
ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 192/31.10.2013 

CAIET DE OBIECTIVE   pentru concursul de proiecte de management organizat pentru 
Casa de Cultură   « Ion Creanga »  Tirgu Neamt 

I. OBIECTIVELE SI MISIUNEA INSTITUTIEI  

Perioada de management este de 3 ani, începând cu data încheierii contractului de 
management. 

I.1 SUBORDONARE 

Casa de Cultură "Ion Creanga"  Tirgu Neamt este instituţie publică de cultură de interes local,  
finanţată din alocaţii de la bugetul local si din venituri proprii, care funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt, în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăsurarea activităţii asezămintelor culturale, 
cu modificările si completarile ulterioare si ale legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Sediul Casei de Cultură "Ion Creanga" Tirgu Neamt se află situat pe str. Stefan cel Mare  
nr.55, printre altele cuprinzand  si o sală de spectacol mare care deserveste activitatilor culturale 
la nivelul orasului.  

 
I. 2 OBIECTIVELE INSTITUŢIEI 

         a) oferirea de produse s i  servicii culturale diverse, pentru sat isfacerea nevoilor 
culturale ale orasului Tirgu Neamt, în scopul cresterii gradului de acces s i de 
participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
         b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea în valoare a culturii 
tradiţionale si a patrimoniului cultural imediat; 
         c) educaţia permanentă s i formarea profes ională continuă de interes comunitar, în  
afara sistemelor formale de educaţie. 

În  scopul  realizării     obiectivelor,  Casa de  Cultură "Ion Creanga"   T irgu Neamt 
desfăsoară activităţi de tipul: 
a) evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment, festivaluri, concursuri,  
târguri, seminarii si altele asemenea; 
b) expoziţii temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susţinerea editării 
de cărţi si publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiinţific; 
c)promovarea turismului cultural de interes local; 
d)conservarea si punerea în valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si tradiţiilor; 
e)organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanent ă si formare 
profesională continuă. 
f)organizarea si susţinerea formaţiilor de amatori. 
g)iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei; 

 



I.3 MISIUNEA INSTITUŢIEI 

Conform legislaţiei specifice si a nevoilor culturale ale comunităţii locale, activitatea 
Casei de Cultură "Ion Creanga" Tirgu Neamt se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de 
rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie în vederea dezvoltării libere si a adaptării lor 
la evoluţiile majore din cadrul societăţii si a normelor generale de moralitate. 

În realizarea activităţii sale specifice, Casa de Cultură "Ion Creanga" poate colabora 
cu alte instituţii publice, societăţi comerciale, regii autonome, companii naţionale, organizaţii 
precum si cu persoane fizice si juridice din ţară si străinătate. 

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

II. EVO LUŢIILE ECONOMICE SI SOCIO-CULTURALE ALE COMUNITĂŢII 
ÎN CARE INSTITUŢIA ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA 

Casa de Cultură"Ion Creanga" Tirgu Neamt funcţionează în mijlocul locuitorilor 
orasului, cetăţeni de diverse vârste, profesii, de orientări religioase, în mare majoritate ortodoxe, 
care asteaptă de la instituţie variante de petrecere a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut. 
Experienţa instituţiei din ultimii ani demonstrează că aici există capacităţi suficiente si resurse 
umane valoroase care stiu să gestioneze si să organizeze activităţile culturale ale orasului. 

III. DEZVO LTAREA SPECIFICĂ A INSTITUŢIEI 
 
Activitatea din ce în ce mai bogată la nivelul Casei de Cultură reclamă necesitatea 

modernizării spatiilor existente. 
Realizarea unei strat egii pe termen lung- ani- oferă posibilitatea unei planificări 

riguroase atât a fondurilor cat si a manifestărilor culturale importante. 
Orasul Tirgu Neamt are o instituţie de cultură reprezentativă pentru judeţ în care se 

desfăsoară acţiuni recreative, spectacole, cercuri,  artistice si tehnico-aplicative ce ar putea 
deveni un puternic Centru Cultural Local. 
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I I I  1 .P ER S ON A LU L SI  C ON D U C ER EA  
 

N r. C rt. P o s turi  A nul  2 0 1 3  -  i a n 
 

A n u l  2 0 1 3 -  i u l i e  
 To ta l  9 7 

1. P ersonal  de conducere 1 1 
2. P ersonal  de speci ali t at e  5 3 

 P ersonal  de adminis t rati v  3 3 

S t ructu ra  o rga niz ato ri c ă   a   fos t  a prob at e de  C ons i l i ul  Lo c al  al  orasului  Ti rgu Neamt  
prin  H.C .L nr. 138/24.07.2013. 

III.2. SCURTA DESCRIERE A POSTURILOR DIN INSTITUŢIE PE ANUL 
2013

Total posturi - 7 din care : 
Personal funcţii de conducere -1 
Personal funcţii de execuţie - 6 

III.3. INFORMATII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN 
INSTITUTIE 

Managementul resurselor umane este asigurat de managerul instituţiei. 

III.4. CONDUCEREA INSTITUŢIEI 

 

 
Conducerea este asigurată de un manager cu studii superioare, care are si calitatea de 

ordonator de credite, în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de 
credite. 

Managerul îsi realizează obligaţiile asumate prin contractual de management potrivit 
termenilor si condiţiilor acestuia si cu respectarea prevederilor legale. 

III.5 CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ ALE MANAGERULUI 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea criteriilor de performanta 

1. Cantitatea si calitatea actiunilor si serviciilor realizate 
2. Gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite 
3. Eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate în contextul atingerii obiectivelor propuse 

4. Adaptarea   la   complexitatea   muncii 
Gradul de creativitate 

5. Analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor 
6. Evaluarea lucrarilor si serviciilor de rutina 
7. Asumarea responsabilitatii, intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea 

atributiilor 

8. Evaluarea nivelului riscului decizional 
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9. Capacitatea relationala si disciplina muncii - capacitatea de evitare a starilor conflictuale 
si respectarea normelor interne 

10. Adaptarea la situatii neprevazute 
  





IV. SARCINI SI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT 

IV.1. SARCINI 

Pentru perioada contractului, managementul va avea urmatoarele sarcini: 
- propunerea s i îndeplinirea programelor s i proiectelor culturale proprii precum si a 

indicatorilor economici si prezentarea lor spre aprobare autoritatii publice locale; 
- propunerea si identificarea de resurse în vederea alocarii resurselor prin bugetul 

anual de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale, 
în scopul obtinerii de venituri extrabugetare, în conditiile reglementarilor în vigoare, împreuna cu 
personalul din cadrul institutiei; 

- desfasurarea de activitati specifice de management cultural cu respectarea 
alocatiilor bugetare aprobate de ordonatoruI de credite; 

- elaborarea s i aplicarea de strategii specifice în masura sa as igure desfasurarea în 
conditii optime, performante, a activitatii curente si de perspectiva; 

- adoptarea unor masuri care sa asigure divers ificarea s i dezvolt area surselor de 
venituri,  eficientizarea  spectacolelor prin  largirea  ariei  de  adresabilitate,  multiplicarea  si 
diversificarea spatiilor în care se desfasoara actul artistic, îmbunatatirea promovarii în mass- 
media, atragerea unor noi categorii de public; 

- gestionarea si administrarea patrimoniului institutiei, pastrarea sa în bune conditii; 
- realizarea unor proiecte de mica anvergura (spectacole mici) cu forte proprii si 

cheltuieli minime deplasabile cu usurinta si capabile sa raspunda nevoii de a sustine concerte în 
diverse spatii neconventionale; 

- adoptarea de masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si 
cheltuieli al institutiei în vederea dezvoltarii activitatii; 

- eficientizarea gestionarii resurselor în directia minimizarii cheltuielilor; 
- îndeplinirea tuturor obligatiilor care deriva din aprobarea proiectului de management 

si în conformitate cu dispozitiile/hotararile ordonatorului principal de credite, Consiliului Local 
al  orasului Tirgu Neamt, respectiv cele prevazute în legislatia în vigoare si în reglementarile care 
privesc functionarea institutiei; 

- adoptarea de masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului de venituri si 
cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea activitatii; 



- transmiterea catre autoritatea publica locala, conform dispozitiilor legale privind 
managementul institutiilor de spectacole-O.U.G. 189/2008, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea 269/2009, a rapoartelor de activitate, precum si a oricaror alte situatii solicitate; 

- stabilirea atributiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat conform 
regulamentului intern precum si obligatiilor profesionale individuale de munca ale personalului, 
aprobate prin fisele de post; 

-asigurarea unui climat profesional favorabil desfasurarii activitatii în cadrul institutiei; 
- atragerea de parteneriate în vederea realizarii obiectivelor propuse; 
- încheierea de contracte pentru activitatile culturale; 
- asigurarea unui management eficient al resurselor umane; 
- selectarea, angajarea, promovarea si sanctionarea personalului din institute; 
- stabilirea de masuri privind sanatatea si securitatea muncii, pentru cunoasterea de catre 

salariati a normelor de protectia muncii si asigurarea pazei contra incendiilor; 

IV.2. OBIECTIVE 

- pentru perioada contractului, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea si 
diversificarea activitat ii culturale a Casei de Cultură „Ion Creanga"  Tirgu Neamt, prin 
manifestari de natura sa-i sporeasca prestigiul; 

- consolidarea si extinderea gamei de servicii oferite si diversificarea acestora; 
-actualizarea  s i/sau  init ierea unor  studii   de  specialitate,  care vizeaza  cunoasterea 

categoriilor de beneficiari; 
- cresterea vizibilitatii institutiei prin actiuni si evenimente specifice; 
- imbunatatirea perceptiei publice asupra Casei de Cultură „Ion Creanga"    
- elaborarea unui plan de formare profesionala continua a personalului institutiei; 
- gas irea modalit atilor de  aplicare  a unui  bun  management  al  resurselor umane: 

conducere a institutiei in conformitate cu legile si dispozitiile ce reglementeaza activitatea de 
cultura si o distribuire a personalului angajat pe diverse domenii, astfel incat sa se acopere toate 
solicitarile publicului; 

- intocmirea judicioasa a bugetelor de venituri s i cheltuieli, cu respectarea intocmai a 
intregului exercitiu bugetar, cale principala de promovare a imaginii institutiei; 

Pentru perioada contractului, managementul va urmari urmatoarele: 
a)managementul resurselor umane: 
- conducerea, 
- personalul, 
- atragerea personalului artistic pentru completarea posturilor vacantate; 

 



b) managementul economico-financiar: 
- bugetul de venituri (subventii, venituri proprii, surse atrase si sponsorizari); 
-buget ul de chelt uieli (p ersonal: cont ract e de munca/convent ii/cont ract e; 

încheiate in baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capit al; cheltuieli de 
întretinere); 

c) managementul administrativ: 
- modificarea/completarea documentelor interne de organizare si functionare; 
- reglementari prin acte normative; 

d) managementului de proiect: 
- atragerea de fonduri pentru realizarea de proiecte culturale; 

De asemenea, managerul institutiei va avea ca obiective: 
- reconsiderarea strategiilor institutiei si reconfigurarea acesteia pe termen scurt si mediu; 
- întarirea  capacitatii  institutionale  si   de  administrare  a  programelor,   actiunilor  si 

activitatilor culturale; 
-imbunatatirea dot arii materiale, identificarea si as igurarea resurselor materiale în 

vederea desfasurarii activitatii în conditii normale de munca, conform legislatiei în vigoare; 
- realizarea unor parteneriat e cu alt e institutii cu obiective asemanatoare, din tara s i 

strainatate, autoritati locale etc.; 
- atragerea si mentinerea în colectiv a unor artisti de valoare, angajati sau colaboratori, 

din randul artistilor consacrati; 
- mentinerea unitatii în circuitul de valori artistice pe plan national si local; 
- atragerea si formarea unui public interesat de valorile culturale; 

V.    PERIOADA    PENTRU    CARE    SE    INTOCMESTE    PROIECTUL    DE 
MANAGEMENT 

Proiectul întocmit de candidat,  cu respectarea prevederilor din actele normative indicat e 
în bibliografie,  trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii s i 
evolutiei Casei de Cultură „Ion Creanga" din Tirgu Neamt într-o perioada de trei ani. 

In întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în întelesul definitiilor art. 2 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 269/2009, a rapoartelor de activitate, precum si a tuturor comunicarilor necesare. 

In evaluarea proiectului de management se va urmari modul în care oferta candidatului 
raspunde la obiectivele si sarcinile formulate, avand în vedere urmatoarele prevederi,  care 
reprezinta totodata si criteriile generale de analiza si notare a proiectelor de management: 

a) analiz a socioculturala a mediului  în care îsi  desfasoara act ivit atea instit utia si 



propuneri privind evolutia acesteia în sistemul institutional existent; 
b) analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind îmbunatatirea acesteia; 
c) analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, dupa 

caz; 
              d)analiza situatiei economico-financiare a institutiei; 
 e)strategia, programele si planul de act iune pentru îndeplinirea misiunii specifice 
a institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor planificate 

f) previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei,  cu mentionarea resurselor 
financiare necesare a fi alocate de catre autoritate. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie sa contina solutii 
manageriale concrete, în vederea functionarii si dezvoltarii institutiei, pe baza sarcinilor si 
obiectivelor. 

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

A. analiza socioculturala a mediului in care îsi desfasoara acti vitatea institutia si  
propuneri privind evolutia acesteia în sistemul institutional existent 

a. 1. institutii/organizatii care se adreseaza aceleiasi comunitati - prezentare succinta; 
a.2. participarea institutiei în/la programe/proiecte europene/internationale; 
a.3. cunoasterea activitatii institutiei de catre comunitatea beneficiara a acesteia; 
a.4. actiuni întreprinse pentru îmbunatatirea promovarii imaginii/activitati PR/strategii 

media; 
a.5. reflectarea institutiei în presa de specialitate; 
a.6. profiIul/portretul beneficiarului actual; - - 

- analiza datelor obtinute; 
-estimari pentru atingerea altor categorii    de    beneficiari (tipul informatiilor, 

studii, cercetari, alte surse de informare); 
a.7. beneficiarul tinta al activitatilor institutiei: 

- pe termen scurt; 
- pe termen lung; 

a. 8. descrierea modului de dobandire a cunoasterii categoriilor de beneficiarii (tipul 
informatiilor: studii, cercetari, alte surse de informare); 

a.9. utilizarea spatiilor institutiei; 
a. 10.propuneri de îmbunatatiri ale spatiilor: modificari, extinderi, reparatii, reabilitari,  

dupa caz. 

B. analiza     activitatii     profesionale     a     institutiei     si     propuneri     privind 
imbunatatirea acesteia: 
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b.2. analiza participarii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, targuri etc. (în tara, la 
nivel national/international, în U.E, dupa caz alte state); 
b.3. analiza misiunii actuale a institutiei - ce mesaj poarta institutia, cum este perceputa, factori 
de succes si elemente de valorizare sociala, asteptari ale beneficiarilor etc;  
b.4. concluzii: 

-reformularea mesajului, dupa caz; 
-descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii. 

C. analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, 
dupa caz: 

c.1. analiza reglementarilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente; 
c.2. propuneri privind modificarea reglementarilor interne si/sau ale actelor normative 

incidente; 
c.3. functionarea institutiilor delegarii responsabilitatilor, propuneri de modificare a 

limitelor de competente în cadrul conducerii institutiei; 
c.4. analiza nivelului de perfectionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri 

de perfectionare pentru conducere si restul personalului. 

D. analiza situatiei economico-financiare a institutiei: 

d. 1. analiza datelor din buget , dupa caz, completate cu informatii solicitate/obtinute de la 
institutie: 

-bugetul de venituri (subventii, venituri proprii, alte surse); 
-bugetul de cheltuieli(personal:contracte de munca/conventii/contracte incheiate in baza 

legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întretinere; cheltuieli 
pentru reparatii capitale); 

d.2. analiza comparativa a cheltuielilor (estimate si, dupa caz realizate) în perioada 
indicata în caietul de obiective, dupa caz, completate cu informatii solicitate/obtinute de la 
institute : 

 

Nr.crt. Programul Tip 
proiect 

Denumire Deviz 
estimat 
(lei) 

Deviz 
realizat 
(lei) 

Observatii, 
comentarii, 
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  
institutiei: 

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza a institutiei; 
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activitati ale institutiei; 
- analiza veniturilor realizate din prestari de servicii culturale în cadrul 
parteneriatelor cu alte autoritati publice locale; 

d.4. analiza gradului de crestere a surselor atrase/veniturilor 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 subventie/alocatie. 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 
de cat    contractele    de    munca    (drepturi    de    autor,    drepturi    conexe,    contracte    si 
conventii civile); 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
- din subventie; 
- din venituri proprii. 

E. strategia, programele si planul de actiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 
a institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevazute  

e. 1 .prezentarea strategiei artistice pentru întreaga perioada de management; 
e.2.programele propuse pentru întreaga perioada de management cu denumirea si, dupa 

caz, descrierea fiecarui program, a scopului si tintei acestora, exemplificari; 
e.3.detalierea proiectelor care alcatuiesc programele propuse pentru oferta culturala a 

institutiei (program/titlu proiect/autor/realizator/refaceri/reluari/pfanificare turnee/participari la 
festivaluri, dupa caz) pentru cel mult trei ani; 

e.4.alte activitati specifice institutiei planificate pentru perioada de management. 

F. pre vizionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea 
resurselor financiare necesare spre a fi alocate de catre autoritate: 

f.1 Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei pentru urmatorii trei ani, 
corelata cu resursele financiare necesare spre a fi alocat e din subventia acordata de catre 
Consiliul Local al orasului  Tirgu Neamt 

a)-previzionarea evolutiei cheltuielilor de personal ale institutiei; 
b)-previz ionarea evolutiei veniturilor propuse a fi atrase de catre candidat, cu 

mentionarea resurselor vizate; 
f.2 previzionarea evolutiei costurilor, cuprinsa în anexa nr. 1, aferente proiectelor (din 

programele propuse), prin realizarea unei proiectii financiare privind investitiile preconizate în 
proiecte, cuprinse în anexa nr. 2, pentru întreaga perioada de management; 

f.3 proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza specifica institutiei,  
cuprinsa în anexa nr. 3. 
 


