
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

pentru analizarea noului proiect de management al managerului  
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de 
obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 
            - raportul de specialitate  nr. 22528/9 octombrie 2020 al Serviciului  investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
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. 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. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 
administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, 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. 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



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, domnului 
Alexandru Pal, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 244 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 244 din 12 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management 
organizat de Consiliul Județean Alba pentru 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021. 
 
Capitolul I – Tipul instituției 

Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: aşezământ cultural. 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba este un aşezământ cultural, instituţie publică de 

interes judeţean, cu personalitate juridică.  
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba funcţionează ca instituţie publică în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba, care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit 
responsabilităţilor ce-i revin prin lege; 

Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi are sediul în Județul Alba, 
Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007 prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată, 
cu modificări şi completări ulterioare de Legea nr. 143/2007. 

Finanţarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba se realizează din venituri proprii şi 
subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 august 2020 , obiectivele instituţiei sunt următoarele: 
a) Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi 

afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - 
artistice şi recreativ-distractive; 

b) Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, 
în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum și 
atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului 
cultural; 

c) Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al 
cetăţenilor la viaţa culturală; 

d) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

e) Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor 
artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie; 

f) Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 
g) Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de 

exprimare artistică; 
h) Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 
i) Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate; 
j) Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul 

naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi 
cărţi de specialitate; 

k) Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate 
creațiile centrului la nivel național și internațional 

Scopul înființării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba este de a oferi produse şi servicii 
culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 
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Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, 
formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru 
petrecerea timpului liber 

 
Capitolul II - Misiunea instituţiei 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba își asumă misiunea de promovare, conservare și 
valorificare a culturii şi artei naţionale şi universale şi organizarea de cursuri teoretice și practice 
necesare formării continue în domeniul artelor și meșteșugurilor.  

 
Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 
care instituţia îşi desfăşoară activitatea  

Fiind o instituţie de interes judeţean, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba prin desfăşoară 
programe şi proiecte culturale ale căror obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei, 
prin activităţi care să atragă un număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-
culturale, spre acte de cultură autentice. 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba se adresează locuitorilor județului Alba… 
Cultura are un rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială și comunitară, factor 

al calității vieții, o forță de coeziune socială, un mod de viață al individului și al societății, o expresie a 
identității personale și colective. 

La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând pe zonele purtătoare de 
semnificații, care au valențe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. 
Valorificarea oportunităților ce vizează domeniul cultural și al participării cetățenilor la actul de 
cultură reprezintă tendința firească pentru intervenția pe termen scurt și mediu a administrației publice 
în acest sector strategic al județului Alba. 

 
Capitolul IV – Dezvoltarea specifică a instituției 

Instituția este structurată conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 181 din 13 august 2020 și a Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr.117 din 28 mai 2020 astfel: 
 Manager 
 Contabil șef 

o Compartimentul financiar-contabil 
 Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice 

o Compartiment Administrativ 
o Compartiment Promovare și valorificare 
o Compartiment Scenotehnică 

 Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu cultural material și imaterial 
o Compartimentul Etnografie și Folclor românesc 
o Compartimentul Minorități Naționale 

 Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena” 
o Compartimentul Arte tradiționale 
o Compartimentul Arte vizuale 
o Compartimentul Muzică 
o Compartimentul Dans 

 Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Județului Alba 
o Compartimentul Orchestră 
o Compartimentul Soliști vocali 

 Serviciul Fanfara „Augustin Bena” a Județului Alba 
 Compartimentul Orchestra de Cameră „Augustin Bena” a Județului Alba 

Documente de referință, necesare analizei: 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019, cu modificările și completările 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 august 2020 –prevăzut la Anexa 
nr.1 
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 Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 181 din 13 august 2020 - prevăzut în Anexa nr.2 

 Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr.117 din 28 mai 2020 – prevăzut în Anexa nr.3 

 Bugetul aprobat al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei ani – prevăzut la 
Anexa nr.4 

 
4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent 

Instituția a fost înființată în anul 2007 prin reorganizarea Școlii Populare de Arte și Meșteșuguri 
și a Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale și Creației Populare Alba. Centrul de Cultura 
„Augustin Bena” și-a deschis oficial porțile la data de 1 octombrie 2007, în preajma sărbătoririi a 127 
de ani de la nașterea lui Augustin Bena. 

Instituția a fost înființată cu scopul de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale 
dezvoltării și regenerării sociale a comunităților. Prin activitățile desfășurate, Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” asigură conservarea, promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în 
domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale, educația cultural-artistică a tinerilor și activități 
culturale pentru petrecerea timpului liber. Încă de la înființare, activitatea instituției s-a dezvoltat prin 
înființarea a două noi servicii artistice, Ansamblul Folcloric al Județului Alba și Fanfara Județului 
Alba, care la foarte scurt timp au confirmat necesitatea și importanța acestor formații artistice în 
Județul Alba, cu impact pe plan național. 

În anii 2018-2019, activitatea instituției s-a dezvoltat semnificativ prin înființarea Serviciului de 
cercetare și valorificare a Patrimoniului Cultural material și imaterial (cu compartimentul Etnografie și 
Folclor și compartimentul Minorități Naționale din România), a Serviciului pentru administrarea, 
promovarea și valorificarea produselor și serviciilor cultural-artistice, cât și a structurilor funcționale 
de certificare profesională și promovare culturală: 

 Casa de discuri ,,Augustin Bena” 
 Centrul de Excelență în Fotografie ,,Samoilă Mârza” 
 Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 
 Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” 
 Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale. 
 Centrul Naţional al Tulnicului „Avram Iancu”. 
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4.2. Criterii de performanță ale instituției 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. de 
beneficiari 

4020838,7 lei  / 
3500000 pers = 

1,148 lei 

5139212,00 lei : 
4000000 pers = 

1,284 lei/beneficiar 

5139212,00 lei : 
3.500.000 pers = 

1,748 
lei/beneficiar 

2. 
Fonduri nerambursabile 
atrase (lei) 

45000 lei 39977 lei 

0 lei 
Au fost depuse 2 
proiecte pentru 

sesiunea de 
finanțare II/2019 
a AFCN, însă nu 

au obținut 
finanțare 

3. 
Număr de activități 
educaționale 

76 58 91 

4. 
Număr de apariții media 
(fără  comunicate de presă) 

584 339 324 

5. 
Număr de beneficiari 
neplătitori 

peste 3500000 
persoane pe plan 
local, național și 

internațional 

peste 4000000 
persoane pe plan 
local, național și 

internațional 

peste 3.500.000 
de persoane pe 

plan local, 
național și 

internațional 

6. 
Număr de beneficiari 
plătitori 

230 plătitori 
direct 

1200 plătitori – 
contract barter 

144 plătitori direct 
960 plătitori – 
contract barter 

943 plătitori – 
contract barter 

7. Număr de expoziții 
 
Număr de reprezentații 
 
Frecvența medie zilnică 

38 
 

128 
 

0,45 (aprox. 1 
activitate la 2 

zile) 

29 
 

188 
 

Media zilnică = 
0,51 activități 

aprox. 1 activitate 
la fiecare 2 zile 

55 
 

189 
 

Media zilnică = 
0,51 activități 

aprox. 1 activitate 
la fiecare 2 zile 

8. Număr de proiecte – 
program minimal 
Număr de proiecte 
suplimentare 

61 
 

64 

35 
 

89 

37 
 

110 

9 
Venituri proprii din 
activitatea de bază 

122845,79 lei 198831,00 lei 196543,00 lei 

10 
Venituri proprii din alte 
activități 

- 20000,00 lei 0,00 lei 
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4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări etc.) 

 
Din anul 2017, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a preluat în administrare două clădiri: 

 Prima clădire, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.  2, acolo unde își desfășoară 
activitatea administrativă, de pregătire a formațiilor artistice din subordine și de desfășurare a 
procesului educativ la clasele interne ale Școlii de arte și meșteșuguri din cadrul instituției. 

 Cea de-a doua clădire, „Casa artelor din Deal”, acolo unde sunt organizate ateliere, masterclass-uri, 
tabere de creație pentru copiii și tinerii din județul Alba, precum și activități de cazare a 
colaboratorilor instituției în cadrul proiectelor culturale implementate. 

Din anul 2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, având în vedere numeroasele și 
importantele investiții realizate în perioada 2017-2019, dar și creșterea veniturilor proprii, a închiriat o 
hală cu suprafața de aprox. 600 mp, pe centura Municipiului Alba Iulia (Str. Drâmbarului nr. 2), spațiu 
organizat ca spațiu logistic, centru de colectare a produselor meșteșugărești tradiționale, studio foto și 
de filmare, cât și spațiu pentru anumite evenimente (gen târguri, expoziții etc.). 

Dintre investițiile realizate în ultimii ani, amintim: 
 Amenajarea curții interioare cu spații de parcare propria și cu acces în condiții de siguranță 

pietonală și auto (pavarea întregii curții situate în str. Mihai Viteazul nr. 2, Alba Iulia, amenajarea 
intrări directe din strada principală și marcarea corespunzătoare a spațiilor de parcare) 

 Achiziționarea unui sistem de sonorizare profesional, de ultimă generație, pentru activități în spații 
indoor și spații outdoor de maxim 500 de persoane. 

 Amenajarea a 3 punte de afișaj pentru materialele publicitare și de promovare   
 Demolarea și refacerea gardului clădirii situate pe strada Mihai Viteazul nr. 2 
 Împrejmuirea totală a clădirii Casa Artelor din Deal 
 Realizarea unei căsuțe de grădină cu suprafață de aprox. 12 mp la Casa Artelor din Deal, pentru 

activitățile de întreținere a curții/ spațiilor verzi și depozitarea sculelor/ uneltelor de grădină 
 Realizarea sistemului pluvial, de captare a apelor pluviale din jurul clădirii Casa Artelor din Deal, 

cu scopul protejării clădirii și eliminarea infiltrațiilor la subsolul clădirii 
 Dotarea tuturor camerelor de oaspeți de la Casa Artelor din Deal cu câte 3 seturi complete de 

lenjerie de pat 
 Antifonarea cu panouri fonoabsorbante a tuturor încăperilor cu activitate care emite o presiune 

sonoră ridicată, la sediul din str. Mihai Viteazul nr. 2 
 Achiziționarea de aparate de aer condiționat mobile pentru încăperile de la mansardă și 

dezumidificatoare mobile pentru încăperile de la demisolul clădirii din str. Mihai Viteazul nr. 2 
 Achiziționarea de corturi/pavilioane pentru evenimente 
 Achiziționarea a 3 calculatoare/laptop-uri performante pentru editare video, editare sunet și editare 

foto 
 Achiziționarea de purificatoare de aer performante pentru spațiile din str. Mihai Viteazul nr. 2, în 

contextual pandemiei de Covid-19 
 Achiziționarea unei scene mobile cu suprafață desfășurată de 90 m2 (10 X 8 m) 
 Achiziționarea unui autoturism 
 Achiziționarea unei autoutilitare mixte, Mercedes-Benz Sprinter (6+1 persoane și spațiu voluminos 

de bagaje) 
 Achiziționarea unei remorci de marfă de aprox. 3 X 2 m 
 Achiziționarea unui generator industrial diesel insonorizat cu remorcă proprie 
 Achiziționarea a 150 de garduri de delimitare (tip jandarmerie) și 150 de garduri de împrejmuire 
 Achiziționarea a 30 buc – stâlpi de ghidare cu bandă retractabilă 
 Amenajarea unui spațiu expozițional urban, exterior, la sediul instituției din str. Mihai Viteazul nr. 

2, pentru 30 de lucrări/panouri expoziționale 
 Achiziționarea a 400 de scaune pentru evenimente în aer liber 
 Achiziționarea a 4 generatoare de aer cald pe motorină pentru spații exterioare, ventilate 
 Achiziționarea unui aparat foto și a unui obiectiv profesional 
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 Achiziționarea unui sistem video profesional – studio mobil video, complet robotizat 
 Dotarea sălii de dansuri din str. Mihai Viteazul nr. 2 cu oglinzi și balustradă, pe întreaga suprafață 

a unui perete 
 Achiziționarea unui plotter pentru tipar până la dimensiunea format A0 
 Achiziționarea unui robot automatizat de imprimare și duplicare CD-uri/DVD-uri 
 Achiziționarea a 30 de șevalete pentru expoziții outdoor și 20 de șevalete pentru expoziții indoor 
 Achiziționarea a 3 proiectoare profesionale pentru acțiuni foto/video 
 Realizarea unui sistem de lumini albe pentru scena mobile 
 Achiziționarea unui sistem complet NAS de 20 TB pentru digitalizarea arhivei  instituției 
 Achiziționarea de instrumente muzicale profesionale: 1 trompetă, 1 acordeon electronic, 1 

acordeon tradițional, 3 viori, 1 braci, 1 violă, 1 violoncel, 1 contrabas, 
 Achiziționarea de costume populare pentru orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba 
 Achiziționarea a câte 2 costume tradiționale pentru soliștii vocali ai Ansamblului Folcloric al 

Județului Alba 
 Achiziționarea a 2 rânduri de costume de scenă și a unui rând de costume reconstituite pentru 

Fanfara Județului Alba  
 Realizarea a 8 rânduri de costume tradiționale complete pentru 7 perechi de dansatori ai 

Ansamblului Folcloric al Județului Alba (Alba, Călușar, Oaș, Moldova, Oltenia/Muntenia, Banat, 
Codru și Țigănesc) 

 Achiziționarea de soft-uri profesionale pentru: editare audio, editare, video, editare foto. 
 
4.4. Lista programelor și proiectelor în ultimii trei ani 
4.4.1. Lista programelor şi proiectelor în ultimii trei ani, cu alocare bugetară 
Nr 
crt 

Program Proiect 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Promovarea, 
conservarea, 
cercetarea și 
valorificarea 
Patrimoniului 
Cultural 
imaterial 

Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor x   
Statu' la vase în lunea Paștelui x   
Datini străbune pe Secașe x   
Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru 
Cultură” (reinventat) 

x   

Târgul de Fete de pe Muntele Găina x   
Târgul de Fete de la Blaj (Veselie de Ispas la Blaj) și 
Serbările Libertății 

x   

Ziua lemnarului x   
Concert de Colinde la Alba Iulia x   
Festivalul Românilor de Pretutindeni (include 
proiectele Colocviile Naționale de Etnografie și 
Folclor, Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul 
Alba, Arte și meșteșuguri pentru toți) 

x   

1 2 3 4 5 6 

2. 
Educație 
artistică și 
culturală, 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, 
la munte” Câmpeni 

x   

Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara 
de piatră” Abrud 

x   

Festivalul Național de Folclor „Mureș, pe marginea 
ta” Ocna Mureș 

x   

Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” 
Alba Iulia 

x   

Festivalul Național de Folclor „Felician Fărcașiu” 
Sebeș 

x   

Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de 
Mâine” 

x   
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Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba 
Classic Music”  

x   

Festivalul Internațional de Dans ,,Alba Dance” x   
Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena” x   
Expoziții de arte plastice în Județul Alba x   

3. 
Sărbători 
oficiale în 
România 

Ziua Națională a României – 1 decembrie x   

Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie x   

Sărbătoarea Etniei Romilor din România - 08 aprilie x   

Ziua Națională a Portului Tradițional din România - a 
doua duminică a lunii mai,   

x   

Ziua Imnului Național al României (Festival de 
Fanfare) - 29 iulie 

x   

4. 
Artele 
spectacolului 

Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a 
Județului Alba 

x   

Blaj aLive  x   
Toamna Cugireană x   
Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In 
memoriam Valer Ponoran” 

x   

Stagiunea concertelor de promenadă în orașele 
Județului Alba 

x   

5. Arte vizuale 

Festivalul Internațional de Film Etnografic (FIFE) x   
Tabăra Internațională de arte plastice InterArt x   
Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud x   
Concursul Internațional de Sgraffito x   
Concursul Internațional de Machete de Afișe ,,Alba 
Maris” 

x   

Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf” x   

6. 
Diversitate și 
multicultura-
litate 

Festivalul Internațional de Folclor Aiud x   
Ziua culturii maghiare de la Mirăslău x   
Ziua culturii maghiare de la Unirea x   
Festivalul Minorităților Naționale din România   x   
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1 2 3 4 5 6 

7. 

Mobilitate și 
cooperare 
culturală, 
națională și 
internațională 

Județul Alba în țară și în lume x   

Turneu Internațional de Pricesne x   

Turneu Internațional de Colinde tradiționale din 
Județul Alba 

x   

8. 

Editura și Casa 
de discuri 
,,Augustin 
Bena” 

Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena” 

x   

Monografii, articole, studii și alte lucrări de 
specialitate 

x   

Partituri muzicale x   
Albume de artă x   
Antologie de Folclor a Județului Alba 
Spectacole și concerte Live (CD/ DVD) 

x   

Reclasificarea programelor anii 2018, 2019 

9. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru 
Cultură” - proiect unic în Europa 

 x x 

10. 
,,Ziua 
Națională a 
României” 

Ziua Națională a României  x x 

11. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Festivalul Cultural ,,Augustin Bena"  x x 

12. 

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

Expozițiile etnografice din Județul Alba  x x 

Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului 
Alba 

 x x 

Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor  x  
Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor 
populare și a costumelor tradiționale românești 

 x x 

Transalpina de Apuseni - studiu de etnografie și 
folclor privind zona Aiud - Bucium 

 x x 

13. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina  x x 
Statu' la vase în lunea Paștelui Șugag  x x 
Ziua Lemnarului de la Horea  x x 
Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia  x x 
Toamna Cugireană  x x 

14. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, 
la munte” Câmpeni 

 x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara 
de piatră” Abrud 

 x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea 
ta” Ocna Mureș 

 x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu” 
Sebeș 

 x x 

Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” 
Alba Iulia și Jidvei 

x x x 

1 2 3 4 5 6 

15. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți  x x 
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16. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In 
memoriam Valer Ponoran” Zlatna 

 x x 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch"  x x 
Jazz in the Palace  x  
Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”  x x 
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a 
Județului Alba 

 x x 

Blaj aLive  x x 
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele 
Județului Alba 

 x x 

Concert de Colinde la Palat  x  
Tabăra Națională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”  x x 

17. 
Schimburi 
culturale 

Județul Alba în țară și în lume  x x 
Centrul de Excelență în Fotografie  x x 
Festivalul Internațional de Film Etnografic  x  

18. 
Identități 
etnoculturale 

Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău  x x 
Ziua Culturii Maghiare de la Unirea  x x 
Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)  x x 
Ziua Minorităților Naționale din România  x x 
Lăutari de ieri și de azi  x x 

19. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena” 

 x x 

Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”  x x 
Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena” 

 x x 

Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin 
Bena” 

 x x 

20. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Târgul de Turism Rural de la Albac x x x 

21. 

Proiecte 
din programul 

anual 

Festivalul Cetăților Dacice x x x 
22. Festivalul Național de Jazz „Alba Jazz” x   

23. 
Apollo – Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret, ed. a IV-a 

x   

24. Ziua Artei Fotografice în România x   
25. Ziua Internațională a Francofoniei x   

26. 
Eveniment de sărbătorire a Zilei Naționale a Tineretului, 
Zilei egalității de șanse între femei și Bărbați, Zilei 
Europei, Zilei Naționale a Independenței 

x   

27. Ziua Copilului și Ziua Învățământului x   

28. 
Ziua Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria la Alba Iulia 

x   
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1 2 3 4 5 6 
29.  Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România x   

30.  
Zilele Medievale ale Bălgradului (festival de artă 
medievală) 

x   

31.  
Zilele Centrului de Cultură „Augustin Bena” – 10 ani 
de la înființare 

x   

32.  Plan editorial al Revistei Discobolul x   
33.  Revista Rânduiala Județului Alba x   

 
4.4.2. Alte proiecte la care instituția a luat parte în calitate de organizator sau partener, fără necesitatea 

alocării bugetare din partea autorității 
 

Nr 
crt 

Denumire proiect 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. 
Ziua Unirii Principatelor Române (Sighișoara 2017, Sebeș și Alba Iulia - Sala 
Unirii 2018, Sebeș și Alba Iulia - Sala Unirii 2019) 

x x x 

2. Seara Artelor (Cluj-Napoca) x x x 
3 Carnavalul de la Veneția (Veneția - Italia) x   
4 Balul Moților (Câmpeni) x   
5 Cântă și încântă de Dragobete (Satu Mare) x   

6 
Ziua Cucilor – Fărșangul de la Cetea 
Brănești (Ilfov) 

x   

7 Proiectul 100 – Centenarul României (Cluj-Napoca) x x  
8 Gala Feminitate și Dăruire (Alba Iulia) x   
9 Ziua Femeii (Sebeș), Spectacol dedicat zilei de 08 martie (Căminul Cultural Jidvei) x x  
10 Colocviul Romanului Românesc Contemporan (Alba Iulia) x   
11 Jurnal de copii – filmare DigiTV (Alba Iulia) x   
12 Festivalul Roman Apulum (Alba Iulia) x   
13 Produs de Cluj (Alba Iulia) x   
14 Datină străbună pe Secașe ( Păuca/ Sibiu 2017, Cut 2019) x  x 
15 Zilele Școlii Populare de Arte (Tg. Mureș) x   
16 Întâlnirea Ceferiștilor Teiuș (Teiuș) x   
17 Sărbătoarea Libertății (Blaj) x   

18 
Lansarea albumului ,,Antiexemplu,, al trupei Carla’s Dream 
(Republica Moldova) 

x   

19 Târgul de carte Alba Transilvana (Alba Iulia) x x x 
20 Balul ASTREI (Blaj) x x  
21 Sărbătoarea florilor de mai (Alba Iulia) x   

22 
Școala altfel (Alba Iulia); Săptămâna altfel cu dans de societate (6 școli din Cugir și 
Orăștie) 

x x  

23 Fiii Satului Căpâlna (Căpâlna) x x  
24 Ieșirea-n Rai (Ampoița) x   
25 Sărbătoarea Cireșelor (Hăpria) x   
26 Ziua Rozelor (Ciumbrud, Aiud) x x x 
27 Cursuri de vară (Alba Iulia și Deal) x   
28 Fiii Satului Căpâlna (Căpâlna - Săsciori) x   
29 Ziua Minerului Abrud  x   
30 Târgul de la Sălciua x  x 
31 Cântec de Suflet (Alba Iulia) x   
32 Fiii Satului Valea Lungă (Valea Lungă) x   
33 Fiii Satului Feisa (Feisa) x   
34 Fiii Satului Stremț (Stremț, Geoagiu) x x x 
35 Zilele Orașului Teiuș (Teiuș) x  x 
36 Fiii Satului Ghirbom (Ghirbom) x   
37 Filmare – România, jos pălăria (București) x   
1 2 3 4 5 
38 Fiii Satului Biia (Biia) x   
39 Zilele Orașului Brandenburg (Brandenburg) x   
40 Sărbătoarea Dacilor (Cricău) x   
41 145 de ani de la moartea Eroului Național Avram Iancu (Țebea) x   
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42 Fiii Satului Teleac – Drâmbar (Teleac) x   
43 Festivalul de folclor pastoral Coborâtul oilor (Săsciori, Loman) x x x 
44 Ziua Stejarului (Perșani) x   
45 Dance for Peace (Struga - Macedonia) x   
46 Fiii Satului Geomal (Geomal) x x x 
47 Tabără educativă (Beliș) x   
48 Openul Internațional al României (șah) (Alba Iulia) x   
49 Workshop de dans – Hannelore Urlich (Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților) x x  
50 Ziua Națională a României (Sebeș 2017, Cugir 2019) x  x 
51 Dansul Bucuriei (Alba Iulia) x   
52 Serbările Iernii (Alba Iulia) x   
53 Best of Bussines (Alba Iulia) x   
54 Gala Performerilor (Alba Iulia) x   
55 Concert de Sărbători la Palat (Blaj) x   
56 Audiții muzicale  x  
57 Recital de tulnic (Catedrala Moților Câmpeni)  x  
58 Recital de tulnic-,,Horea, mândru Împărat” (Beciul lui Horea Câmpeni)  x  
59 Activitate de educație cultural-artistică  x  
60 Mărțișor călător (Casa de Cultură Ocna Mureș, Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia)  x  

61 
Recital cameral (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Castel Sâncrai 
2018, Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia 2019) 

 x x 

62 Concert cameral ,,Ritual de primăvară” (Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia)  x  
63 Întâlnirea anuală ACOR (Theodora Golf Club)  x  
64 Sărbătoarea Mierii (Blaj)  x x 
65 Ora Pământului (Catedrala Încoronării Alba Iulia)  x  

66 
Concert de Pricesne (Biserica Sf.Petru și Pavel Sântimbru, Biserica Ortodoxă 
Sf.Treime Teiuș, Biserica Mare Sebeș, Biserica Sf.Mihail și Gavril Șpring, Căminul 
Cultural Berghin, Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia) 

 x  

67 Expoziție de icoane (Biserica Sf. Nicolae Vinerea)  x  
68 Expoziția ,,Paștele și Icoana din sufletul copilului” (Biserica Sf. Nicolae Vinerea)  x  
69 Deschiderea Olimpiadei de Istorie (Câmpeni)  x  
70 Piesa de teatru ,,Croitorașul cel poznaș” (Casa de Cultură Cugir)  x  

71 
Expoziția comemorativă de icoane pe sticlă ,,Maria Poenariu și a șasea generație” 
(Biserica Sf. Ecaterina Alba Iulia) 

 x  

72 Consfătuirea națională ISJ (Alba Iulia)  x  
73 10 ani - TVR Teritorial Tg. Mureș (Teatrul Național Tg. Mureș)  x  
74 Final Four volei (Sala Polivalentă București)  x  
75 Zilele Orașului Blaj  x  

76 
Concertul anual al Ansamblului de muzică tradițională ICOANE (Parcul etnografic 
,,Romulus Vuia” Cluj) 

 x  

77 70 de ani – Școala Populară de Arte și Meserii ,,Ion Ramanu” Reșița  x  
78 Fiii Satului Șugag  x  
79 Lecție deschisă – muzică ușoară (Centrul de Cultură)  x  
80 Străjerii Unirii (Cetatea Alba Carolina)  x  
81 Ziua Copilului (Cugir 2017, Alba Iulia 2018, 2019)  x x 
82 Expoziție de meșteșuguri tradiționale (Cetatea Alba Carolina)  x  
83 „Bubble Parade” Alba Iulia (Cetatea Alba Carolina)  x  
84 Spectacol muzical-coregrafic (Caponiera Cetății Alba)  x  
85 Recital coregrafic (Timișoara)  x  
86 194 de ani de la nașterea lui Avram Iancu-Erou al Națiunii Române (Avram Iancu)  x  
87 Finalizarea anului școlar în anul 2018 (Colegiul Național Militar Mihai Viteazul)  x  
88 Sărbătorile Galdei (Galda de Jos)  x x 
89 Arborarea Drapelului României (Cetatea Alba Carolina)  x  
1 2 3 4 5 
90 Expoziție de artă fotografică ,,Dans regăsit” (Centrul de Cultură Alba)  x  
91 Ziua Drapelului României (Cetatea Alba Carolina)  x x 
92 Acasă la Bistra   x x 
93 Ziua Comunei Blandiana  x  
94 Zi-i bade cu fluiera (Luncile Prigoanei 2018, Șugag 2019)  x x 
95 Zilele Orașului Câmpeni  x x 

96 
Tabără de creație la Casa Artelor din Deal (arte plastice, icoane pe sticlă, dansuri 
moderne și populare, pian, chitară, orgă-acordeon) 

 x  

97 Comemorarea Eroilor anticomuniști (Alba Iulia)  x  
98 Zilele Comunei Unirea  x  
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99 Dezvelire monument (Teiuș); Dezvelire bust (Alba Iulia)  x x 
100 Fiii Satului Limba  x  
101 Ziua Comunei Cut  x  
102 Piesa de teatru ,,Cerere în căsătorie” (Palatul Cultural Blaj)  x  
103 Ziua României la Londra (Parcul Bernie Spain din Londra)  x  
104 Eveniment dedicat Centenarului României (Câmpeni)  x  
105 Oktoberfest (Vințu de Jos)  x x 
106 Balada popular în Zona folclorică Alba (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)  x  
107 Expoziție de pictură ,,Floare Muntean” (Galeria de artă Alba Iulia)  x  
108 Produs de România la Cluj  x  
109 Ziua României la Gyula  x  
110 Spectacol folcloric ,,Sub falnic gorun” (Palatul Cultural Blaj)  x  
111 Depuneri de coroane la statuia lui Mihai Viteazul (Alba Iulia)  x  
112 Piesa de teatru ,,Soț de vânzare” (Palatul Cultural Blaj)  x  
113 Parada ,,Cavalerii Vinului” (Cetatea Alba Carolina)  x  
114 Reconstituirea Zborului Unirii (Câmpia Libertății Blaj)  x  
115 Concert de muzică folk ,,Alifantis&Zan” (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)  x  
116 Conferința ,,Dan Puric – bucuria de a fi român” (Palatul Cultural Blaj)  x  

117 
Concert de colinde ,,Bucuria darului” susținut de Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 
(Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia) 

 x  

118 
Spectacol și expoziții de arte plastice ,,A venit, a venit iarna” (Casa de Cultură a 
Studenților Alba Iulia) 

 x  

119 
Naiul pe Drumul Mătăsii – Festival de muzică popular China-România (Lanzhou 
City University din China) 

 x  

119 Recitaluri de colinde la Gala performerilor, Gala sportivilor (Mercur Styl Alba Iulia)  x x 
120 Curtea de Apel Alba Iulia – 25 de ani de existență   x  
121 Festivalul iernii (Cetatea Alba Carolina)  x  
122 Concert de Crăciun – Orchestra ,,Imperial” Brașov (Palatul Cultural Blaj)  x  
123 Expoziție de artă fotografică ,,Țara Moților” (Spațiul expozițional urban al instituției)  x x 
124 Ședință foto - Satul Bucium   x 
125 Recitaluri - Școala de arte și meșteșuguri (Sala media a CCAB)   x 
126 Expoziție,,Icoana de Laz” (Satu Mare)   x 

127 
Recital Cvartetul de Coarde al Județului Alba (Cugir, Centrul Școlar de Educație 
Inclusivă Alba Iulia) 

  x 

128 Recital cameral la dezbaterea ,,Europa începe la Cugir''    x 
129 Recital al Școlii de arte (Azil bătrâni Alba Iulia)   x 
130 Festivalul-concurs pentru copii și tineret ,,Florile Ceahlăului'' (Tg. Jiu)   x 
131 Festivalul Național de Muzică Populară ,,Meleaguri Brâncușiene'' (Tg.Jiu)   x 
132 Festivalul-concurs de artă plastică ,,Hristos a Înviat'' (Giurgiu)   x 
133 Parteneriat Alba - Gansu / China (Castel Jidvei)   x 
134 Expoziția ,,Icoana din sufletul meu'' (Museikon Alba Iulia)   x 

135 
Recital cameral educativ (Centrul școlar de educație incluzivă Alba Iulia, Spitalul 
neuropsihiatric Galda de Jos, Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain'' Blaj) 

  x 

136 Concurs Vinurile Albei (Castel Sâncrai)   x 
137 Colocviul Național ,,Coregrafia dansului tradițional astăzi'' (Bușteni)   x 
138 Concursul Național de Artă Plastică ,,Arta, pasiunea mea” (Satu Mare)   x 
139 Aniversarea a 10 ani de la înființare Ansamblul Folcloric ,,Ghiocelul'' din Sibiu   x 
1 2 3 4 5 

140 
Expoziție de icoane ,,Icoana, lumină în suflet de copil” (Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia) 

  x 

141 Concursul Național de Arte vizuale ,,Nicolae Mantu” (Galați)   x 
142 Concert de Paște (Palatul Cultural Blaj)   x 
143 Ziua Națională a Tineretului și Ziua UE (Avram Iancu)   x 
144 ,,Educația, lumină edificatoare pentru viață” (Valea Lungă)   x 
145 Festivalul ,,La porțile Apusenilor” (Alba Iulia)   x 

146 
Recital cameral - Erasmus International Week  
(Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  x 

147 Recital cameral Ziua Europei și Ziua Independenței României (Palatul Cultural Blaj)   x 
148 Crosul unirii (Șanțurile Cetății Alba Iulia)   x 
149 Concert Gheorghe Zamfir (Sebeș)   x 
150 Sărbătoarea narciselor (Bucium)   x 
151 Spectacol folcloric (Palatul Cultural Blaj)   x 
152 Lecții deschise la clasele Școlii de arte și meșteșuguri (CCAB)   x 
153 Cros caritabil ,,Alergăm împreună pentru copii” (Șanțurile Cetății Alba Iulia)   x 
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154 
,,Apusenii și moții la Centenar Regal'' - 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei 
(Câmpeni, Alba Iulia) 

  x 

155 
Festivalul-concurs pentru copii ,,Mult îmi place și iubesc, portul nostru românesc” 
(Alba Iulia) 

  x 

156 ,,Copilăria cucerește Alba Iulia” (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)   x 
157 Festivalul Național ,,Zilele Școlilor de Arte” (Tg. Mureș)   x 
158 Ziua Eroilor (Alba Iulia)   x 
159 Festivalul-concurs Art Festival (Brașov)   x 
160 Festivalul de reconstituire istorică Tevtobvrgivm (Kalkriese/ Germania)   x 
161 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă (Avram Iancu)   x 
162 Festivalul Internațional ,,Arde Lvcvs” (Lugo/ Spania)   x 
163 Conferința TEDEX (Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia)   x 
164 Recital cameral ,,Justiția în artă, arta justiției” (Martinuttzi Vințu de Jos)   x 
165 Spectacol coregrafic ,,Origini profane” (Museikon Alba Iulia)   x 
166 Ziua Iei Moțești (Caponiera Alba Iulia)   x 
167 Festivalul ,,La Goruni” (Vinerea)   x 
168 Zilele Orașului Baia de Arieș   x 
169 Festivalul Internațional de Folclor (Rimini/ Italia)   x 
170 Festivalul 7R - Mirajul Orientului (Călugăreni/ Mureș)   x 
171 Zilele Orașului Zlatna   x 
172 Festivalul-concurs ,,Dans” (Piața Mică Sibiu)   x 
173 Zilele Municipiului Sebeș   x 
174 Ziua Fanfarei din Petrești   x 
175 Festivalul Internațional ,,Capitala muzicală” (Sibiu)   x 
176 ,,Youthwork with a Difference'' Erasmus Training Course (Buggiba/ Malta)   x 
178 Fiii Satului Rădești   x 
179 Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești” (Slatina)   x 
180 Bogățiile Toamnei (Blaj)   x 
181 Târgul Agraria (Alba Iulia)   x 
182 Festivalul ,,Serbările toamnei” (Galda de Jos)   x 
183 Comori bănățene (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)   x 
184 Festivalul Internațional ,,Europalia” (Belgia)   x 

185 
Lansare carte și recital cameral ,,Arta în România. Din preistorie în 
contemporaneitate” (Sinagoga Alba Iulia, Câlnic) 

  x 

186 Concert AFJA (Parcul central Tg. Mureș)   x 
187 Aniversare Ansamblul Folcloric ,,Mugurelul” (Cluj-Napoca)   x 

188 
Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii și tineret ,,Ritmuri în mileniul 3” 
(Berzasca/ Caraș Severin) 

  x 

189 Festivalul Național Folcloric ,,Mocănașul” (Săcele/ Brașov)   x 
190 Festivalul Toleranței (Turda)   x 
191 Concursul Național de Fotografie ,,Oameni și datini” (Brașov)   x 
1 2 3 4 5 

192 100 de ani - Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia   x 
193 Festivalul-concurs de icoane ,,Rugamu-ne ție” (Argeș)   x 
194 Tabăra de creație - Țara Moților (Beliș)   x 
195 Festivalul ,,Muzica inimii mele” (Satu Mare)   x 
196 Festivalul-concurs Național ,,Fantezie în pași de dans” (Cluj-Napoca)   x 
197 Expoziția de fotografie ,,File de Istorie” Spațiul expozițional Alba Iulia   x 
198 Zilele culturale ,,Liviu Rebreanu” (Ciumbrud)   x 
199 ,,Tradiții, obiceiuri, mituri și legende în Galda de Jos”   x 
200 Ziua Națională a României la Paris   x 
201 Târgul de Crăciun din Alba Iulia   x 
202 Festivalul ,,Bethlehem F' Ghajnsilem” (Gozo/ Malta)   x 
203 Recital cameral de sărbători (Curtea de Apel Alba Iulia)   x 
204 Best of Business (Theodora Golf Club)   x 
205 Simpozionul Școlilor Populare de Arte (Herculane)   x 
206 Prezentarea drapelului (Sala Unirii)   x 

 
4.5. Programul minimal realizat pe ultimii trei ani 
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Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

N
r.

 d
e 

pr
oi

ec
te

 
în

 c
ad

ru
l p

ro
gr

am
ul

ui
 

Denumirea proiectului 

Bugetul 
prevăzut 

pe 
program 

[lei] 

Bugetul 
consumat 
la finele 
anului 
[lei] 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 

1. 

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

- Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 
artistic 
- Punerea în valoare a 
Patrimoniului Cultural 
Național  material și 
imaterial prin 
repertoriul tradițional 
abordat, prin costumele 
purtate de artiști și prin 
suitele de dansuri 
tradiționale prezentate. 

9 

Palatul Cultural din Blaj, între 
trecut și viitor 

- - 

Statu' la vase în lunea Paștelui 5.000 4.000 
Datini străbune pe Secașe - - 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” 
(reinventat) 

250.000 245.850 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 67.000 66.870 
Târgul de Fete de la Blaj (Veselie 
de Ispas la Blaj) și Serbările 
Libertății 

- - 

Ziua lemnarului 15.000 15.000 
Concert de Colinde la Alba Iulia 50.000 49.000 
Festivalul Românilor de 
Pretutindeni (include proiectele 
Colocviile Naționale de Etnografie 
și Folclor, Gala Tezaurelor Umane 
Vii din Județul Alba, Arte și 
meșteșuguri pentru toți) 

24.000 16.380 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Educație 

artistică și 
culturală 

- Educația și 
dezvoltarea audienței, 
schimbarea 
mentalităților, prin 
implementarea unor 
obiceiuri tradiționale 

10 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

15.000 15.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 

10.000 10.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

15.000 11.950 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia 

120.000 120.000 

Festivalul Național de Folclor ,, 
Felician Fărcașiu” Sebeș 

10.000 10.000 

Festivalul Internațional de Muzică 
Folk ,,Ziua de Mâine” 

77.000 76.040 

Festivalul Internațional de Muzică 
Clasică ,,Alba Classic Music”  

- - 

Festivalul Internațional de Dans 
,,Alba Dance” 

- - 

Taberele de creație artistică 
,,Augustin Bena” 

10.000 10.000 

Expoziții de arte plastice în Județul 
Alba 

12.000 11.530 

3. 
Sărbători 
oficiale în 
România 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătorilor oficiale din 
România stabilite prin 
lege.  
 

6 

Ziua Națională a României – 1 
decembrie 

229.000 228.900 

Ziua Unirii Principatelor Române - 
24 ianuarie 

1.000 0 

Sărbătoarea Etniei Romilor din 
România - 08 aprilie 

5.000 5.000 

Ziua Națională a Portului 
Tradițional din România - a doua 
duminică a lunii mai,   

8.000 6.550 

Ziua Națională a Independenței și 
Ziua Europei – 09-10 mai 

1.000 1.000 

Ziua Imnului Național al României 
(Festival de Fanfare) - 29 iulie 

20.000 19.950 

4. 
Artele 
spectacolului 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
pentru tineri, cu 
participarea unor artiști 
de renume național și 
internațional. 

5 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 

77.000 77.000 

Blaj aLive  100.000 100.000 
Toamna Cugireană 10.000 10.000 
Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” 

15.000 15.000 

Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

5.000 1.000 

5. Arte vizuale 

Dezvoltarea și 
promovarea culturii și 
artei prin organizarea 
de manifestări culturale 
(expoziții, workshop-
uri, tabere, conferințe, 
spectacole, concerte 
etc) 

6 

Festivalul Internațional de Film 
Etnografic (FIFE) 

15.000 15.000 

Tabăra Internațională de arte 
plastice InterArt 

15.000 15.000 

Festivalul Internațional de Film și 
Foto ArtAiud 

5.000 5.000 

Concursul Internațional de Sgraffito - - 
Concursul Internațional de Machete 
de Afișe ,,Alba Maris” 

- - 

Tabăra Internațională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 

25.000 25.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Diversitate și 
multicultura-
litate 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

4 

Festivalul Internațional de Folclor 
Aiud 

53.000 53.000 

Ziua culturii maghiare de la 
Mirăslău 

10.000 10.000 

Ziua culturii maghiare de la Unirea 3.000 2.900 
Festivalul Minorităților Naționale 
din România   

5.000 5.000 

7. 

Mobilitate și 
cooperare 
culturală, 
națională și 
internațională 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

3 

Județul Alba în țară și în lume 25.000 25.000 

Turneu Internațional de Pricesne 10.000 10.000 

Turneu Internațional de Colinde 
tradiționale din Județul Alba 

10.000 9.700 

8. 

Editura și 
Casa de 
discuri 
,,Augustin 
Bena” 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  și 
valorificarea, în format 
audio și video, 
spectacolele și 
concertele asupra 
cărora instituția deține 
toate drepturile de 
autor și conexe. 

6 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

3.000 3.000 

Monografii, articole, studii și alte 
lucrări de specialitate 

10.000 8.900 

Partituri muzicale 3.000 3.000 
Albume de artă 10.000 10.000 
Antologie de Folclor a Județului 
Alba 

30.000 30.000 

Spectacole și concerte Live (CD 
și/sau DVD) 

10.000 10.000 

2018 

1. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
material și imaterial 

1 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” - proiect 
unic în Europa 

150.000 149.922 

2. 
Ziua Națională 
a României 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătoririi Zilei 
Naționale a României 
(prin expoziții, 
concerte, spectacole, 
conferințe etc.) 

1 Ziua Națională a României 950.000 926.622 

3. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Respectarea, 
protejarea, promovarea 
și valorificarea 
formelor și 
modalităților de 
exprimare cultural-
artistică 

1 
Festivalul Cultural ,,Augustin 
Bena" 

- - 

4. 

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

- Creșterea accesului 
publicului la educația 
culturală și artistică 
- protejarea originii, a 
originalității, a 
autenticului 
- publicarea cercetărilor 
științifice cu privire la 
patrimoniul cultural 
material și imaterial din 
județul Alba 

5 

Expozițiile etnografice din Județul 
Alba 

- - 

Enciclopedia de Etnografie și 
Folclor a Județului Alba 

- - 

Colocviile Naționale de 
Etnografie și Folclor 

28.000 27.700 

Promovarea, conservarea și 
valorificarea dansurilor populare 
și a costumelor tradiționale 
românești 

- - 

Transalpina de Apuseni - studiu 
de etnografie și folclor privind 
zona Aiud - Bucium 

- - 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial prin 
festivaluri, concerte, 
târguri etc. 

5 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 100.000 99211 
Statu' la vase în lunea Paștelui 
Șugag 

5.000 4316,10 

Ziua Lemnarului de la Horea 15.000 15.000 
Concert Tradițional de Colinde la 
Alba Iulia 

50.000 49.350 

Toamna Cugireană 8.000 7.500 

6. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 
artistic, punerea în 
valoare a Patrimoniului 
Cultural Național  
material și imaterial 
prin repertoriul 
tradițional abordat, prin 
costumele purtate de 
artiști și prin suitele de 
dansuri tradiționale 
prezentate 

5 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

12.000 11.970 

Festivalul Național de Folclor 
,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 

12.000 11.650 

Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

12.000 11.970 

Festivalul Național de Folclor 
,,Felician Fărcașiu” Sebeș 

45.000 44.750 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și 
Jidvei 

150.000 150.000 

7. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

Păstrarea  originalității 
a artelor și 
meșteșugurilor 
tradiționale prin 
educarea publicului 
tânăr 

1 
De 50 de ani, arte și meșteșuguri 
pentru toți 

- - 

8. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
pentru tineri, cu 
participarea unor artiști 
de renume național și 
internațional. 

9 

Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” Zlatna 

70.000 70.000 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch" - - 
Jazz in the Palace - - 
Festivalul Național de Muzică Folk 
,,Ziua de Mâine” 

70.000 69.320 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 

50.000 49.295 

Blaj aLive 100.000 100.000 
Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

20.000 17.850 

Concert de Colinde la Palat - - 
Tabăra Națională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 

78.000 77.849 

9. 
Schimburi 
culturale 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

3 

Județul Alba în țară și în lume 90.000 74.521,26 
Centrul de Excelență în Fotografie - - 
Festivalul Internațional de Film 
Etnografic 15.000 13.935 

10. 
Identități 
etnoculturale 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

5 

Ziua Culturii Maghiare de la 
Mirăslău 

10.000 10.000 

Ziua Culturii Maghiare de la Unirea 5.000 5.000 
Festivalul Internațional de Folclor 
(CIOFF) 

120.000 118.800 

Ziua Minorităților Naționale din 
România 

- - 

Lăutari de ieri și de azi - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  și 
valorificarea 
materialelor  în format 
letric, audio/video a 
spectacolele și 
concertele  

4 

Editura muzicală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

4.000 3.675 

Editura Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena” 

30.000 28.331,2 

Casa de discuri a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

38.000 34.681,37 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

32.000 32.000 

12. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Promovarea la nivel 
național a artei, 
tradițiilor și 
meșteșugurilor  

1 Târgul de Turism Rural de la Albac 50.000 49.960 

2019 

1. 
,,Cultură 
pentru 
Cultură” 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
material și imaterial 

1 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
,,Cultură pentru Cultură” - proiect 
unic în Europa 

380.000 364.530 

2. 
Ziua Națională 
a României 

Implementarea de 
proiecte cultural-
artistice cu ocazia 
sărbătoririi Zilei 
Naționale a României 
(prin expoziții, 
concerte, spectacole, 
conferințe etc.) 

1 Ziua Națională a României 450.000 443.300 

3. 
,,Branding – 
Augustin 
Bena” 

Respectarea, 
protejarea, promovarea 
și valorificarea 
formelor și 
modalităților de 
exprimare cultural-
artistică 

1 
Festivalul Cultural ,,Augustin 
Bena" 

240.000 231.020 

4. 

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

- Creșterea accesului 
publicului la educația 
culturală și artistică 
- protejarea originii, a 
originalității, a 
autenticului 
- publicarea cercetărilor 
științifice cu privire la 
patrimoniul cultural 
material și imaterial din 
județul Alba 

5 

Expozițiile etnografice din Județul 
Alba 

20.000 12.400 

Enciclopedia de Etnografie și 
Folclor a Județului Alba 

10.000 4.000 

Colocviile Naționale de Etnografie 
și Folclor 

- - 

Promovarea, conservarea și 
valorificarea dansurilor populare și 
a costumelor tradiționale românești 

100.000 83.880 

Transalpina de Apuseni - studiu de 
etnografie și folclor privind zona 
Aiud - Bucium 

15.000 14.550 

5. 
Sărbători 
tradiționale în 
Județul Alba 

Asigurarea viabilității 
Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial prin 
festivaluri, concerte, 
târguri etc. 

4 

Târgul de Fete de pe Muntele Găina 150.000 148.560 

Statu' la vase în lunea Paștelui 
Șugag 

15.000 14.050 

Ziua Lemnarului de la Horea 18.000 17.280 

Concert Tradițional de Colinde la 
Alba Iulia 

60.000 59.720 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Festivaluri și 
concursuri de 
folclor 

Încurajarea și 
sprijinirea artiștilor 
tineri prin implicarea 
acestora în programul 

5 

Festivalul Național de Folclor ,,Sus, 
sus, sus, la moți, la munte” 
Câmpeni 

15.000 15.000 

Festivalul Național de Folclor 15.000 14.960 
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artistic, punerea în 
valoare a Patrimoniului 
Cultural Național  
material și imaterial 
prin repertoriul 
tradițional abordat, prin 
costumele purtate de 
artiști și prin suitele de 
dansuri tradiționale 
prezentate 

,,Inimi fierbinți în țara de piatră” 
Abrud 
Festivalul Național de Folclor 
,,Mureș, pe marginea ta” Ocna 
Mureș 

12.000 14.280 

Festivalul Național de Folclor 
,,Felician Fărcașiu” Sebeș 

50.000 50.000 

Festivalul Național de Folclor 
,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și 
Jidvei 

150.000 150.000 

7. 

Formarea 
deprinderilor 
cultural-
artistice 

Păstrarea și 
valorificarea 
originalității a artelor și 
meșteșugurilor 
tradiționale prin 
educarea publicului 
tânăr 

1 
De 50 de ani, arte și meșteșuguri 
pentru toți 

90.000 85.570 

8. 

Dezvoltarea 
culturii 
contemporane 
și tradiționale 

Organizarea de 
festivaluri de muzică 
cu participarea unor 
artiști de renume 
național și 
internațional. 

7 

Festivalul Național de Interpretare a 
Romanței ,,In memoriam Valer 
Ponoran” Zlatna 

35.000 34.970 

Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch" 10.000 6.360 
Festivalul Național de Muzică Folk 
,,Ziua de Mâine” 

70.000 67.400 

Stagiunea Orchestrei de Cameră 
,,Augustin Bena” a Județului Alba 

50.000 47.500 

Blaj aLive 100.000 99.960 
Stagiunea concertelor de 
promenadă în orașele Județului 
Alba 

15.000 13.840 

Tabăra Națională de Sculptură 
,,Dâmbul lui Gâf” 

30.000 29.890 

9. 
Schimburi 
culturale 

Promovarea valorilor și 
a Patrimoniul Cultural 
Național material și 
imaterial în țară și 
peste hotare 

2 

Județul Alba în țară și în lume 100.000 98.700 

Centrul de Excelență în Fotografie 10.000 4.000 

10. 
Identități 
etnoculturale 

Promovarea 
diversității, dezvoltarea 
dialogului între culturi 
și a relațiilor între 
comunități și între 
indivizi 

5 

Ziua Culturii Maghiare de la 
Mirăslău 

10.000 10.000 

Ziua Culturii Maghiare de la Unirea 10.000 9.630 
Festivalul Internațional de Folclor 
(CIOFF) 

150.000 148.650 

Ziua Minorităților Naționale din 
România 

20.000 20.000 

Lăutari de ieri și de azi 60.000 57.180 

11. 

Promovarea 
produselor și 
serviciilor 
cultural-
artistice și 
educative 

Editarea, publicarea, 
distribuirea  
materialelor de 
promovare în format 
letric, audio/video a 
spectacolele și 
concertele  

4 

Editura muzicală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

10.000 1.700 

Editura Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena” 

35.000 16.910 

Casa de discuri a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

45.000 39.920 

Pagina Culturală a Centrului de 
Cultură ,,Augustin Bena” 

32.000 31.540 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Promovarea 
turismului 
cultural 

Promovarea la nivel 
național a artei, 
tradițiilor și 
meșteșugurilor 
tradiționale  

1 Târgul de Turism Rural de la Albac 65.000 63.970 

 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 
1. Să dezvolte și să promoveze pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și 

universale din domeniul artelor spectacolului, artei, meșteșugurilor 
2. Prin activitățile și acțiunile propuse să contribuie la creșterea accesului publicului la spectacole și 

concerte 
3. Să asigure diversificarea ofertei culturale 
4. Să asigure concordanța cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliul Județean 

Alba 
5. Să ofere produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în 

scopul creșterii gradului de acces și al participării cetățenilor la viața culturală. 
6. Să dezvolte/ valorifice/ promoveze cultura tradițională autentică și creația populară contemporană 

prin organizarea festivalului „Cultură pentru Cultură” 
7. Să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 

caravane etnografice, târguri, workshop-uri, conferințe, simpozioane, seminarii, publicații, 
spectacole, festivaluri etc.) 

8. Să contribuie la conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare 
a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial. 

9. Să realizeze „Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba” 
10. Să revitalizeze colecțiile etnografice din județul Alba pe baza cercetărilor etnografice 
11. Să asigure educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educație. 
12. Să diversifice oferta educațională a Școlii de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena” Alba și de 

asemenea să atragă resursa umană de valoare pentru actul de predare 
13. Să realizeze programe de revitalizare și învățare a meseriilor tradiționale  
14. Să introducă și să implementeze un sistem de certificare a calității meșteșugurilor, produselor și 

serviciilor culturale tradiționale  
15. Să propună valorile autentice din domeniul meșteșugurilor tradiționale ale județului Alba pentru 

Programul „Tezaure Umane Vii”–titlu onorific acordat de Ministerul Culturii pentru salvgardarea, 
păstrarea și transmiterea patrimoniul cultural imaterial, program ce funcționează în baza Ordinului 
Ministrului Culturii nr.2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului 
de Tezaur Uman Viu, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC 
nr.2491/27.11.2009. Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă 
de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 

16. Să organizeze evenimente culturale cu rol educativ și/ sau de divertisment: festivaluri, concursuri, 
târguri, seminarii etc. 

17. Să organizeze/susțină expoziții temporare sau permanente, să elaboreze monografii, să editeze cărți 
și publicații de interes local, cu caracter cultural științific 

18. Să promoveze turismul cultural de interes local 
19. Să organizeze rezidențe artistice –  Casa Artelor din Deal 
20. Să organizeze de servicii de documentare și informare comunitară 
21. Să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 

apărarea împotriva incendiilor etc. 
22. Să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/ înscrisurile solicitate de către Consiliul 

județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
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23. Să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de creație, 
expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a artiștilor aflați la 
debut 

24. 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 

25. Să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același timp, sa 
diversifice oferta culturală a instituției 

26. Să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității și al 
riscurilor 

27. Să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în același 
mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru dezvoltarea unui eco-sistem 
creativ local puternic și vizibil 

28. Să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, precum 
și cu instituții culturale naționale și internaționale 

29. 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 

30. Să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției 
31. Să asigure promovarea continuă a instituției în mediul online prin dezvoltarea/ actualizarea/ 

optimizarea paginilor web ale instituției 
32. 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 
 

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 nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de 
analiză şi notare a proiectelor de management: 

a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

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

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei 

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

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

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 
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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: 

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 info-
documentare 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; 
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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. 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

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

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. 

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

    

2. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

    

 
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

2.1. la sediu; 
2.2. în afara sediului. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

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

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 
Consiliului Județean Alba, email: centenar@cjalba.ro. 
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Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective: 

 Anexa nr.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019, cu 
modificările și completările aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 13 
august  

 Anexa nr.2 - Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 181 din 13 august 2020 - prevăzut în Anexa nr.2 

 Anexa nr.3 - Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.117 din 28 mai 2020 

 Anexa nr.4  - Bugetul aprobat al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe ultimii trei 
ani  
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