Național și/sau 

Internațional de Pricesne 

-Turneu Național și/sau 

Internațional de Colinde 

tradiționale din Județul Alba 

-Alte proiecte cultural-

artistice 

An 2017, 

60 mii 

lei 

An 2018, 

100 mii 

lei 

An 2019, 

70 mii 

lei 

An 2020, 

80 mii 

lei 

8 
Editura și Casa de 

discuri        

,,Augustin Bena” 

Programul are ca 

scop editarea, 

multiplicarea, 

promovarea și 

valorificarea 

lucrărilor de 

9 
-Revista Discobolul 

-Revista Rânduiala    

Județului Alba 

-Programul anual al 

Centrului de Cultură 

An 2017, 

75 mii 

lei 

 

An 2018, 



specialitate, a 

fonogramelor și 

videogramelor 

realizate sub egida 

instituției.  

,,Augustin Bena” 

-Monografii, articole, studii 

și alte lucrări de specialitate 

-Partituri muzicale 

-Albume de artă 

-Antologie de Folclor a 

Județului Alba 

-Spectacole și concerte Live 

(CD și/sau DVD) 

-Editare și multiplicare alte 

tipărituri, CD-uri sau      

DVD-uri  

100 mii 

lei 

 

An 2019, 

80 mii 

lei 

 

An 2020, 

85 mii 

lei 

  

Anexa nr. 1 – Propunere privind modificarea Organigramei 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 – Propunere privind modificarea Statului de funcții 

 

Stat de funcții 

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Funcția 

1 Kristof Camelia Contabil Șef 

Compartimentul administrativ 

2 Bumneri Elisabeta Îngrijitor 



3 Dornescu Crinela Aurelia Referent de specialitate 

4 Dreghici Ioan Viorel Șofer 

Compartimentul financiar-contabil 

5 Fărcașiu Elena Economist 

6 Popescu Marta Emilia Referent 

7 Dîrloșan Anca-Adriana Referent 

Serviciul Școala de arte și meșteșuguri 

8 Popa Marinela Șef serviciu 

9 Paraschiv Călin Expert 

10 Șușman Cristian Instructor 

11 Vancu Nicolae Expert 

12 Romoșan Ovidiu Expert 

13 Raica Ioana Adriana Expert 

14 Oprea Octavia Maria Instructor 

15 Sârb Vasile Instructor 

16 Mahara Ileana Instructor 

17 Mocan Traian Muncitor 

18 Burja Elena Muncitor 

19 Costea Lucian Muncitor 

20 Beleiu Nicolae Muncitor 

Compartimentul promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice 

21 Ștef Viorel Referent 

22 Tuhuț Nicolae Referent 

23 Baba Marinela Referent de specialitate 

24 Adam Andreea Referent de specialitate 

Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba 

25 Suspendat interimat Șef serviciu 

26 Borca Alexandru Solist instrumentist 

27 Narița Ilie Solist instrumentist 



28 Furduiu Gheorghe Artist instrumentist 

29 Sima Dragoș Cosmin Solist instrumentist 

30 Filimon Maria Elena Solist vocal 

31 Reche Roxana Maria Solist vocal 

32 Moga Floarea Codrina Solist vocal 

33 Narița Dorina Solist vocal 

34 Crăciun Claudiu Artist instrumentist 

35 Hașa Cătălin Solist vocal 

36 Pătruț Lucian Dansator 

37 Cârnaț Camelia Dansator 

38 Oprea Octavia-Maria Dansator 

Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

39 Cernat Liviu Dan Concert maestru 

40 Danciu Mădălin Solist instrumentist 

41 Craiu Cătălina Artist instrumentist 

42 Gherman Neag Mădălina Artist instrumentist 

Serviciul Redacția ,,Discobolul” 

43 Pantea Aurel Constantin Șef serviciu 

44 Nistea Cornel Redactor 

45 Chiciudean Viorica Redactor 

46 Stâncel Mircea Redactor 

47 Pașca Petronela Secretar redacție 

Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba 

48 Honcaș Coriolan Laurian Șef Serviciu 

49 Păduraru Marian Artist instrumentist 

50 Beșliu Radu Artist instrumentist 

51 Pintilie Gheorghe Solist instrumentist 

52 Marc Ioan Solist instrumentist 

53 Florea Florin Artist instrumentist 



54 Romoșan Ovidiu Artist instrumentist 

55 Borca Mihai Solist instrumentist 

56 Dreghiciu Ovidiu Solist instrumentist 

57 Laculeanu Gabriel Solist instrumentist 

58 Oancea Cristian Sebastian Artist instrumentist 

59 Borca Aurelian Solist instrumentist 

60 Laculeanu Toledo Solist instrumentist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


