
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre Privind aprobarea 
Caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia - instituție de 
cultură din subordinea Consiliului județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 în vederea organizării concursului de 
management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului cadru, și 
se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” 
Alba Iulia, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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, Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN, Administratorului public al 
Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                        Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 225 
Alba Iulia, 8 octombrie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre:  
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 22481/8 octombrie 2020 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 
 

Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  şi art.15 din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Consiliul Judeţean Alba organizează concurs pentru analizarea noului proiect de 
management a managerului Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare şi în conformitate cu 
prevederile  

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității.  

Modelul – cadru al caietului de obiective şi al regulamentului de organizare şi funcţionare 
al concursului este aprobat prin  Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  225 din 8 octombrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

Preşedinte 
Ion DUMITREL 

 
 

 
 

 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR   GENERAL                                                                                    
Nr. 22482/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 225/9 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre Privind aprobarea Caietului de obiective 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru analizarea noului proiect de management 
al managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, 
conform Anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……./……..10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia funcţioneză ca instituţie publică de cultură în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările 
și completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9,68 conform prevederilor art 43 
alin.1 şi alin.2 din actul menţionat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de Consiliul Judeţean 
Alba, iar termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. 

Conform dispoziţiilor art 6. alin. 1 şi art. 7 alin.1 din actul normativ menţionat, pentru 
organizarea concursului pentru analizarea noului proiect de management se impune elaborarea şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a caietului de obiective, 
aceste se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității. 

În conformitate cu art. 11 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 cu modificările şi completările ulterioare, caietul de obiective se întocmește de către 
autoritate pe baza modelului-cadru, ţinând cont de următoarele criterii: 

- misiunea instituţiei publice de cultură; 
- evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de 
cultură îşi desfăşoară activitatea; 
- dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. 
Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind 

proiectul de management, după cum urmează: 
- date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de 

cultură; 
- regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
- sarcini pentru management; 
- perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 

ani şi maximum 5 ani; 
- structura obligatorie a proiectului de management. 
Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: 
-analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de 

cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
-analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia; 
-analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau 

restructurare, după caz; 
-analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;  
-strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
- o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în 
urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se stabileşte în conformitate cu 
prevederile art. 14  din Anexa 1 Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.  



 Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective 
constituie baza încheierii unui nou contract de management. 

Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se 
realizează prin stabilirea următorului calendar: 

  a) data depunerii proiectului de management de către manager; 
  b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; 
  c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; 
  d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; 
  e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; 
  f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii 

de interes public, după caz. 
 Conform art. 15 din actul menţionat: 
  (1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma 

evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de 
concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. 

  (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de 
concurs şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod 
corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. 

  (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a 
evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile 
legii. 

  (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, 
managerul nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de 
proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale 

 
 Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 
vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al 
managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, instituție de cultură din subordinea 
Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr. …./….. octombrie 2020. 

 
  Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR              Anca POJAR 

 
 
 



 1

Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 225 din 8 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management 

al managerului de la Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia 
   
Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 01.01.2021. 
  
Capitolul I – Tipul instituţiei 

        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: instituție publică de 
spectacole. 

  Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia a fost înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin 
Decizia nr. 201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică. 
Conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 1050/12.07.1995, în baza unui protocol de 
predare-primire, împreună cu alte instituții de cultură din județ, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba 
Iulia a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Alba, fiind reorganizat în anul 2007, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și 
completările ulterioare.  

       Sediul Teatrului De Păpuși PRICHINDEL este în Alba Iulia, str. Andrei Mureșanu, nr. 3, cod 
poștal 510117. 

  Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, denumit în continuare Teatru, funcționează ca 
instituție publică de spectacole - de repertoriu în subordinea Județului Alba prin  Consiliului Judeţean 
Alba, care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin 
prin lege. Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia este finanțat din venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul Județului Alba. 

  Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2020, obiectivele instituţiei sunt următoarele: 

a) realizarea și prezentarea de spectacole de teatru pentru copii şi tineret, folosind cu predilecție 
mijloacele de expresie ale teatrului de păpuşi, dar şi alte modalități de expresie teatrală; 

b) impresarierea tuturor producțiilor artistice proprii; 
c) organizarea de evenimente culturale, festivaluri, proiecte și programe, ateliere de creație și 

lecții de teatru. 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

   Misiunea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia este aceea de a oferi producţii și 
evenimente teatrale pentru a educa prin teatru în vederea creșterii nivelului de dezvoltare culturală a 
comunităţii județului. Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea pe baza 
programului de management elaborat de către manager (director), în concordanță cu strategiile 
culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Judeţean Alba. 

 

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care 
instituţia îşi desfăşoară activitatea  
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 Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia este singura instituție de profil din județ. Este o 
prezenţă activă în viaţa cetăţii implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, a numeroase spectacole 
de caritate, expoziţii, concerte, sărbători naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis 
colaborării în manifestările culturale la care a fost solicitat. 

 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din 
municipiu, judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din 
localităţile în care se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și 
internaționale. Teatrul se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de spectacole prin 
viziunea regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din repertoriu.  

 În spectacolele teatrului se regăseşte promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi 
universale, clasice şi contemporane. Totodată, Teatrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 
culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei  

Organizarea instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, 
fundamentate la propunerea managerului (director) și aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean 
Alba nr. 151/16.07.2020 și nr. 59/20.03.2020 de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

A. Conducerea instituției  
Conducerea executivă: 

1.   Manager (director); 
2.   Contabil șef; 
3.   Șef seviciu artistic-scenă. 
 
     B. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa: 
1.  Consiliul Administrativ  
2.  Consiliul Artistic 
 

C. Aparatul de specialitate și aparatul funcțional:  
1. Serviciul artistic-scenă format din: 

a) Compartiment artistic; 
b) Compartiment scenă; 

  2.       Compartiment marketing; 
  3.      Compartiment producție, administrativ; 
4.      Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic. 

 
  Documente de referinţă, necesare analizei: 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2015 – prevăzut în Anexa nr. 1 
 -Organigrama Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia  aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2020 și  Statul de funcții al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” 
Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151/16.07.2020 - prevăzute în Anexa 
nr. 2 
 - Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut 
în Anexa nr. 3 
 
  4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 

 Teatrul de Păpuși Prichindel este o instituție publică de spectacol, aflată în subordinea 
Consiliului Județean Alba, începând cu anul 1995. A fost înființată de către Ministerul Culturii, prin 
decizia nr. 201 din 1 septembrie 1952, ca teatru de păpuși profesionist, cu personalitate juridică.  
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 Teatrul de Păpuși Prichindel este singura instituție de teatru din județ, care se alătură altor 
instituții de cultură importante din Alba Iulia și județul Alba: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.  Este o 
prezență activă în viața cetății, implicându-se în organizarea de evenimente școlare, a numeroase 
spectacole de caritate, expoziții, concerte, sărbători naționale, fiind în permanență un partener generos 
și deschis colaborării la manifestările culturale la care a fost solicitat.  
 Activitatea de bază a instituției este montarea și prezentarea spectacolelor pentru copiii din 
municipiu, județ și țară, atât la sediul teatrului, cât și la căminele culturale, casele de cultură din 
localitățile în care se joacă sau în spații neconvenționale. De asemenea, spectacolele teatrului sunt 
prezente în festivaluri naționale și internaționale.  
 Misiunea Teatrului de Păpuși Prichindel este aceea de a educa prin artă publicul spectator și de 
a promova arta spectacolului, precum și stimularea schimburilor culturale dintre zone și ţări. Crearea 
de spectacole de teatru pentru copii, folosind cu predilecție arta animației, dar și alte modalități de 
expresie teatrală, fac parte din specificul instituției.  
 Teatrul de Păpuşi Prichindel se adaptează cerințelor publicului, diversificând oferta de 
spectacole prin viziunea regizorilor colaboratori, dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din 
repertoriu. Organizarea unui festival de amploare, Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI care se 
adresează publicului de orice vârstă, a  adus un plus de imagine și beneficiari  instituției.  
 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii românești și universale, clasice și contemporane, 
se regăsește în spectacolele teatrului. De asemenea, Teatrul de Păpuși inițiază și desfășoară proiecte și 
programe culturale în domeniul educației formativ – artistice. 

  4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani  
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori de performanță 
Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

1 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 

cheltuieli de capital) / nr. beneficiari 
102,57 100,5 149,43 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 9 000 
3 Număr de activități educaționale 15 45 42 
4 Număr de apariții în media  190 511 511 
5 Număr de beneficiari neplătitori 5 960 6 740 6 782 
6 Număr de beneficiari plătitori  12 559 15 240 11 078 

7 
Număr de evenimente (spectacole, expoziții, lansări 
de care/CD, concerte, conferințe) 

121 123 78 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 11 13 14 
9 Venituri proprii din activitatea de bază 110 535 135 685 110 856 
10 Venituri proprii din alte activități 21 818 15 500 0 
11 Premii obținute în festivaluri 3 2 2 
12 Parteneriate  - 39 67 

 
 

  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 

Patrimoniul Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia se compune din dreptul de 
administrare asupra imobilului din Alba  Iulia, str. Andrei Mureşanu nr. 3, aflat în proprietatea publică 
a Judeţului Alba, pe care îl administrează conform Contractului de administrare încheiat cu Consiliul 
Județean Alba, nr. 17454/16.12.2008 si a actelor adiționale la acesta precum și din bunuri proprii pe 
care le gestionează în conformitate şi în condițiile impuse de lege.  

Pentru funcţionarea în bune condiţii, teatrul dispune, în conformitate cu prevederile legale, de 
mașină de serviciu, scenă mobilă, aparatură tehnică pentru activitatea specifică, costume, decoruri  şi 
păpuși. 
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Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia dispune de camere de oaspeți care sunt destinate 
colaboratorilor teatrului (actori, regizori, scenografi, sculptori, compozitori, coregrafi, conducători de 
workshopuri), pe proiecte de scurtă durată, care să nu depășească mai mult de 35 zile consecutive. 
Teatrul de Păpuşi „PRICHINDEL” Alba Iulia  nu dispune de locuință de serviciu.  

  4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 
Crt. 

Program Proiect 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Gesturi pentru toți Spectacole gratuite pentru copii  X X X 

2. PREMIERE - 
Povești noi pentru 
copii (premiere) 

Spectacole în premieră X X X 

3.  
Festivalul 
Internațional de 
Teatru ”Povești” 

Spectacole de teatru pentru copii și adulți X X X 

Concerte X X X 

Ateliere creație X X X 

Lansări de carte X X X 

Expoziție  X X X 

Conferință de presă X X X 

Eveniment de tip dialog X X - 

Eveniment de tip conferință - - X 

4. 
Casa Poveștilor – 
Ora de teatru 

Prezentarea spectacolelor din repertoriul teatrului la 
sediul teatrului 

X X X 

5. Caravana cu 
păpuși – Vin 
artiștii! 

Spectacole pentru copii X X X 

6. Experiențe 
teatrale – 
Prichindel la 
festival 

Participare la festivalurile de teatru din țară și 
străinătate 

X X X 

7. Reluări – 
Spectacole de 
odinioară 

Repunerea în scenă a spectacolelor din stagiunile 
anterioare 

X X X 

 8. Prichindefest Două evenimente importante atât din viața teatrului 
de animație, cât și din viața copiilor, și anume: ZIUA 
TEATRULUI DE ANIMAȚIE și ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

X X X 

9. Workshop 
Prichindel 

Program dezvoltat ca urmare a inițierii unui proiect – 
Atelierul de teatru, în urma solicitărilor din partea 
grădinițelor și instituțiilor școlare 

X X X 

10. Interconnect - 
network 

Prezența la festivaluri naționale și internaționale din 
țară sau din afara țării, participarea la expoziții, 
lansări de carte sau conferințe, la premierele unor 
spectacole de teatru sau pur și simplu participând din 
proprie inițiativă la astfel de evenimente 

X X X 

11. Prietenii lui 
Prichindel – Să 
învățăm împreună 

Scopul principal al acestui program este acela de a 
oferi copiilor o alternativă educativă în legătură cu 
regulile de igienă și de nutriție, în legătură cu 
comportamentul pe stradă sau la școală, atenționând 
asupra pericolelor posibile 

- X X 

12. România 100 Spectacole pentru secțiunea copii doar basme 
românești, 
Spectacole pentru adulți doar spectacole ale trupelor 

- X - 
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Nr. 
Crt. 

Program Proiect 2017 2018 2019 

de teatru din România  
13. Am o idee – ALBA 

– Meleaguri de 
poveste 

Proiect ce transpune într-o piesă de teatru istoria, 
tradițiile și valorile umane și culturale ale județului 
Alba 

- - X 

15. Teatru Gazdă Găzduirea de evenimente culturale, altele decât cele 
ale teatrului 

X X X 

16. Gala Premiilor 
UNITER  

Gala excelenței în teatru - X - 

17. Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru Povești 

Spectacol de promovare a Festivalului Internațional 
de Teatru POVEȘTI 

X X X 

18. Noul Teatru Inaugurarea teatrului la încheierea lucrărilor de 
reabilitare  

- - X 

19. Programul 
Stagiunea 
Toamnă-Iarnă a 
Palatului Cultural 
Blaj 

Printr-un contract partenerial, s-a considerat a fi de 
importanță strategică susținerea dezvoltării și 
diversificării culturale a evenimentelor organizate de 
Palatul Cultural Blaj, prin invitația lansată la două 
teatre naționale de a susține două spectacole de 
teatru 

- - X 
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  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 
 
Anul 2017 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului 

1 Ora de teatru 7.000 7.000 

2. Caravana cu 
păpuși 

Promovarea actului 
artistic pentru toți 
copiii; 
Îmbunătățirea calității 
interpretative a 
actorilor;  
Promovarea valorilor 
morale şi estetice prin 
stimularea creativității 
tinerilor din municipiul 
Alba Iulia și din județul 
Alba

1 Vin artiștii! 7.000 7.000 

3. Premiere Anual se montează 
două premiere pentru 
îmbogățirea 
repertoriului teatrului, 
diversificarea ofertei 
culturale și promovarea 
poveștilor din literatura 
clasică și 
contemporană.   

1 Povești noi pentru 
copii 

160.000 254.535,56 

4. Reluări Ofertă variată de 
spectacole  adresată 
publicului țintă 

1 Spectacole de 
odinioară 

5.000 0  

5. Experiențe 
teatrale 

Selecționarea 
spectacolelor teatrului 
de către juriile de 
specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

1 Prichindel la 
festival! 

35.000 15.000 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 Network 3.000 700 

7. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 

1 FITAB 458.000 445.464,18 
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Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
naționale şi 
internaționale. 

8. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 Spectacolele lui 
Prichindel 

300 300 

9. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului de 
animație prin 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 

2 Ziua Teatrului de 
animație 
 
 
Ziua 
Internațională a 
Copilului 

500 0 

 
Anul 2018 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului (sediul 
teatrului a fost 
considerat sala Casei de 
Cultură a Studenților) 

1 Ora de teatru 30.000 30.000 

2. Caravana cu 
păpuși 

Prezentarea a unui 
număr cât mai mare de 
spectacole pentru copiii 
din județul Alba. Acest 
lucru depinde de 
posibilitățile tehnice 
oferite de sălile de joc. 

1 Vin artiștii! 
 

19.000 16.679,50 

3. Premiere În anul centenar am pus 
în scenă doar titluri 
românești.   
Scopul acestui program 
fiind acela de a 
promova basme 
românești. 

1 Povești noi pentru 
copii 

20.000 19.480,85 

4. Reluări Programul „Reluări” își 
propune menținerea în 
repertoriul teatrului a 
pieselor care au fost 
montate în stagiunile 
anterioare. 
Diversificarea 
repertoriului teatrului. 

1 
 

Spectacole de 
odinioară 

6.000 2.412,76 

5. Experiențe Selecționarea 
spectacolelor teatrului 

1 Prichindel la 9.000 6.419,10 
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Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
teatrale de către juriile de 

specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

festival! 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 Network 1.500 1.032,24 

7. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 
naționale şi 
internaționale. 

1 FITAB 462.000 461.648,99 

8. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 Spectacolele lui 
Prichindel 

500 0 

9. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului 
de animație prin 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 
Aniversarea Zilei 
Internaționale a 
copilului. 

2  
 

Ziua Teatrului de 
Animație 
 
 
Ziua 
Internațională a 
Copilului 

0 0 

10. Prietenii lui 
Prichindel 

Organizarea, împreună 
cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Alba și 
Direcția Sanitară și de 
Prevenție Alba de 
discuții cu copiii-
spectatori pe teme de 
igienă și comportament 
stradal. 

1 Să învățăm 
împreună! 

0 0 

11. Gala Uniter 
România 100 

Organizarea la Alba 
Iulia a celui mai 
important eveniment 

1 Gala Premiilor 
UNITER 

320.000 320.000 



 9

Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
teatral din România: 
premierea celor mai 
buni oameni de teatru 
(actori, regizori, 
scenariști etc.) ai anului 
2017. Un eveniment 
care celebrează cultura 
și prin care dorim să 
serbăm centenarul 
Marii Uniri prin 
prezența la Alba Iulia a 
celor mai mari artiști 

12. Programul 
stagiunea 
toamnă-iarnă a 
Palatului 
Cultural Blaj 

Dezvoltarea și 
diversificarea culturală 
a evenimentelor 
organizate de Palatul 
Cultural Blaj, în 
vederea susținerii celor 
două spectacole de 
teatru. 
Crearea de noi 
oportunități de 
parteneriate culturale. 

1 Programul 
stagiunea 
toamnă-iarnă a 
Palatului Cultural 
Blaj 

23.000 23.000 

 
Anul 2019 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
1. Casa Poveștilor  Prezentarea 

spectacolelor din 
repertoriul teatrului, 
premiere și reluări la 
sediul teatrului pentru 
școli și grădinițe, pe tot 
parcursul anului (sediul 
teatrului a fost 
considerat sala Casei de 
Cultură a Studenților) 

1 Ora de teatru 18.900 20.540 

2. Caravana cu 
păpuși 

Prezentarea a unui 
număr cât mai mare de 
spectacole pentru copiii 
din județul Alba. Acest 
lucru depinde de 
posibilitățile tehnice 
oferite de sălile de joc. 
În 2019 s-a introdus 
proiectul  Lecția de 
teatru, proiect prin care 
actorii teatrului susțin 
lecții despre teatru, cu 
prezentarea păpușilor și 
a tehnicilor de mânuire 
în școlile și grădinițele 
din județul Alba și din 
afara județului. 

3 Vin artiștii! 
 
Lecția de teatru 
 
Scena mobilă 

22.900 7.600 

3. Premiere În anul centenar s-au 
pus în scenă doar titluri 
românești.   
Scopul acestui program 
fiind acela de a 
promova basme 
românești. 

1 Povești noi pentru 
copii 

86.850 103.960 

4. Reluări Programul „Reluări” își 
propune menținerea în 

1 Spectacole de 2.790 900 
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Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
repertoriul teatrului a 
pieselor care au fost 
montate în stagiunile 
anterioare. 
Diversificarea 
repertoriului teatrului. 

 odinioară 

5. Experiențe 
teatrale 

Selecționarea 
spectacolelor teatrului 
de către juriile de 
specialitate la minim 
două festivaluri de 
teatru. 

1 Prichindel la 
festival! 

31.400 27.180 

6. Interconnect  Conectarea la ceea ce se 
întâmplă din punct de 
vedere teatral în țară și 
străinătate prin 
vizionarea 
spectacolelor, 
participări la conferințe 
etc. 

1 
 

Network 2.600 760 

7. Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Șapte ediții de festival 
au avut  prefață, acest 
eveniment de 
deschidere având un 
impact  foarte bun în 
ceea ce privește 
promovarea 
festivalului. Publicul a 
aflat astfel, din timp și 
într-un mod direct și 
plăcut, că urmează a se 
desfășura o nouă ediție 
de festival. 

1 
 

Prefața 
Festivalului 
Internațional de 
Teatru POVEȘTI 

25.000 25.550 

8. Festivalul 
Internațional de 
Teatru 
POVEȘTI 

Prin acest festival se 
dorește dezvoltarea 
vieții culturale a 
orașului şi a turismului 
cultural în regiune. Atât 
participanții cât şi 
publicul spectator emit 
aprecieri foarte bune cu 
privire la acest festival. 
Totodată se încearcă 
educarea publicului prin 
oferirea unor 
evenimente de înaltă 
calitate artistică, prin 
prezența unor 
personalități culturale 
naționale şi 
internaționale. 

1  FITAB 471.200 445.370 

9. Gesturi pentru 
toți 

Se adresează în 
principal copiilor din 
centrele de plasament, 
școli ajutătoare, 
persoanelor cu 
dizabilități dar și 
oricăror altor categorii 
interesate. Se dorește 
creșterea gradului de 
educare prin actul 
artistic. În urma 
derulării programului a 
fost îndeplinit scopul 
declarat. 

1 
 

Spectacolele lui 
Prichindel 

560 520 

10. Prichindfest  Aniversarea zilei 
mondiale a teatrului 
de animație prin 

1 
 

Ziua Teatrului de 
Animație 

600 0 
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Nr. 
crt. 

Program 
Descriere 
program 

Nr. proiecte 
incluse 

Denumire proiect 

Buget 
prevăzut pe 

program 
(lei) 

Buget 
consumat la 
finele anului 

(lei) 
prezentarea unui 
spectacol de teatru cu 
păpuși, prezentarea 
păpușilor, decorurilor, 
discuții libere cu copii 
și cadre didactice 
 

11. Prietenii lui 
Prichindel 

Organizarea, împreună 
cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Alba și 
Direcția Sanitară și de 
Prevenție Alba de 
discuții cu copiii-
spectatori pe teme de 
igienă și comportament 
stradal. 

1 Să învățăm 
împreună! 

1.000 0 

12. Workshop 
Prichindel 

- susținerea de către 
actorii teatrului de 
ateliere de teatru pentru 
preșcolari, școlari și 
liceeni 
- deprinderea de noi 
abilități artisticee 
- atragerea copiilor și 
adolescenților spre 
teatru 
- susținerea de către 
actorii teatrului de 
activități interactive cu 
copiii 

2 Atelierul de teatru 
 
Animație teatrală 

1.000 0 

13. Teatru Gazdă Implicarea teatrului în 
proiecte culturale 
inițiate de alte instituții 
de cultură,  atragerea de 
noi parteneri, găzduirea 
de evenimente 
culturale, altele decât 
cele ale teatrului 

1 Scena ta 0 0 

14. Noul Teatru Inaugurarea noului 
sediu al teatrului. În 
acest program au fost 
implementate trei 
proiecte: Inaugurarea 
teatrului, Mascota lui 
Prichindel și Povestea 
teatrului în imagini 

3 Mascota  
Prichindel 
 
Inaugurare teatru 
 
Povestea teatrului 
în imagini 
 

96.400 80.870 

 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din 
domeniul artelor spectacolului; 

2. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte; 
3. asigurarea diversificării ofertei culturale; 
4. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic; 
5. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și 

în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de 
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

6. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea 
muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.; 

7. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către Consiliul 
județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
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189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

8. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 
riscurilor; 

9. să dezvolte și să promoveze cultura prin teatru și prin organizarea de manifestări culturale 
(expoziții, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 

10. să asigure portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, la 
nivelul județului Alba în mediul urban și rural; 

11. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și să 
ajute la crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 
educația vocațională artistică; 

12. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de expoziții și spectacole; 
13. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total 

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

14. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, să 
diversifice oferta culturală a instituției; 

15. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în 
același mediu; 

16. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea desfășurării actului artistic, precum și 
cu instituții culturale naționale și internaționale; 

17. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor 
instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare 
continuă și stagii de pregătire profesională; 

18. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
19. să asigure dezvoltarea și actualizarea mediului on-line; 

 
 Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, 
și vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. 
înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 
12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, 
numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 
 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definiţiilor prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având 
în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a 
proiectelor de management: 
  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 
  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 
publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 
atrase din alte surse. 
  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 
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  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 
comunităţi; 
  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări); 
  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse 
de informare); 
  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
  6. profilul beneficiarului actual. 
 
 
 
 
  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
  2. concluzii: 
  2.1. reformularea mesajului, după caz; 
  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 
caz: 
  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 
externalizate; 
  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 
propuneri de îmbunătăţire; 
  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 
continuităţii procesului managerial. 
 
  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 
  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 
  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 
instituţie: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, comentarii, 
concluzii 

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

   
   
   

 Total Total Total  
   
       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: 
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  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 
tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 
facilităţi practicate; 
  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi publice locale; 
  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor: 
  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
  a) din subvenţie; 
  b) din venituri proprii. 
 
  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
  1. viziune; 
  2. misiune; 
  3. obiective (generale şi specifice); 
  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
  5. strategia şi planul de marketing; 
  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
  7. proiectele din cadrul programelor; 
  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 
 
  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
 
  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
 

Nr. 
crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 
1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. Venituri proprii, din care: 
    1.a.1. venituri din activitatea de bază 
    1.a.2. surse atrase 
    1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. Subvenții / alocații 
1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 
2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 
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  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
  2.1. la sediu; 
  2.2. în afara sediului. 
 
 
  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
 

Nr. 
Crt. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program 

(lei) 
Primul an de management 

1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
2.      
…      
…      

Al treilea an de management 
3.      
…      
…      

Al patrulea an de management 
4      
…      
…      

 
 

  Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii se pot 
adresa, în baza unei cereri motivate, Consiliului județean Alba, e-mail: centenar@cjalba.ro  
 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine de la Serviciul 
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul 
Consiliului Județean Alba, e-mail: centenar@cjalba.ro. 
  
        Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
 
Anexa nr. 1 
Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 59/20.03.2015. 
Anexa nr. 2 
Organigrama Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia  aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 59/20.03.2020 și  Statul de funcții al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 151/16.07.2020. 
Anexa nr. 3 
Bugetul aprobat al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia, pe ultimii trei ani.  
 


	225-PH
	225 PH Anexa_

