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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA CASA MUNICIPALĂ DE 

CULTURA  “MIHAI EMINESCU” TÂRNĂVENI 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 - Concursul de proiecte de management pentru Casa Municipală de Cultura “Mihai 
Eminescu” Târnăveni, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, 
denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 
de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în 
continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament. 
 
Art. 2 - Concursul de proiecte de management se desfăşoară în două etape: 
 a) analiza proiectului de management;  
 b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu;  
 conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de 
urgenţă:  
    a) 04 septembrie 2012, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare 
la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor 
de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor 
concursului;  
    b)  24 septembrie 2012,  depunerea proiectelor de management de către candidaţi;  
   c)   25 septembrie-02 octombrie 2012,  analiza proiectelor de management;  
    d) 03-05 octombrie 2012, susţinerea proiectelor de management în cadrul 
interviului.  
 

 
CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE CONCURS 

 

Art. 3 - (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din trei 
membri:  

a) un reprezentant al autorităţii  
b) doi specialişti în domeniu. 

 (2)Membrii Comisiei sunt numiţi prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.  



 (3) Numărul de reprezentanţi ai autorităţii nu poate depăşi o treime din numărul total al 
membrilor Comisiei.  
 (4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialişti desemnaţi, persoane 
care au un contract individual de muncă încheiat cu autoritatea ori cu instituţia publică de 
cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management. 
 
Art. 4 - (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:  

a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind 
identitatea autorului; 

b) analizeaza caietul de obiective şi aprobă punctajul grilei de evaluare pentru 
criteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;  

c) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note 
pentru fiecare etapă a concursului; 

d) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape; 
e) aleg, în prima şedinţă, un  preşedinte al comisiei 
f) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de 

secretariatul Comisiei. 
(2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de 
management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, şi, 
după caz, privind conţinutul acestuia.  
(3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.  
 
 Art. 5 - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija Serviciului Organizare, Salarizare 
şi Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni. 
Persoanele care asigură secretariatul comisiei de concurs sunt desemnate prin dispoziţie a 
primarului municipiului Târnăveni. 
(2) Secretariatul are următoarele atribuţii:  

a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;  
b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;  
c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care 

conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe 
candidaţii în cauză;  

d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe 
baza documentelor originale;  

e) întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidenţialitate;  
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare 

admise;  
g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat;  
i) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, 

consemnând, după caz, recomandările Comisiei;  
j) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obtinuta in prima etapă a concursului, 

în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, conform art. 19 alin. (2) din 
ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul 
instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;  

k) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut 
la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul 
autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după 
caz;  



l) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei 
nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termen de 24 de ore 
de la încheierea  ultimei etape, conform art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

ANALIZA SI NOTAREA PROIECTELOR DE MANAGEMENT 

Rezultatul concursului 

 Art. 6 - (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în 
format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei.  

(2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.  

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia:  
   a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile 
în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul. Secretariatul Comisiei 
poate înainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a 
subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri 
exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;  
   b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a 
concursului;  
   c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul 
interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi. 
 

(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către 
secretariat cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora.  
 
Art. 7. - (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, 
de la 1 la 10, pentru fiecare etapă.  

(2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie în cadrul şedinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3) din 
prezentul regulament.  

     (3)      Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte 
sunt de management au obşinut în prima etapă a concursului cel puţin nota  7. 
     (4)    Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a 
notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.  
    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x  
    x - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs  

(5) Este declarat câştigător  candidatul care a obţinut cea mai mare medie cu 
condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. 

(6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător 
candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management. 

(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut nu a obţinut o medie de minimum 
7, procedura de concurs se reia in termen de maximum 30 de zile. 



(8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen 
de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum şi la cunoştinţă publică, 
prin afişare la sediul autorităţii, la sediul instituţiei de cultură şi pe pagina de 
internet a autorităţii, după caz. 

 
 

CAPITOLUL IV 

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 

 

Art. 8 - Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Serviciul Organizare, Salarizare 
şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, 
în termen de 5  zile lucrătoare, conform art. 20, alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de la 
data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului. 
 
Art. 9 - (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de trei zile lucrătoare de la data 
expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, conform art. 20, alin. (3) din 
ordonanţa de urgenţă. 
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din trei membri : un reprezentant 
al autorităţii  şi doi specialişti în domeniu numiţi prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Târnăveni. 
(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru 
în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 
a) verifică depunerea contestaţiei în termenul prevăzut de lege; 
b) verifică dacă persoana care depune contestaţia îndeplineşte condiţia impusă de art. 20, 
alin. (1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
269/2O09; 
c) întocmeşte procesul-verbal al sedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
d) comunică petentului, în termenul legal, răspunsul la contestaţie. 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 44 / 2012 
 
 
 
 

C A I E T    D E   O B I E C T I V E 
în vederea organizării concursului de proiecte de management organizat 

pentru Casa Municipală de Cultură “Mihai Eminescu” din Municipiul Târnăveni 
 
    Perioada de management este de  5 ani, începând cu data încheierii contractului de 
management. 
 

I. OBIECTIVELE ŞI MISIUNEA INSTITUŢIEI 
 
 I.1. SUBORDONARE 
 

Casa de Cultură , instituţie târnăveneană care s-a inaugurat la 1 ianuarie 1960, 
funcţionează în subordinea Consiliul local al Municipiului Târnăveni. 

Casa de cultură îşi are sediul în Municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 32, judeţul 
Mureş, în foaierul căreia sunt expuse lucrările sculptorului Sever Suciu. 
 
I.2. OBIECTIVELE INSTITUŢIEI 
 

• Oferirea de servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală. 

• Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural material. 

• Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar, în afara 
sistemelor formale de educaţie. 

• Stimularea creativităţii şi talentului persoanelor cu abilităţi deosebite pentru formarea şi 
perfecţionarea în meserii şi profesiuni artistice; 

• Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei naţionale contemporane şi artei interpretative 
neprofesioniste în toate genurile artistice-muzică, coregrafie, teatru etc.; 

• Iniţierea, dezvoltarea şi intesificarea schimburilor culturale pe plan local, naţional şi 
internaţional; 

• Iniţierea şi organizarea de programe culturale specifice educaţiei permanente şi 
elaborarea de proiecte pentru accesare fondurilor europene; 

 
În scopul realizării obiectivelor, Casa de Cultură “Mihai Eminescu” Târnăveni desfăşoară 

activităţi de tipul: 
a) evenimente culturale cu rol educativ şi / sau de divertisment, festivaluri, 
concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; 
b) expoziţii temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susţinerea 
editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 
c) promovarea turismului cultural de interes local; 
d) conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 



e) organizarea de cursuri de educaţie civică, plastică, artistică şi culturală, de educaţie 
permanentă şi formare profesională continuă. 
 
I.3 MISIUNEA INSTITUŢIEI 
 

Activitatea Casei de Cultură "Mihai Eminescu" se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent 
de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie în vederea dezvoltării libere şi a adaptării lor 
la evoluţiile majore din cadrul societăţii şi a normelor generale de moralitate. În realizarea 
activităţii sale specifice, Casa de Cultură “Mihai Eminescu” poate să colaboreze cu alte instituţii 
publice, societăţi comerciale, regii autonome, companii naţionale, organizaţii precum şi cu 
persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

Casa de Cultură "Mihai Eminescu" participă la proiectele elaborate de către autoritatea 
locală, asigurând baza tehnică şi materială de care dispune instituţia, fiind un bun colaborator, 
precum şi un partener în cadrul proiectelor organizate de către autoritatea locală. 

 
II. EVOLUŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIO-CULTURALE ALE  

COMUNITĂŢII ÎN CARE INSTITUŢIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 
 

Dezvoltarea industrială a zonei s-a datorat următorilor factori: existenţa unei resurse 
materiale bogate: gaz metan, sare, materiale de construcţii, etc.; forţa de muncă locală; apa din 
râul Târnava Mică. 

În evoluţia industriilor specifice Târnăveniului, a intervenit în timp o serie de factori care 
au condus la dezvoltarea diferită a acestora, un moment important fiind evenimentele din anul 
1989. Perioada de tranziţie care a urmat, în care trecerea de la o economie de stat centralizată 
şi planificată, la autonomie, urmată de privatizarea societăţilor comerciale a avut o influenţă 
puternică asupra vieţii economice a municipiului Târnăveni, la o reaşezare a acesteia pe noi 
principii, dintre care cel mai important este principiul economiei de piaţă. 

Municipiul Târnăveni are 3 licee cu 1664 elevi, 4 gimnazii cu 1930 elevi şi 9 unităţi de 
învăţământ preşcolar cu 730 copii. De asemenea activează Clubul copiilor, unde se desfăşoară 
activităţi extra curriculare. 

Elevii activează în diferite formaţii artistice: 
- Ansamblul de dansuri folclorice “Junii Târnavei” 
- Ansambluri de dansuri populare “Kökényes” 
- Fanfara “Armonia” 
- Ansamblul de dans sportiv 
- Cercul de arta plastica 
- Cercul de teatru 
In spiritul politicii culturale de integrare europeană, municipiul Târnăveni a dezvoltat 

relaţii de prietenie, înfrăţindu-se din anul 1998 cu localitatea Ronchin din Franţa şi având un 
parteneriat cultural, artistic şi sportiv din 1990 cu localitatea Hajdúszoboszló din Ungaria. De 
asemenea s-a legat o frumoasă relaţie de prietenie cu Organizaţia Umanitară Rumänienhilfe din 
Polheim, Germania. 

Personalităţi istorice, culturale, şi nu numai, s-au interferat în timp cu arealul 
tărnăvenean. 

 Municipiul Tărnăveni are ca atracţii turistice: Muzeul Municipal, monumente istorice, 
biserici şi nu în ultimul rând Casa Municipală de Cultură “Mihai Eminescu”. 

 



Casa de Cultura “Mihai Eminescu” din Municipiul Târnăveni îşi desfăşoară activitatea în 
mijlocul a 20.685 de locuitori, cetăţeni de diverse vârste, profesii, care aşteaptă de la instituţie 
variante de petrecere a timpului liber într-un mod cât mai plăcut. Experienţa instituţiei din ultimii 
ani demonstrează că aici există capacităţi suficiente şi resurse umane valoroase, care ştiu să 
gestioneze şi să organizeze activităţile culturale ale oraşului. 

Cu toate acestea, sectorul cultural resimte criza economică în primul rând din punct de 
vedere al finanţărilor şi aici ne referim la subvenţii reduse, reducerea resurselor atrase şi a 
scăderii numărului de parteneriate pe proiecte şi programe. 

Cea mai importantă instituţie a administraţiei publice locale este Primăria Municipiului 
Târnăveni. Primarul şi Consiliul Local îşi exercită autoritatea cu sprijinul instituţiilor publice de 
interes local. 

Primarul Municipiului Târnăveni, în calitate de autoritate executivă la nivelul municipiului 
Tărnăveni, în domeniul socio-cultural a  stabilit ca obiective: 

-   accentuarea laturii sociale a instituţiei, prin aducerea în prim plan a cetăţeanului şi a 
exigenţelor sale; 

- promovarea culturii, artelor şi sportului, sprijinirea educaţiei, tradiţiilor şi 
divertismentului. 
 

III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUŢIEI 
 

În acest context, Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Târnăveni are un statut unic, 
determinat de condiţiile existente şi de specificul cultural propriu. 

Casa de Cultura „Mihai Eminescu” Târnăveni pune la dispoziţia unor terţe părţi spaţii 
pentru diverse evenimente şi întâlniri cu sau fără profil explicit cultural.  

Activitatea din ce în ce mai bogată la nivelul casei de cultură reclamă necesitatea 
modernizării spaţiilor existente. Realizarea unei strategii pe termen lung oferă posibilitatea unei 
planificări riguroase atât a fondurilor cât şi a manifestărilor culturale importante. Municipiul 
Târnăveni are o instituţie de cultură reprezentativă în care se desfăşoară acţiuni recreative, 
spectacole, cercuri şi diverse alte manifestări culturale. 
 
 
 

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA,  BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI 
 

III.1 OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, prin activitatea Casei de Cultura „Mihai 

Eminescu”, pune la dispoziţia ofertanţilor de servicii cultural artistice, publice sau private, un 
edificiu pentru organizarea de servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 
cetăţenilor Municipiului Târnăveni.  

Casa de cultură “Mihai Eminescu” din Municipiul Târnăveni este o instituţie publică de 
cultură care aplică  obiectivele şi programele culturale aprobate de Consiliul Local al Municipiului 
Târnăveni, aflată în subordinea acestuia. 

Activitatea instituţiei se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 73 /2009 de Consiliul Local al Municipiului 
Târnăveni. 



Finanţarea instituţiei se realizează din venituri proprii, subventii de la bugetul local, 
donaţii şi sponsorizări. 
 
III.2 STRUCTURA EXISTENTĂ A CASEI DE CULTURA “MIHAI EMINESCU” 
 
III.2.1 SCURT ISTORIC 
 

Actuala instituţie culturală  îşi are rădăcinile adânc înfipte în cultura tradiţională locală, 
cunoscând de-a lungul timpului diferite forme de organizare şi funcţionare. 

Prima denumire a instituţiei a fost CASA DE CULTURĂ TÂRNĂVENI. 
Un fapt de mândrie locală îl constituie prestigiul dobândit de Casa de Cultură Târnăveni  

de a fi devenit la scurt timp Casa de Cultură “Mihai Eminescu ” instituţia primind numele poetului 
Mihai Eminescu. 
 
III.2.2 PREZENT 
 

La acest moment Casa de Cultura “Mihai Eminescu” este o instituţie culturală 
reprezentativă pentru municipiul Târnăveni, locul unde funcţioneaza o biblioteca publică – 
Biblioteca municipală – secţia copii, un Atelier de pictură, precum şi Casa de cununii. 

Casa de Cultură “Mihai Eminescu” Târnăveni este o instituţie reprezentativă pentru 
judeţul Mureş aflată pe un frumos loc în ierarhia instituţiilor de profil, ajunsă aici printr-o foarte 
bună organizare internă, printr-o deosebită capacitate a colectivului de angajaţi de a se situa la 
nivelul solicitării sprijinului solicitat de comunitate şi asigurării acestora a ceea ce aceştia au avut 
nevoie. 

A crescut şi s-a diversificat numărul activităţilor permanente: 
- cursurile Atelierului de Arta Plastica A96 al Casei Municipale de Cultura; 

- programul de repetitii al Ansamblului de dansuri populare „Junii Tarnavei”; 

- programul de repetitii al Fanfarei „Armonia” din Tarnaveni; 

- programul de repetitii al Formatiei de dansuri populare a rromilor; 

- programul de repetitii al Asociatiei de dans sportiv „New Dance”; 

A crescut şi s-a diversificat numărul şi calitatea manifestărilor ocazionale în spaţiile 

instituţiei şi spaţiile neconvenţionale: 

- Lansări de carte, spectacole, expoziţii, seminarii, simpozioane, workshopuri, trening-uri, 

dezbateri şi prezentări. 

 
 
 

III.3. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA 
 
Actualul stat de funcţii conform structurii organizatorice aprobată de Consiliul Local prin H.C.L. 
nr. 12/2012 . 
 
III.3.1. PERSONALUL  



Analiza statului de funcţii: 
 
 Posturi Anul 2010 

 
Anul 2011 Anul 2012 

 Total 3 3 4 
 Personal de conducere - - 1 
 Personal de specialitate 1 1 1 
 Personal administrativ 2 2 2 
 
 
III.3.1.1. SCURTA DESCRIERE A POSTURILOR DIN INSTITUŢIE PE ANUL 2012: 
  
Total posturi:   4,  din care: 

Personal funcţii de conducere  -  1 
Personal funcţii de execuţie     - 3 
         - de specialitate – 1: referent cultural (S) 

                    - administrativ – 2 : fochist , îngrijitor 
 
III.3.1.2. ALTE INFORMAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN INSTITUŢIE 
Este asigurat de conducătorul instituţiei. 
 
III.3.2. CONDUCEREA INSTITUŢIEI 
În prezent funcţia de conducere director – manager este vacantă. 
Atribuţiile directorului sunt prevăzute la art.18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Casei de Cultură “Mihai Eminescu” din Tărnăveni aprobat prin HCL nr. 73/2009. 
 
III.4. BUGETUL 
Pentru perioada 2011-2012: 

a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
Crt. 

categorii 2011 2012 

Prevăzut 
(lei) 

Realizat (lei) Prevăzut 
(lei) 

Realizat (lei) 
(până în 
prezent) 

 Venituri proprii 
(totalitatea surselor atrase) 

23000 15904 32000 7744 

 Subvenţii/alocaţii 84000 80205 105000 58285 
 Cheltuieli întreţinere, din care 

-cheltuieli de capital: investiţii 
60000 51534 59000 44219 

 - - - - 
 Cheltuieli personal, din care: 

- cheltuieli cu colaboratorii 
47000 44576 78000 21810 

 - - - - 
 Cheltuieli pe beneficiari, din care 

- din subvenţie 
- din venituri proprii/surse atrase 

107000 96110 137000 66029 
 84000 80205 105000 58285 
 23000 15904 32000 7744 
 Alte categorii - - - - 
 
Pentru anul 2011 

b) gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei :16,54%, 



c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază , specifică instituţiei pe categoriide 
bilete/tarife practicate: preţ întreg / preţ redus / bilet profesional / bilet 
onorific,abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate : Total 15904 Lei. 

-  Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei : Total 15904 lei 
-  Venituri realizate din prestări servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi 
Total..-.... Lei 
d)  gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor %:16,54; 
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor : 46,38% 
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total : - 
g) gradul de acoperire al salariilor din subvenţii: 83,46% 
h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile)   
i) cheltuieli pe instituţie, din care: 
  - din subvenţii : Total - 80205 lei; 
  - din venituri proprii : Total – 15904 lei 

Pentru anul 2012 
j) gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei : 11,73%, 
k) veniturile proprii realizate din activitatea de bază , specifică instituţiei pe categoriide 

bilete/tarife practicate: preţ întreg / preţ redus / bilet profesional / bilet 
onorific,abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate : Total 7744 Lei. 

-  Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei până în prezent: Total 7744 lei 
-  Venituri realizate din prestări servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi 
Total..-.... Lei 
l)  gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor %: 11,73; 
m) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor : 33,03% 
n) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total : - 
o) gradul de acoperire al salariilor din subvenţii: 88,27% 
p) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile)  - 
q) cheltuieli pe instituţie, din care: 
  - din subvenţii : Total - 58285 lei; 
  - din venituri proprii : Total – 7744 lei 

 
 
III.5.PROGRAMELE 

 

Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târnăveni îşi desfăşoară activitatea ca aşezământ 

cultural fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului  Târnăveni. 

 

� În cursul anului 2011, în cadrul Casei de Cultură s-au desfăşurat, o serie de activităţi 

cultural – artistice, astfel: 

-   Programe artistice organizate de şcolile şi grădiniţele din Târnăveni, cu diferite ocazii:  

sărbători de iarnă, Ziua Naţională, ziua Mărţişorului, 8 Martie. 



-      Concert de colinde şi spectacol cu obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă 

-      Omagiu Luceafărului poeziei româneşti – Eminescu şi artele plastice 

-      Unirea Principatelor Române – program artistic 

-      Spectacole ale Teatrului ARIEL din Târgu Mureş 

-      Expoziţie de grafică inchinată „ Luceafărului poeziei româneşti Mihai Eminescu” 

-     Expoziţie de icoane pe sticlă şi lemn- A 96” al Casei de Cultură T-veni, vernisată cu 

ocazia sărbătorilor pascale  

-       Expoziţie de pictură inchinată „poetului, Expoziţie de pictură ”Portretul” 

-      Artă plastică şi program artistic muzical inchinat - „Crăişorului munţilor- Avram Iancu” 

-      Program artistic închinat marelui poet  Mihai Eminescu 

-   Zilele Culturii Târnăvenene – expoziţie de pictură a membrilor cercului „Atelier 96”, 

program artistic   

-     Programe artistice şi expoziţii de artă plastică închinate „Zilei Femeii” 

-      Spectacole ale Teatrului Naţional din Târgu Mureş   

-      Octavian Goga – Poetul pătimirii noastre – program artistic 

-      Avram Iancu – Crăişorul munţilor – expoziţie de carte şi program artistic 

-      „Toamna” – Tabără de pictură 

-  Balul Bobocilor – Liceul Andrei Bârseanu, Colegiul Tehnic Târnăveni 

-  Sărbătorirea si premierea, periodic, a  cuplurilor care implinesc 50 de ani de căsătorie. 

-  Sărbătorirea zilei de 15 Martie 

- Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea corului „Sipos Domokos” 

- Festivalul internaţional de dansuri populare „S-a revărsat Târnava Mică” ed.V 

- Concert „Dupla Káve” 

- Spectacol folcloric susţinut de ansamblul „Mureşul” şi „Trei scaune” Sfântul Gheorghe 

- Sărbătoarea Crăciunului 

- Ceremonii de cununie civilă; 

- Pregătirea şi amenajarea parcului copiilor pentru sărbătorile de iarnă 

- Expoziţie de icoane pe sticlă şi pe lemn dedicată naşterii Domnului Isus Hristos- şi 

spectacol de muzică lumini şi culoare „ Colide, colinde”-concert de colinde 

 

� În cursul anului 2012, în cadrul Casei de Cultură s-au desfăşurat şi urmează să se 

desfăşoare, in continuare, următoarele programe ( acţiuni) culturale, astfel: 



 

Nr. 
Crt. 

Denumirea programului                            
Costuri                        
prevăzute                    
pe proiect                         
ptr. 2012 

       
      Costuri 
      realizate  
     pe proiect 
      ptr. 2012 

Raportarea costurilor proiectelor 
realizate la limitele valorice al 
investiţiei în proiecte din 
perioada 
      01.01.2012- 31.12.2012 
mici, între 
 100-500 
lei 

medii, 
între 
501-1500 
lei 

mari, 
peste 
1501 lei 

1 Proiect naţional-„Mozaicul în arta urbană”-
remodelarea faţadei Casei Municipale de 
Cultură Târnăveni-realizat parţial (08.4-
30.05.2012)  

   5000 lei  4172 lei   x 

2 Tehnoredactarea albumului „ Şcoala de 
artă plastica de la Târnăveni”-Repere 
culturale -352 pag.-autor art.plastic Iuliu 
Moldovan 

10.000 lei     
x 

3 Reamejarea spaţiu interior Casa 
Municipala de Cultură 
Târnăveni(redecorare  holuri, sala Femina 
şi vitralii uşi hol etaj-artist pl. Moldovan 
Iuliu 

10.000 lei    x 

4 Pictarea unor benere şi comfecţionarea 
unor moduli funcţionali ptr. amenajare 
parc copii ptr.sărbătorile de iarnă 

10.000 lei    x 

5 15 ianurie 2012- Spectacol omagial “ 
Luceafărului poeziei româneşti-Mihai  
Eminescu” 

200 lei 200 lei x   

6 Expoziţie de grafică inchinată „ 
Luceafărului poeziei româneşti Mihai 
Eminescu” ( 15.01-16.02.2012= 

300 lei 300 lei x   

7 24 ianuarie 2012- Spectacol literar-muzical 
dedicate marelui eveniment istoric “ 
Unirea Principatelor Române”; 

300 lei 300 lei x   

8 Spectacol Ansamblul „ Trei scaune”- Sf.- 
Gheorghe 
( februarie 2012) 

200 lei 200 lei x   

9 1 martie 2012- Spectacol omagial închinat  
zilei de 8 martie “ ziua femeii”; 

200 lei 200 lei x   

10 Concert Tamaş Gabor ,Maghiar –Koruşi,  
Gaoyi-Konyer Koncert- Tg.-Mureş 

300 lei 300 lei x   

11 1- 10  aprilie 2012- Programe  dedicate 
sărbătorilor pascale, 

     

12 „Primăvara „- expoziţie de grup atelier „A 
96” al Casei de Cultură T-veni, dedicat 
zilelor femeii de 1 şi 8 martie ( 1-24 
.03.2012) 

200 lei 200 lei x   

13 Expoziţie de icoane pe sticlă şi lemn- A 
96” al Casei de Cultură T-veni, vernisată 
cu ocazia sărbătorilor pascale, (1-30 
aprilie 2012) 

300 lei 300 lei x   

14 2 mai 2012-Program artistic- “Octavian 
Goga- poetul patimilor noastre “; 

- -    

15 Expoziţie de pictură inchinată „poetului 
pătimirii noastre-Octavian Goga”, autor 
Iuliu  Modovan( 01-28.05. 2012) 

250 lei 250 lei   x 

16 Expoziţie de carte,  artă plastică şi 
program artistic muzical inchinat - 
„Crăişorului munţilor- Avram Iancu” –
atelier artă plastică”A -96”- Iuliu Moldovan 
( 15-24.05.2012) 

- -    



17 15 mai 2012- Program artistic şi expoziţie 
de carte, expoziţie de grafică şi desen 
“Avram Iancu-Crăişorul munţilor” 

- -    

18 26 mai- 1 iunie 2012- Spectacole de 
muzică populară, folk, pop, rok, clasică, 
expoziţie de carte, artă populară, artă 
plastică, artă fotografică, - “ Zilele culturii 
Târnăvenene”; 

300 lei 300 lei x   

19 „Poetica”-program artistic „ In memoriam 
M. Eminescu” organizat de atelier artă 
plastică”A -96”- Iuliu Moldovan ( 
15.06.2012) 

- -    

20 Expoziţie de pictură ”Arcade”- autor Iuliu 
Moldovan ( 15-22.06.2012) 

- -    

21 Expoziţie de grup – grafică şi desen—au 
expus 6 membrii ai  atelier artă plastică”A 
-96”-al Casei de Cultură Târnăveni ( 
04.06.2012) 

- -    

22 Simpozionul artelor plastice al atelierului 
de artă plastică”A -96”- Iuliu Moldovan-
participanţi 20 cursanţi (15.06-
23.08.2012) 

- -    

23 Expoziţie de artă plastică vernisată cu 
ocazia „ Zilele Târnăveniului”, expun 10 
artişti plastici-proiect coordonat de artist 
plastic Iuliu Moldovan ( 24-26.08.2012) 

- -   x 

24 Proiect naţional-„Mozaicul în arta urbană”-
remodelarea faţadei Casei Municipale de 
Cultură Târnăveni  
( 01.10- 30.11.2012)-artisti plastici Iuliu 
Moldovan şi masterant Iulian Moldovan 

7000 lei -   x 

25 Deschiderea noului an de învăţământ, 
cursurile atelierului de artă plastică ”A -
96”-coordonator- ref. cultural Iuliu 
Moldovan ( 01.10-30.12.2012) 

300 lei - x   

26 Expoziţie de grup a atelierului de artă 
plastică ”A -96”-coordonator- ref. cultural 
Iuliu Moldovan ( 15.10-15.11.2012) 

500 lei - x   

27 „ 1 decembrie 1918”-program artistic 
dedicat  zilei naţionale a României, 
organizat de atelierului de artă plastică ”A 
-96”-coordonator- ref. cultural Iuliu 
Moldovan  
( 25.11-01.12.2012) 

- -    

28 Pregătirea şi amenajarea parcului copiilor 
pentru sărbătorile de iarnă- lucrare 
realizată de atelierului de artă plastică ”A -
96”-coordonator- ref. cultural Iuliu 
Moldovan ( 05.12- 20.12.2012) 

la 5000 lei    x 

29 Expoziţie de icoane pe sticlă şi pe lemn 
dedicată naşterii Domnului Isus Hristos- şi 
spectacol de muzică lumini şi culoare „ 
Colide, colinde”-concert de colinde, 
atelierului de artă plastică ”A -96”-
coordonator- ref. cultural Iuliu Moldovan ( 
20-31.12.2012) 

- -    

 
 

 

 



De asemenea în cadrul Casei de Cultură se desfăşoară şi o serie de activităţi socio-

cultural – artistice:  

- Carnavalul copiilor Gimnaziul de stat Traian 
- Spectacol-Teatrul Naţional Tg.-Mureş 
- „ Junii Târnavei”, repetiţii şi spectacol 
- Spectacol –Teatrul de păpuşi Sibiu 
- Concurs recitare poezii- Scoala Generală nr. 4 Târnăveni 
- Spectacol de muzică populară şi pricesne 
- Repeţii majorette 
- Spectacol-Concurs- copii de la Grădiniţa nr. 4 Târnăveni 
- Spectacol Corul “AMICIŢIA” 
- Spectacol Kokenyeş 
- Spectacol Circ Satu Mare 
- Spectacol Teatrul de păpuşi Ariel din Tg.-Mureş 
- Concert Flamingo- Ovidiu Scridon 
- Spectacol Kokenyeş 
- Lansare de carte “ASTRA ROMANIA- VIORICA SUŢU 
- Intâlnire cu avocatul poporului 
- Festivitatea de premiere : 50 de ani de căsnicie 
- Festivitate de premiere STADIONUL RONCHIN 
-    Ceremonii de cununie civilă; 
- Organizare- intrunire  cu membrii echipei de minifotbal Târnăveni 
- Dezbateri cu publicul pentru simpatizantii si membrii cultului „Martorii lui Jehova”; 
- Dezbateri cu publicul pentru simpatizantii si membrii cultului Penticostal; 
- Expozitie cu vanzare produse naturiste si consiliere in medicina naturista; 
- Dezbateri cu publicul pe tema „Inimoşii”-despre  bolile cardiovasculare; 
- Organizare- intrunire  cu membrii echipei de minifotbal Târnăveni 
 

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI 
 

Regulamentul de organizare a instituţiei publice de cultură aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 73/ 2009 şi este anexat la prezentul caiet de 
obiective (anexa 1). 
 

IV. SARCINI ŞI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT: 
 

IV.1 SARCINI 
 

Pentru perioada  de mangement, managerul va avea următoarele sarcini: 
• Propunerea şi îndeplinirea programelor şi proiectelor culturale proprii precum şi indicatorii 

economici şi culturali şi prezentarea spre aprobare autorităţilor publice locale; 
• Elaborarea şi aplicarea de strategii specifice în măsura să asigure desfăşurarea în condiţii 

performante a activităţii culturale curente şi de perspective a instituţiei; 
• Propunerea şi identificarea de resurse în vederea alocării resurselor prin bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor culturale, 



în scopul obţinerii de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor în vigoare, 
împreună cu personalul din cadrul instituţiei; 

• Desfăşurarea de activităţi specifice de management cultural cu respectarea alocaţiilor 
bugetare aprobate de ordonatorul de credite; 

• Folosirea în mod eficient a dotărilor instituţiei, în scopul dezvoltării activităţilor culturale şi 
realizarea de propuneri pentru îmbunătăţirea bazei materiale de care dispune instituţia; 

• Încheierea de contracte pentru activităţi culturale; 
• Gestionarea şi administrarea în condiţiile legii a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
• Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat, conform R.O.I., precum şi 

obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobat prin 
fişele de post; 

• Adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei pentru dezvoltarea activităţii; 

• Luarea de măsuri pentru asigurarea instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor 
în instituţie. 

• Stabilirea de măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a 
normelor de protecţia muncii. 

 
 
IV.2 OBIECTIVE 
  Pentru perioada de management este de  5 ani, începând cu data încheierii contractului 
de management, managerul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea şi diversificarea activităţii 
culturale a Casei de Cultura “Mihai Eminescu” prin manifestări de natură să-i sporească tonusul, 
confortul spiritual şi performanţa spirituală, dincolo de limitele municipiului. De asemenea, să se 
găsească modalităţi de aplicare a unui bun management al resurselor umane:  o conducere a 
activităţii în conformitate cu legile şi dispoziţiile ce reglementează activitatea culturală şi o 
distribuire a personalului angajat pe arii întinse de domenii astfel încât să se acopere toate 
solicitările publicului şi cetăţeanului către instituţie; întocmirea judicioasă a bugetelor de venituri 
şi cheltuieli şi respectarea întocmai a întregului exerciţiu bugetar, cale principală de promovare a 
imaginii instituţiei. 
 
 

V. PROIECTUL DE MANGEMENT 
 
 

Proiectul de management trebuie să cuprindă un număr de 25 pagini + anexe şi trebuie 
să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Casei de Cultură 
“Mihai Eminescu” din Târnăveni în perioada contractului. În evaluarea proiectului de 
management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile 
formulate, având în vedere următoarele prevederi care reprezintă totodată şi criteriile generale 
de analiză şi notare a proiectelor de management: 
 
 

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
 
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul internaţional existent: 



 
a.1 instituţii/ organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi – prezentare succintă; 
a.2  participarea instituţiei la programe, proiecte internaţionale; 
a.3  cunoaşterea activităţii instituţiei;  
a.4  acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării; 
a.5  reflectarea activităţii instituţiei în presa de specialitate; 
a.6  profilul beneficiarului actual: 

- analiza datelor obţinute; 
- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari; 

a.7  beneficiarul - ţinta activităţii instituţiei 
a.8  descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul informaţiilor: 
studii, cercetări, alte surse de informare) 
a.9  utilizarea spaţiilor instituţiei destinate publicului. 
Casa de Cultura “Mihai  eminescu” deţine următoarele spaţii: 
- corp cladire situat în Mun. Târnăveni, str. Republicii , nr.32 
a.10 propuneri de îmbunătăţire a spaţiilor, modificări, extinderi, reparaţii reabilitare, după caz. 
 
B. Analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea 
acesteia; 
 
b.1 analiza programelor/ proiectelor instituţiei; 
b.2 analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, în ţară, precum şi la nivel 
european; 
b.3 analiza misiunii actuale a instituţiei; ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută; factori 
de succes şi alte elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor; 
b.4 Concluzii 
- reformularea mesajului, dupa caz; 
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare sau reorganizare, după 
caz: 
 
c.1 analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 
c.2 prevederi privind modificarea reglementărilor interne sau actelor normative incidente; 
c.3 funcţionarea instituţiei delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de conducere 
- numărul întrunirilor anuale; 
c.4 analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursurile de 
perfecţionare - menţionarea duratei şi tipului de perfecţionare. 
 
D. Analiza situaţiei economico -financiare a instituţiei: 
 
d.1 analiza datelor de buget din caietul de obiective; 

- bugetul de venituri (subvenţii, alocaţii, venituri proprii); 
- bugetul de cheltuieli (personal, contracte de muncă, convenţii, încheiate în baza legilor 

speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, întreţinere, pentru reparaţii capitale); 
d.2 analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada indicată în 
caietul de obiective, după caz, completată cu informaţii solicitate de la instituţie; 



 
 
+----+---------+-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|Nr. |Programul|Tipul proiectului|  Denumirea  |Devizul estimat|Devizul realizat|Observatii, comentarii,| 
|crt.|         |                 |proiectului  |               |                |       concluzii       | 
+----+---------+-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|(1) |   (2)   |       (3)       |     (4)     |      (5)      |      (6)       |          (7)          | 
+----+---------+-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|    |         |Proiecte mici    |             |               |                |                       | 
|    |         +-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|    |         |Proiecte medii   |             |               |                |                       | 
|    |         +-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|    |         |Proiecte mari    |             |               |                |                       | 
+----+---------+-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 
|    |Total:   |Total:           |             |Total:         |Total:          |                       | 
+----+---------+-----------------+-------------+---------------+----------------+-----------------------+ 

  

 
d.3 analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază; 
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale; 
d.4 analiza gradului de creştere a surselor atrase, venituri proprii, în totalul veniturilor; 
d.5 analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
d.6 analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
d.7 analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţii: 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât cele de 
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, convenţii civile); 
d.8 cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie; 
- din venituri proprii; 

 
 
E. Strategia programelor şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV 
e.1 prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioadă de management; 
e.2 programele propuse pentru întreaga perioadă de management, denumirea şi descrierea 
fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări. 
e.3 proiecte propuse în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, găzduirea unor 
producţii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, iar pentru proiecte, în 
cadrul programelor de formare / educative/ expoziţionale etc, pentru cel mult 3 ani. 
e.4 alte evenimente şi activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 
 
F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei cu mentionarea 
resurselor financiare necesare a fi alocate de catre autoritate  
 
f.1 previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani, corelată cu 
resursele financiare necesare a fi alocate din subvenţia acordata instituţiei de către Consiliul 
Local al Municipiului Târnăveni: 

-  previziunea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 
- previziunea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea 

resurselor vizate; 



f.2 previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor, prin realizarea 
unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, cuprinsă în anexă nr. 3, 
pentru întreaga perioadă de management. 
f.3 proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază specifică instituţiei, cuprinsă 
anexa nr. 4.  
 

VII. ALTE PRECIZARI 
 

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Primăria Municipiului Târnăveni,  
informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management. 

Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 
Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul Primăria Municipiului Târnăveni, 
telefon 0265/443400, fax 0265/446312. 
 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ANEXA Nr. 2 

la caietul de obiective  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul valori de referinţă1 ale costurilor aferente investiţiei 
     

+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
|Categorii de |  Limite valorice ale investitiei in  |Limite valorice ale investitiei in proiecte| 
|investitii in|  proiecte din perioada precedenta  |  propuse4 pentru perioada de management  | 
| proiecte2  |         (de la .... la ....)         |           (de la .... la ....)            | 
+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
|     (1)     |                 (2)                  |                    (3)                    | 
+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
|    mici     |(de la ..... lei pana la ........ lei)|   (de la .... lei pana la ........ lei)   | 
+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
|    medii    |(de la ..... lei pana la ........ lei)|   (de la .... lei pana la ........ lei)   | 
+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
|    mari     |(de la ..... lei pana la ........ lei)|   (de la .... lei pana la ........ lei)   | 
+-------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+ 
  
 

 

 

 

1 Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către 
candidat în urma analizei datelor din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu 
informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul 
pentru proiecţia financiară; şi 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depăşire atrage 
răspunderea managerului.  
 2 Împărţirea pe 3 categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de 
management a costurilor legate de proiecte.  
 3 În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, 
completate cu informaţii solicitate de la instituţie).  
 4 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca 
unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXA Nr. 3 

la caietul de obiective  
 

    Tabelul investiţiilor în programe
1
  

     
+----+----------------------+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+-------------
--------+ 
|    |                      | Categorii de  |Nr. de proiecte|  Investitie3  |   Nr. de   |   Investitie   |       Total5       
| 
|Nr. |      Programe/       | investitii2  | in primul an  |  in proiecte   |proiecte in |  in proiecte   |investitie in 
program| 
|crt.|  Surse de finantare  |  in proiecte  |  (anul....)   |  in primul an  |anul "x" 4 |  in anul "x"   +---------+----
-------+ 
|    |                      |               |               |   (anul...)    |            |                |Primul an| 
Anul "x"  | 
+----+----------------------+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+---------+---
--------+ 
|(0) |         (1)          |      (2)      |      (3)      |      (4)       |    (5)     |      (6)       |   (7)   |    
(8)    | 
+----+----------------------+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+---------+---
--------+ 
| 1. |Programul a)....6     |(mici) .... lei|               |                |            |                |         |           
| 
|    |                      +---------------+---------------+----------------+------------+----------------+         |           
| 
|    |                      |(medii) ... lei|               |                |            |                |         |           
| 
|    |                      +---------------+---------------+----------------+------------+----------------+         |           
| 
|    |                      |(mari) .... lei|               |                |            |                |         |           
| 
+----+---------------------+---------------+---------------+----------------+------------+---------------- +---------+---
--------+ 
| 2. |TOTAL7, din care:     |       -       |     Total     |     Total      |   Total    |     Total      |    -    |     
-     | 
|    |                      |               | nr. proiecte  |   investitie   |nr. proiecte|   investitie   |         |       
| 
|    |                      |               | in primul an  |  in proiecte   |in anul "x" |  in proiecte   |         |           
| 
|    |                      |               |               |  in primul an  |            |  in anul "x"   |         |       
| 
|    |                      |               |               |(lei), din care:|            |(lei), din care:|         |           
| 
+----+-------------------- -+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+---------+---
--------+ 
| 3. |Surse atrase8         |       -       |       -       |                |     -      |                |    -    |     
-     | 
+----+----------------------+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+---------+---
--------+ 
| 4. |Bugetul autoritatii9  |       -       |       -       |                |     -      |                |    -    |     
-     | 
+----+----------------------+---------------+---------------+----------------+------------+----------------+---------+---
--------+ 
  

 
 
 1 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului 
de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a 
managementului.  
 2 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor 
de referinţă (anexa nr. 2.).  
 3 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva 
subcategorie.  
 4 Anul "x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de 
perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani 
pentru care se întocmeşte proiectul de management. În coloana (5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte 
aferente unei categorii doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a 
investiţiei în realizarea proiectului.  
5 Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor 
multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.  
   6 Rândul 1 se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, 
conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management.  
   7 Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6).  



   8 Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se 
completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de fonduri din alte surse 
decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale 
activităţii manageriale.  
   9 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către 
autoritate.  
 

 

 
 
 
 
 

 ANEXA Nr. 4 

la caietul de obiective  
 

    Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, 
specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate  

     

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

|     Perioada      |Nr. de proiecte1  |   Nr. de    | Nr. de  |Venituri propuse| 

|                   |     proprii     |beneficiari
2  
|bilete

3
 |   (mii lei)    | 

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

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

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

|Anul de referinta4  |                 |             |         |                | 

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

|Primul an          |                 |             |         |                | 

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

|Anul x             |                 |             |         |                | 

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

|TOTAL5:            |                 |             |         |                | 

+-------------------+-----------------+-------------+---------+----------------+ 

  

 

 

     1 Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, 
evenimente ocazionale etc.  
   2 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea 
privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii.  
   3 Coloana (4) va conţine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se 
înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, 
cu excepţia biletului onorific cu valoare 0 lei).  
   4 Rândul "Anul de referinţă" va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, 
completate, după caz, cu informaţii solicitate de la instituţie.  
   5 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază. 



 
 

Anexa nr. 3 LA H.C.L. nr.44/2012 
 
 
 

 
Membrii comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursul de proiecte de management 
la Casa  Municipală de Cultură „Mihai Eminescu” Târnăveni 

 
 

Art. 1. Se numeşte comisia pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 

management  la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Târnăveni,  în următoarea 

componenţă: 

     Membrii:   1- consilier local - Modorcea Ovidiu Vasile 

 2- specialist in domeniu – Bănărescu Eduard, director Casa Municipală de 

Cultură „Mihai Eminescu” Sighişoara 

 3- specialist in domeniu – Bloj Claudia Sorina, director Biblioteca Municipală 

„Petru Maior” Reghin 

 

Art. 2. Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor concursului de 

proiecte de management  la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Târnăveni,  în următoarea 

componenţă: 

     Membrii:  1- consilier local - Mihăilescu Alin Marius 

2- specialist in domeniu – Conţiu Ioan, director Casa Municipală de Cultură 

„Eugen Nicoară” Reghin 

3- specialist in domeniu – Grama Dorin Vasile, director Casa Municipală de 

Cultură „Pompeiu Hărăşteanu” Luduş 

 


