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Comisia de concurs la Casa de Cultura “Ion  Creanga” Tirgu Neamt 

 

 

1. Humulescu Traian  – Viceprimar – Presedinte 

2. Apopei  Vasile – Administrator Public – membru 

3. Consilier local    - membru 

 

 Secretar comisie : Cucos Florica 

 

Comisia de solutionare a contestatiilor  la Casa de Cultura “Ion  Creanga” 
Tirgu Neamt 

 

4.  Pupazan Elena – Presedinte 

5. Consilier local    - membru 

6. Mihaila Elena Carmen – membru  

 

 Secretar comisie : Manoliu Ioan Catalin 

 

 MEMBRII   SUPLEANTI 

1. consilier local  

2. Rotaru Popa Mihaela 

3. Iosub Ecaterina 

 

 



 

 



 

 





ANEXA 1 LA CAIETUL DE OBIECTIVE 

Tabelul valorilor de referinţă ale costurilor aferente investiţiei 
Tabelul valori de referinţă34 ale costurilor aferente investiţiei 
 

Categorii de investiţii 
în proiecte35 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte din perioada 
precedentă36 

(de la ....la ....) 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte propuse37 
pentru perioada de management 

(de la ....la ....) 
(1) (2) (3) 

mici (de la ..... lei până la ........ lei) (de la ....lei până la ........ lei) 

medii (de la ..... lei până la ........ lei) (de la .... lei până la ........ lei) 

mari (de la ..... lei până la lei) (de la .... lei până la lei) 

 
 

(34) Valorile de referinta pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmeaza sa fie propuse de catre candidat in urma 
analizei datelor din caietul de obiective (dupa caz, completate cu informatii solicitate de la institutie). Limitele valorice astfel rezultate urmeaza a 
constitui: 

- elementul de calcul pentru proiectia financiara; 
- limite superioare de cheltuieli pentru management, a caror depasire atrage raspunderea managerului. 

 

(35) Impartirea pe 3 cat egorii de referint a (mici, medii,  mari) permite previzionarea pentru intreaga perioada de management a 
costurilor legate de proiecte. 

(36) In lipsa altor informatii, pot fi utilizate datele din caietul de obiective (dupa caz, completate cu informatii solicitate de la institutie). 
(37) Stabilirea limitelor valorice maxime ale investitiei in proiect reprez inta dimensionarea financiara a proiectului ca unitate de 

referinta pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management). 

 

  



A N E X A  2  LA  C A I ET U L  D E O BI EC TI V E  

Ta bel ul  i nv es ti t i il o r i n pro g ra m e  
 

Total             42 

investiţie       în 
program 

Nr. 
Cr. 

Programe/S urse 
de finanţare 

C ategori i  de 
investiţii 3 9  î n  
proi ect e 

N r.  d e  
proi ect e în  
primul an  
(anul  ...... ) 

Invest iţ i e î n     
proi ect e î n  
primul  an 
(anul  ...) 

Nr.      de 
proi ect e î n      
anul 
4 1  

Investiţie în 
proiecte    in 
anul „x" 

Primul 
an 

Anul 
„x" 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(mici )... l ei     
(medi i )...l ei     

 P rogramul  a)...... 43 

(mari )...l ei     

  

 Total 44 , din  care:  Total nr. 
proi ect e in  
primul  an 

Total  
i nves t i ţi e î n  
proi ect e    în  
primul       an 
(l ei ),       din  
care: 

Total  nr. 
proiecte în     
anul 
„x" 

Total 
investiţie în 
proiecte    în 
anul „x"(lei),  
din care 

  

 Surse at rase        
 Bugetul  

autorit ăţii 46 

       

(38) Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentand baza de negociere a contractului de management in 
privinta cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru intreaga perioada a managementului. 

(39) Investitiile in proiecte urmeaza a se incadra in limitele (mici,  medii, mari) propuse de candidat in tabelul valorilor de referinta 
(anexa nr. 2.). 

(40) Candidatul trebuie sa precizeze valoarea cumulata a investitiei, in raport cu numarul de proiecte, din respectiva subcategorie. 



(41) Anul "x" reprezint a al doilea, al treilea, dupa caz, al patrulea s i/sau al cincilea an de management, in functie de perioada de 
management stabilita de autoritate. Coloanele (5) si (6) se vor multiplica in functie de numarul de ani pentru care se intocmeste proiectul de 
management. In coloana (5) candidatul trebuie sa preciz eze cat e proiect e aferente unei cat egorii dorest e sa realiz eze in fiecare an al 
managementului, iar la coloana (6), valoarea estimata a investitiei in realizarea proiectului. 

(42) Se calculeaz a valoarea totala pe programe, pentru intreaga perioada de management. Coloanele (7) si (8) se vor mult iplica in 
functie de numarul de ani pentru care este intocmit proiectul de management. 

(43) Randul 1 se va multiplica in functie de numarul programelor. Este necesara mentionarea denumirii programului, conform descrierii 
facute la pct. e.3 al proiectului de management. 

(44) Se calculeaza totalul pe coloanele (3), (4), (5) si (6). 
(45) Randul 3 reprezinta asumarea de catre manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completeaza cu estimarile 

candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de fonduri din alte surse decat bugetul solicitat din partea autoritatii s i urmeaza a 
dobandi importanta sporita cu ocazia evaluarilor anuale ale activitatii manageriale. 

(46) Finantarea care se solicita a fi asigurata din subventia, dupa caz, alocatia bugetara acordata institutiei de catre autoritate. 

 



ANEXA 3 LA CAIETUL DE OBIECTIVE 

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei, pe categorii de bilete/tarife practicate 
 

Perioada Nr.de   proiecte47 

proprii 
Nr.de 
beneficiari48 

Nr.de bilete49 Venituri 
propuse(mii lei) 

Anul                de 
referinta50 

  -  

Primul an     
Anul x     
Total M     
     

(47) Numarul de proiecte proprii propuse (in functie de specificul institutiei), fara a fi cuprinse proiecte gazduite, evenimente ocazionale 
etc. 

(48) Beneficiarul specific institutiei: vizitatori,  cititori, spectatori etc., dupa caz. Coloana (3) va contine estimarea privind numarul 
beneficiarilor, inclusiv cei care acceseaza gratuit sau cu bilete onorifice/invitatii. 

(49) Coloana (4) va contine estimarile privind biletele de intrare, evidentiate in contabilitate, pentru care se inregistreaza contravaloarea 
in bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu pret intreg/redus, profesional, cu exceptia biletului onorific cu valoare 0 lei). 

(50) Randul "Anul de referinta" va cuprinde informatiile aferente, oferite de autoritate in caietul de obiective, completate, dupa caz, cu 
informatii solicitate de la institutie. 

(51) Cifrele reprezinta scopul realizabil in privinta veniturilor proprii realizate din activitatea de baza. 

 
 


