
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 
privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de director / manager al Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea Contractului de management 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
Având în vedere dispoziţiile OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată şi modificată prin Legea nr.269/2009, Hotărârea nr. 1301 din 28 octombrie 2009 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 
modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi 
modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.281/23.12.2016        
privind aprobarea organizării concursului  de proiecte de management la Casa Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamţ; 

Luând în considerare Procesul verbal nr.3321/27.02.2017 privind rezultatul concursului de 
proiecte de management pentru asigurarea managementului Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
organizat în vederea numirii în funcţia de director/manager  al Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ; 

Examinând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al 
Serviciului  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate cu numărul 
3476 / 01.03.2017; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”b” precum şi ale art.45 alin.(1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1   Ia act de rezultatul final al concursului organizat pentru asigurarea managementului la Casa 

Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, prin care domnul Gugiu Ioan a fost declarat admis; 
Art.2  Se aprobă numirea domnului  Gugiu Ioan în funcţia de director/manager  al Casei Culturii 

„Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 
Art.3  Se aprobă Contractul de Management al domnului Gugiu Ioan, conform Anexei la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
Art.4  Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze Contractul de management; 
Art.5   Serviciul  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
         Iniţiator, 
           Primar, 
             Harpa Vasilică                                  

         Avizat legalitate, 
                             Secretar oraş, 
                               jr. Laura Elena Maftei 
 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ             Aprob, 
Serviciul  Resurse Umane                                               Primar, 
Nr. 3476 / 01.03.2017                                         Harpa Vasilică 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de 
director/manager  al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea 

Contractului de management 
 

Având în vedere dispoziţiile OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată şi modificată prin Legea nr.269/2009, Hotărârea nr. 1301 
din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 
obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru 
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
nr.281/23.12.2016 privind aprobarea organizării concursului de proiecte de management 
la Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

Ţinând cont de faptul că în urma concursului desfăşurat, comisia de examinare a 
candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului de director/manager   
al Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, a declarat câştigător Proiectul de 
management al domnului Gugiu Ioan  şi a decis că acesta întruneşte condiţiile pentru a 
ocupa funcţia de director/manager  al casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”b” precum şi ale art.45 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Propunem adoptarea proiectul de hotărâre privind numirea domnului Gugiu Ioan  
în funcţia de director al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea 
Contractului de management. 

 
 
 

  

            Director executiv,                                     Şef  Serviciu  Resurse Umane,    
    ec. Ecaterina Iosub                                             ec.Elena Ioniţă  
 
 
 
 
 

             Serviciul Juridic Contencios,                                      Întocmit, 
             Administratie publica locala                               Maria Tătaru Farmuş 
 
 
 
 
TM/TM 
Ex.2 
Ds. 4/III 



Primăria orașului Tîrgu Neamț                          
 Nr. 3476 / 01.03.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de 
director al Casei Culturii „Ion Creang ă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea Contractului 

de management 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
nr.281/23.12.2016, privind aprobarea organizării concursului de proiecte de 
management la Casa Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

În urma concursului desfăşurat, comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la 
concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Casei Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamţ, a declarat câştigător proiectul de management al domnului  Gugiu Ioan  şi 
a decis că aceasta întruneşte condiţiile pentru a ocupa funcţia de director/manager  al 
casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

Având în vedere dispoziţiile OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată şi modificată prin Legea nr.269/2009, Hotărârea nr. 1301 
din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 
obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru 
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”b” precum şi ale art.45 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Supunem spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamt  proiectul de 
hotărâre privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de director/manager  al Casei 
Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea Contractului de management 

 
 

Primar, 
Harpa Vasilică 
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                                                                                  Anexa la HCL nr.______/_________         
 
 

CONTRACT DE MANAGEMENT 
Nr. ____ /____________ 

încheiat în temeiul 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. 
 
 

    CAPITOLUL I: Părţile contractului 
Art. 1 
 1.Primăria  oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare nr.62, reprezentat prin domnul Harpa Vasilică, primar al oraşului Tîrgu Neamţ, 
denumit în continuare autoritatea, 
şi 
 2.Domnul Gugiu Ioan, în calitate de manager/director al Casei Culturii „Ion 
Creangă” Tîrgu Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Erou Apetrei nr.12, jud.Neamţ 
posesor al cărţii de identitate seria NT nr. 712743, eliberată de SPCLEP Piatra Neamţ, la 
data de 24.07.2013, CNP. 1791217274799, denumit în continuare manager /director, au 
încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
   CAPITOLUL II: Obiectul contractului 
Art. 2 
Prin prezentul contract de management,managerul/directorul se obligă să asigure 
organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ, denumită în continuare instituţia, pe baza cererii definite de autoritate în caietul 
de obiective, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în schimbul unei remuneraţii 
acordate de autoritate. 
 
  CAPITOLUL III: Durata contractului 
Art. 3 
Prezentul contract de management se încheie pe durată determinată,pe o perioadă de 3 
ani, producând efecte de la data prezentei Hotarâri  până la data încetării termenului 
pentru care a fost întocmit şi aprobat proiectul de management, respectiv până la data 
de 13 martie  2020. 
 
  CAPITOLUL IV: Remuneraţia managerului 
 Art. 4 
(1)Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract de management, 
managerul/directorul primeşte de la instituţie, din subvenţiile bugetare asigurate de 
autoritate în acest scop, o  remuneraţie lunară în valoare brută de 3466 lei/lunar.  
(2)Remuneraţia se actualizează, prin raportare la salariul maxim brut plătit în instituţie, 
prin act adiţional la prezentul contract de management. 
(3)Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se acordă managerului /directorului la data de 8 a 
fiecărei luni. 
Art. 5 
Remuneraţia lunară a  managerului /directorului se poate diminua sau majora  în funcţie 
de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la realizarea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă stabilite prin prezentul contract de management, precum şi la sumele 
alocate anual de autoritate pentru programul minimal . 
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  CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 6 
Drepturile şi obligaţiile managerului /directorului: 
 (1) managerul /directorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a)să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului 
contract de management; 
b)să primească remuneraţia prevăzută la cap. IV pentru activitatea prestată conform 
dispoziţiilor prezentului contract de management; 
c)să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pe bază de 
documente justificative, pentru deplasările în interesul instituţiei, efectuate în ţară şi în 
străinătate, din bugetul instituţiei sau, după caz, al autorităţii, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite al acesteia; 
d)să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport lunar, conform documentelor 
justificative ; 
e)să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind 
modificarea şi/sau completarea clauzelor prezentului contract de management, cu 
respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management şi să propună, pentru 
următoarea perioadă de raportare, noi proiecte în cadrul programului care face obiectul 
contractului de management; 
f)să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele 
propuse în proiectul de management, şi să negocieze anual programul minimal; 
(2) Managerul /directorul are, în principal, următoarele obligaţii: 
a)să asigure gestionarea şi administrarea corectă, eficientă, în condiţiile legii, a bugetului 
şi patrimoniului instituţiei; 
b)să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management; 
c)să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului minimal 
propriu; 
d)să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă; 
e)să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
depunerea situaţiilor financiare anuale; 
f)să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în 
condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 
g)să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; 
h)să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de 
ordonatorul principal de credite; 
i)să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
j) să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea de către 
salariaţi a normelor de securitate a muncii; 
Art. 7 
Drepturile şi obligaţiile autorităţii 
(1)Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi: 
a)să efectueze anual evaluarea managerului /directorului, în condiţiile legii; 
b)să solicite managerului /directorului prezentarea raportului de activitate, în termen de 
15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale; 
c)să diminueze sau să majoreze  remuneraţia managerului /directorului , în funcţie de 
rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în 
prezentul contract de management; 
d)să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele 
propuse de manager/ director în proiectul de management şi să negocieze anual 
programul minimal; 
(2)Autoritatea are, în principal, următoarele obligaţii: 
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a)să acorde managerului /directorului toate drepturile care decurg din contractul de 
management şi din lege; 
b)să asigure instituţiei subvenţiile bugetare necesare pentru plata remuneraţiei 
managerului /directorului ; 
c) să deconteze  cheltuielile de transport lunar, conform documentelor justificative ; 
d) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile 
propuse în proiectul de management; 
 
 CAPITOLUL VI: Limitele de competenţă 
 Art. 8 
Pentru realizarea obiectului prezentului contract de management, managerul /directorul 
dispune de următoarele competenţe: 
a)adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri 
extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 
b)selectează, angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul salariat în 
condţiile legii; 
c)dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, 
menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte 
măsuri legale care se impun ; 
d)stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform 
regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale 
individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post; 
e) reprezintă instituţia în raporturile  cu terţii; 
f)încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziţie în numele şi pe seama 
instituţiei, în condiţiile legii, cu avizul Serviciului Juridic Contencios, Administraţie Publică 
Locală.   
Art. 9 
(1)Autoritatea asigură managerului/directorului, în limita prevederilor legale şi ale 
prezentului contract de management, deplină libertate în organizarea, gestionarea şi 
conducerea activităţii instituţiei, raportat la art.8. 
(2)Managerul/directorul este obligat să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile care fac 
obiectul prezentului contract de management în interesul instituţiei.Managerului 
/directorului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze 
interesul şi prestigiul instituţiei. 
Art. 10 
Pe durata prezentului contract de management,managerul /directorul este obligat să 
păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la 
activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un 
astfel de caracter de către autoritate. 
 
CAPITOLUL VII: Programul minimal, obiective şi criterii de performanţă 
Art. 11 
(1)  Programul minimal cuprinde activităţi pe o perioada de 3 ani: 2017-2020, calendarul 
activităţilor lunare fiind desfăşurat  pentru anul 2018,în baza propunerilor din Proiectul de 
management.  
         Prezentarea strategiei culturale pe perioada de management 

 Premise pentru elaborarea strategiei  
 Cultura este una dintre componentele esenţiale ale serviciilor sociale pe care orice 
stat democratic are datoria de a le oferi cetăţenilor săi. Ea se constituie într-un bun social 
public atipic comparativ cu celelalte, unul a cărui valoare creşte proporţional cu numărul 
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celor care îl acceptă. Oferta culturală a statului se exprimă prin politici culturale bazate 
pe principii bine determinate: 

- principiul protejării patrimoniului cultural naţional prin care valorile şi 

bunurile care aparţin moştenirii culturale au calitatea de surse 

fundamentale ale cunoaşterii trecutului şi prezentului nostru;   

-  principiul libertăţii de creaţie potrivit căruia libertatea de exprimare artistică 

şi de comunicare publică a operelor şi prestaţiilor artistice reprezintă nu 

numai un drept fundamental, ci şi un element esenţial al progresului uman;   

principiul autonomiei instituţiilor de cultură potrivit căruia iniţierea şi 

desfăşurarea programelor şi proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori 

cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor 

interese de grup; principiul primordialităţii valorii care asigură condiţiile 

materiale şi morale pentru afirmarea creativităţii şi talentului;  principiul 

şansei egale la cultură, potrivit căruia, prin armonizarea politicilor culturale 

la nivel naţional cu cele la nivel local se asigură accesul şi participarea 

tuturor cetăţenilor la cultură, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a 

colectivităţilor, în toată diversitatea acestora;  principiul identităţii culturale 

în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea şi 

punerea în valoare a moştenirii culturale, se susţine şi se promovează 

introducerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a valorilor 

spiritualităţii naţionale şi se înlesneşte circulaţia în ţară a valorilor culturii 

universale.  

 Ca şi celelalte politici publice, politicile culturale au o importantă dimensiune 

sectorială, fiind legate prin consultare şi participare de o serie de actori sociali: 

autorităţi, instituţii, entităţi economice, persoane sau grupuri de interese. 

Formularea politicilor culturale, a strategiilor şi programelor devine astfel o acţiune 

complexă care trebuie să ţină seama de un întreg spectru de factori, de la nivelul 

economic al comunităţii până la tradiţiile şi mentalităţile socio-culturale. 

 Pentru ca programele culturale să fie viabile, ele trebuiesc împletite armonios cu  

politicile economice, cu cele educative şi sociale, rezultând astfel politici de 

dezvoltare coerente. Nu sunt suficiente stabilirea obiectivelor, definirea misiunii, 

monitorizarea performanţei sau urmărirea publicului ţintă pentru ca politicile 

culturale să aibă succes. La toate acestea trebuie adăugată o evaluare lucidă şi 
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transparentă, bazată pe realitatăţile obiective ale spaţiului şi timpului pentru care 

se concep strategiile culturale. 

 Pornind de la aceste premise dezvoltăm în cele ce urmează strategii de 

dezvoltare pentru obiectivele formulate în Caietul de obiective. 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Casei Culturii „Ion Creangă” 

     Dezvoltarea şi diversificarea activitaţii  culturale poate fi realizată prin organizarea şi 
promovarea de: 
Activități artistice şi culturale 
Infiintarea, sustinerea si promovarea  de: 
Formaţii artistice:  
Formaţii folclorice;  
Formaţii coregrafice;  
Formaţii de teatru;  
Formaţii corale;  
Formaţii de muzică uşoară;  
Orchestre de muzică populară, taraf; 
Ansambluri de diferite genuri;  
Solişti vocali şi instrumentali etc.;   
Cercuri de meşteşuguri populare;  
Grupuri de recitatori, declamatori.  
Formaţiuni artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice 
Organizarea de: 
          Cenacluri de literatură (proză, poezie, literatură, dramaturgie, scenarii film, 
critică, etc.);  
           Cursuri de pian 
           Cursuri de interpretare vocala: muzica populara si usoara 
Cercuri de teatru pentru  copii, pe diferite niveluri de pregatire 
           Cercuri de limba engleza pentru copii 
           Cursuri de dans modern, folcloric pentru copii, pe diferite grupe de varsta 
           Cercuri de limba germana pentru copii 
Cercuri de cultură plastică, muzicală, film, estetică, design;  
Cercuri de creaţie tehnico-ştiinţifică;  
Cercuri de creaţie artistică: foto; 
Activități recreativ-distractive şi de agrement 
         -Sărbători tradiţionale, carnavaluri, serate de odihnă, discoteci 
         -Concursuri cultural-artistice, distractive: dezvoltarea Festivalului de muzica usoara 
„Eu vreau sa fiu o stea” prin diversificarea categoriilor de participanti si promovarea 
acestuia la nivel national, urmand exemplul Festivalului „Cantec de Stea” de la Piatra 
Neamt al carui numar de participanti a depasit 200. Impactul pe care acest gen de  
festival l-ar putea avea asupra economiei locale ar fi unul major. Pentru 200 de copii 
inscrisi cheltuielile adiacente festivalului facute de insotitori ar fi insemnate: cazare si 
masa pentru minim 2 nopti, vizitarea obiectivelor turistice aflate in apropiere, 
achizitionarea de suveniruri. 
Activități multiculturale 

-Concerte, spectacole ale formaţiilor de amatori sau profesioniste; 
-Expoziţii: plastică, foto, design etc. (şi valorificarea creaţiilor); 
-Prestări servicii pentru comunitate;  
-Aniversări, sărbători şi ceremoniale din viaţa comunităţii  
-Organizarea periodică a concursurilor (festivalurilor) locale ale formaţiilor 
artistice; 
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 -Tabere de creaţie artistică locale; 
Activități metodico-ştiințifice 

- Valorificarea creaţiei populare tradiţionale din localitate; 
 -Culegerea şi promovarea patrimoniului muzical şi coregrafic local; 
-Studierea şi expunerea mostrelor de artă decorativ-aplicată caracteristică 
localităţii;  
-Descrierea datinilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi reprezentaţiilor teatrale tradiţionale 
din localitate; 
 -Organizarea seminarelor teoretice şi practice pe diverse genuri de activitate 
artistică / culturală. 

 
   Actualizarea si/sau initierea unor studii de specialitate, care vizeaza cunoasterea 
categoriei de beneficiari 
 Concluzionand, putem afirma ca institutia nu beneficiaza de fonduri sau resurse 
pentru realizarea unui sondaj de opinie la nivelul localitatii, astfel putem folosi 
Barometrul de consum Cultural pentru anul 2015. 
Conform acestui document : 

� satisfacția publicului este strâns legată de cunoașterea performanței organizațiilor 

culturale iar managerii culturali ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării 

în spațiul public.  

� se observa o crestere in ultimii ani a consumului cultural in randul tinerilor cu 

varste cuprinse intre 14-34 ani. 

    Imbunatatirea perceptiei publice asupra Casei Culturii si cresterea vizibilitatii institutiei   
Cred ca aceste doua obiective sunt interconectate si se pot realiza in principal prin : 

- promovarea pe retelele de socializare(Institutia are sub 1000 de urmaritori 

pe Facebook dintr-un potential de cel putin 16.000) 

- organizarea de cursuri si activitati artistice dedicate copiilor, intrucat parintii 

cu varste cuprinse intre 25-40 de ani  sunt dispusi sa investeasca in 

dezvoltarea artistica, creativa, intelectuala  a copiilor. 

  Calendarul activităţilor propuse pentru anul  2018 : 

 
Nr 
crt. 

Denumirea activitatii Descrierea activitatii Perioada Grupul tinta 

1 

Festivalul Obiceiurilor 
si Traditiilor de Anul 

Nou 

Festival-concurs al 
formatiilor de datini si  

obiceiuri, atragerea 
tinerilor spre invatarea 
si continuarea acestor 

traditii 

Ianuarie 
Pupulatia de pe 

o raza de 
minim 40km 

2 
„Eminescu” – ziua 
poetului national 

Expozitii, lansari de 
carte, conferinta 

15 ianuarie 

Elevii, 
profesorii, 
intreaga 

comunitate 
3 Unirea Principatelor Simpozion, prelegere  Intreaga 
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Romane sustinuta de cadre de la 
Muzeul Judetean de 

Istorie 

comunitate 
 

4 
„De Dragobete...” 

Concurs de scrisori de 
dragoste, epigrame, 
muzica, spectacol 

FEBRUARIE TINERETUL 

5 Spectacol de muzica 
instrumentala realizat 
impreuna cu Liceul De 

Muzica „Victor 
Brauner” Piatra Neamt 

Concert spectacol  
Intreaga 

comunitate 

6 Festival de muzica 
populara pentru copii si 

tineret 
Festival concurs  

Bunici, parinti 
si copii 

7 
1-8 martie „Mama prin 

ochi de copii" 

Expozitie de 
martisoare, desene etc., 

cu participarea 
gradinitelor 

MARTIE Parinti si copii 

8 
"De ziua ta ... " 

Spectacol dedicat In 
exclusivitate femeilor 

 Mame, copii 

9 Ziua internationala a 
Teatrului de Papusi 

Atelier de confectionat 
papusi 

 
Bunici, 

parinti,copii 
10 Ziua francofoniei 20 

martie 
Simpozion, activitati 

specifice 
 

Elevi si 
profesori 

11 .Premiul National de 
Proza "Ion Creanga' — 

"OPERA OMNIA" 

Prerniul national de 
proza 

 
Intreaga 

comunitate 

12 
Conferinte - meditatie 

Conferinte pe teme 
religioase in duminicile 

din Postul Pajtelui. 
APRILIE 

Intreaga 
comunitate 

13 Ziua internationala a 
Cartii pentru Copii si 

Tineret 

Expozitie de carte, 
concursuri se diferite 

teme 
 

Copii, 
adolescenti 

14 
Festivalul Floriilor 

Expozitie cu vanzare la 
care sa participe 
florariile din oras 

 
Intreaga 

comunitate 

15 
Activitati in Saptamana 

Altfel 

Activitati practice, 
concursuri pe diferite 
teme in colaborare cu 

unitatile scolare 

 
Profesori si 

elevi 

16 Sarbatori Pascale — 
Festivalul "Bucuria 

Luminii" 

Atelier si expozitii de 
oua incondeiate, 

spectacol 
 

Intreaga 
comunitate 

17 Festival de dans modern 
pentru copii si tineret 

Festival-concurs MAI Parinti si copii 

18 Ziua Europei; Ziua 
Independentei 

Romaniei; Ziua 
Victoriei Impotriva 

Fascismului 

Program artistic, 
expozitii, simpozion 

 
Elevi, 

profesori, 
comunitate 

19 Inaltarea Domnului – Depuneri de coroane,  Intreaga 
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Ziua Eroilor programe artistice comunitate 
20 

Ziua Internationala a 
Copilului 

Spectacole, 
concursuri,desene pe 

asfalt 
IUNIE copii 

21 
Festival de dans sportiv 

Concurs de dans 
sportiv 

 Copii, parinti 

22 

Sarbatoarea Iei 

Expozitii de costume 
populare romanesti; 

expozitii de ii; mesteri 
populari 

 
Intreaga 

comunitate 

23 Ziua Drapelului 
Romaniei 

Moment festiv  
Intreaga 

comunitate 
24 Zilele Cetatii – Festival 

Medieval 
Spectacole, 

expozitii,targuri 
IULIE 

Intreaga 
comunitate 

25 Ziua imnului national Moment festiv  elevi 
26 

Spectacol folcloric 

Spectacol folcloric cu 
participarea 

ansamblurilor din 
cadrul Festivalului 

International 
„Ceahlaul” 

AUGUST Comunitate 

27 
Ziua Limbii Romane 

Simpozion si recital de 
versuri din lirica 

romaneasca 
 Elevi 

28 
Zilele Orasului 

Spectacole,activitati 
specifice 

SEPTEMBRIE 
Intreaga 

comunitate 
29 

Festivalul International 
al Muzicii Mecanice 

Spectacol muzica 
mecanica 

Expozitie instruente 
muzicale vechi 

 
Intreaga 

comunitate 

30 
Ziua varstei a treia Spectacol OCTOMBRIE 

Persoanele de 
varsta a 3-a 

31 
Saptamana educatiei 

Seminarii,simpozioane, 
work-shopuri, expozitii 

 Profesori, elevi 

32 Ziua Armatei 25 
octombrie 

Activitati  specifice  
Intreaga 

comunitate 
33 Ziua Vanatorilor de 

Munte 
Moment festiv NOIEMBRIE 

Intreaga 
comunitate 

34 
Ziua Patrimoniului Conferinta nationala  

Intreaga 
comunitate 

35 
„Eu vreau sa fiu o stea” 

Festival de muzica 
usoara pentru copii si 

tineret 
 Parinti, copii 

36 Ziua nationala a 
Romaniei 

Moment festiv DECEMBRIE 
Intreaga 

comunitate 
37 Ziua persoanelor cu 

dizabilitati 
Spectacol, expozitii, 

daruri 
 

Intreaga 
comunitate 

38 Mos Nicolae Spectacol si concurs  copii 
39 

Zilele „Ion Creanga” 
Conferinta, concert 

colinde, videoproiectii 
 

Intreaga 
comunitate 
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40 Nasterea Domnului – 
Concert de Craciun 

Concert de Craciun  
Intreaga 

comunitate 
41 

Revelion Spectacol, artificii  
Intreaga 

comunitate 
 
 
 

 
 
                              Tabelul investiţiilor în programe 
 
 

Total investiţie în program 

Nr 
crt. 

 
Programe/surse 

de finanţare 

Categorii 
de investiţii 
în proiecte 

Nr. de 
proiecte în 
primul an 

2017 

Investiţie 
în proiecte 
în primul 
an 2017 

Nr. de 
proiecte 
în  anul 
2018 

Investiţie 
în proiecte 
în   anul 

2018 

Nr. de 
proiecte 
în   anul 

2019 

Investiţie 
în 

proiecte 
în  anul 
2019 

2017 2018 2019 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mici       

medii       1 

Festivalul 
Obiceiurilor si 
Traditiilor de 

Anul Nou 

mari -  1 12000 1 12000 

12000 12000 12000 

Mici       

medii - - 1 1700 1 1800 2 
„Eminescu” – 
ziua poetului 

national 
mari       

1600 1700 1800 

mici - 
 
- 

1 700 1 800 

medii       3 
Unirea 

Principatelor 
Romane 

mari       

- 700 800 

Mici       
Medii - - 1 5000 1 6000 4 „De Dragobete...” 
mari       

 5000 6000 

mici - - 1 700 1 700 

medii       5 

Spectacol de 
muzica 

instrumentala 
realizat impreuna 

cu Liceul De 
Muzica „Victor 
Brauner” Piatra 

Neamt 
mari       

- 700 700 

mici       

medii       6 

Festival de 
muzica populara 
pentru copii si 

tineret 
mari - - 1 10000 1 10000 

- 10000 10000 

7 1-8 martie mici       2000 2000 2000 
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medii 1 2000 1 2000 1 2000 „Mama prin ochi 
de copii" 

mari       

mici       
medii 1 8000 1 8000 1 8000 8 "De ziua ta ... " 
mari       

8000 8000 8000 

mici 1 1000 1 1200 1 1400 

medii       9 

Ziua 
internationala a 

Teatrului de 
Papusi 

mari       

1000 1200 1400 

mici - - 1 500 1 500 

medii       10 
Ziua francofoniei 

20 martie 
mari       

- 500 500 

 

 mici       

medii       

11 

.Premiul National 
de Proza "Ion 
Creanga' — 

"OPERA OMNIA" 

mari 1 20000 1 22000 1 22000 

20000 22000 22000 

mici        

medii 1 2000 1 2000 1 2000 

12 

Conferinte - 
meditatie 

mari       

2000 2000 2000 

mici       

medii 1 2000 1 2200  2200 

13 

Ziua internationala 
a Cartii pentru 
Copii si Tineret 

mari       

2000 2200 2200 

 mici       

medii 1 0 1 2000 1 2000 

14 

Festivalul Floriilor 

mari       

0 2000 2000 

 mici  - - 1 1000 1 1000 

medii       

15 
Activitati in 

Saptamana Altfel 
mari       

0 1000 1000 

mici        

medii       

16 

Sarbatori Pascale 
— Festivalul 

"Bucuria Luminii" 

mari 1 10000 1 11000 1 12000 

10000 11000 12000 

mici        

medii       

17 

Festival de dans 
modern pentru 
copii si tineret 

mari 1 10000 1 10000 1 10000 

10000 10000 10000 

mici   1 500 1 600 1 600 

medii       

18 

Ziua Europei; Ziua 
Independentei 
Romaniei; Ziua 

Victoriei Impotriva 
Fascismului 

mari       

500 600 600 

 mici 1  1000 1 1000 1 1000 19 Inaltarea 
Domnului – Ziua 

Eroilor medii       

1000 1000 1000 
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mari       

 mici       

medii       

20 

Ziua Internationala 
a Copilului 

mari 1 15000 1 15000 1 16000 

15000 15000 16000 

mici        

medii       

21 
Festival de dans 

sportiv 
mari 1 10000 1 10000 1 11000 

10000 10000 11000 

 Mici        

medii 1 5000 1 7000 1 8000 

22 

Sarbatoarea Iei 

mari       

5000 7000 8000 

 mici  1 500 1 500 1 500 

medii       

23 
Ziua Drapelului 

Romaniei 
mari       

500 500 500 

 

 mici       

medii       

24 

Zilele Cetatii – 
Festival Medieval 

mari 1 20000 1 24000 1 25000 

20000 24000 25000 

mici  1  500 1 500 1 600 

medii       

25 
Ziua imnului 

national 
mari       

500 500 600 

 mici       

medii       

26 

Spectacol folcloric 

mari 1 10000 1 10000 1 10000 

10000 10000 10000 

 mici       

medii 1 1500 1 1600 1 1600 

27 
Ziua Limbii 

Romane 
mari       

1500 1600 1600 

 mici       

medii       

28 

Zilele Orasului 

mari 1 20000 1 22000 1 23000 

20000 22000 23000 

 mici       

medii 1 5000 1 5500 1 6000 

29 
Festivalul 

International al 
Muzicii Mecanice 

mari       

5000 5500 6000 

 mici       

medii 1 3500 1 4000 1 4500 

30 

Ziua varstei a treia 

mari       

3500 4000 4500 

 

mici        

medii 1 3500 1 3800 1 4000 

31 
Saptamana 
educatiei 

mari       

3500 3800 4000 

 mici - - 1 1000 1 1000 

medii       

32 
Ziua Armatei 25 

octombrie 
mari       

- 1000 1000 

33 Ziua Vanatorilor 
de Munte  mici 1  1000  1 1000 1 1000 

1000 1000 1000 
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medii       

mari       

 mici       

medii       

34 

Ziua Patrimoniului 

mari 1 30000 - - - - 

3000
0 

- - 

 mici       

medii       

35 
„Eu vreau sa fiu o 

stea” 
mari 1 10000 1 10000 1 10000 

1000
0 

10000 10000 

mici        

medii 1 2500 1 2500 1 2500 

36 

Ziua nationala a 
Romaniei 

mari       

2500 2500 2500 

 mici       

medii 1 3000 1 3000 1 3000 

37 
Ziua persoanelor 

cu dizabilitati 
mari       

3000 3000 
 

3500 

 

 mici       

medii 1 5000 1 5000 1 5000 

38 

Mos Nicolae 

mari       

5000 5000 5000 

 mici       

medii       

39 
Zilele „Ion 
Creanga” 

mari 1 10000 1 12000 1 15000 

10000 12000 15000 

mici       

medii       

40 

Nasterea 
Domnului – 
Concert de 

Craciun 
mari 1 10000 1 12000 1 13000 

10000 12000 13000 

 mici       

medii       

41 

Revelion 

mari 1 20000 1 24000 1 25000 

20000 24000 25000 

42 

TOTAL DIN 
CARE 

 

TOTAL NR 
PROIECTE 
IN PRIMUL 

AN 2017 

TOTAL 
INVESTI
TIE IN 

PROIECT
E IN 

PRIMUL 
AN 2017 

TOTAL 
NR 

PROIEC
TE IN 

PRIMUL 
AN 2018 

TOTAL 
INVEST
ITIE IN 
PROIEC
TE IN 

PRIMUL 
AN 2018 

TOTA
L NR 

PROIE
CTE 
IN 

PRIM
UL AN 
2019 

TOTAL 
INVESTI
TIE IN 

PROIEC
TE IN 

PRIMUL 
AN 2019 

   

   32 247000 40 268000 40 310000 247000 268000 310000 

 SURSE ATRASE   1000  1500  2000 1000 1500 2000 

 BUGETUL 
AUTORITATII 

  246000  266500  308000 
246000 266500 308000 

 

(2)Programul minimal se negociază anual, de autoritate şi manager/director, în 
trimestrul III, în baza propunerilor din proiectul de management, dacă este cazul. 
(3)Ca urmare a negocierii prevăzute la alin. (2) se aprobă programul minimal anual şi 
sumele necesare realizării acestuia, în termenul legal de la aprobarea bugetului 
autorităţii, şi se cuprinde în acte adiţionale la prezentul contract de management. 
Art. 12 
(1)Obiectivele şi criteriile de performanţă 
 Obiectivele instituţiei:  
a)oferirea de produse şi  servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor 
culturale ale orasului Tirgu Neamt, în scopul creşterii gradului de acces şi de 
participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
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   b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural ; 
  c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes cultural 

În  scopul  realizării     obiectivelor,  Casa  Culturii "Ion Creanga"   Tîrgu Neamţ 
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, de educaţie permanentă şi formare 
profesională continuă. 
f)organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori. 
g)iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei. 
 

1 Obiectivele managementului prevăzute în Proiectul de management 

Obiectivul principal este dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale, prin manifestari 
de natura sa-i sporesca prestigiul si notorietatea: 

a. Consolidarea si extinderea gamei de servicii oferite si diversificarea acestora 

b.  Mai multă atenție acordata  comunicării în spațiul public a evenimentelor si 

serviciilor oferite de institutie 

c. Cresterea vizibilitatii institutiei prin actiuni si evenimente specifice 

d. Consultarea studiilor statistice  actuale asupra comportamentului 

beneficiarilor  si incercarea de a schita un trend al acestuia 

e. Schimbarea perceptiei tinerilor cu varsta cuprinsa intre 14-35 de ani asupra 

notiunii de Casa Culturii si venirea in intampinarea dorintelor si necesitatilor 

acestora cu activitati si servicii imbunatatite si de actualitate 

f. Aplicarea unui bun management al resurselor umane 

g. Cheltuirea intr-un mod transparent a resurselor financiare, cale principala de 

promovare a imaginii institutiei 

h. Imbunatatirea dotarii materiale, identificarea si asigurarea resurselor 

materiale in vederea desfasurarii activitatii in conditii normale de munca, 

conform legislatiei in vigoare 

i. Atragerea de artisti de valoare si atragerea de spectacole de succes 

     2    Obiective specifice prevăzute în Proiectul de management: 

- dezvoltarea si divesificarea activitatilor culturale oferite populatiei ; 
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- promovarea adecvata a  serviciilor si activitatilor culturale puse la 

dispozitia populatiei prin editarea de brosuri, pliante si publicatii 

periodice; 

- organizarea de simpozioane, concursuri, expozitii pe diferite tematici; 

- organizarea de spectacole artistice cu impact regional si national in 

vederea atragerii inclusiv a publicului din Piatra Neamt, intrucat Casa 

Culturii din municipiu a fost inchisa pe termen nedeterminat; 

- realizarea de parteneriate cu mass-media, ONG-urile, scolile- pentru 

descoperirea si promovarea valorilor artistice locale; 

- sprijinirea si sustinerea materiala a activitatii tinerilor artisti;  

- promovarea pe plan national si international a valorilor culturale locale 

prin participarea la targuri de turism in parteneriat cu Primaria Orasului 

Tirgu Neamt; 

- infiintarea si sustinerea formatiilor artistice de amatori;  

- intarirea pozitiei Ansamblului Folcloric „Ozana” şi promovarea  instituţiei 

prin intermediul acestuia; 

- organizează şi susţine participarea formaţiilor artistice la concursuri, 

festivaluri şi manifestări culturale locale, naţionale şi internaţionale; 

- implicarea activa a populatiei in desfăşurarea activităţilor culturale şi 

artistice, a  manifestărilor educative, recreativ-distractive şi de 

agrement;  

- difuzează filme artistice şi documentare; 

- organizează cluburi pe interese de artă populară, artă plastică, teatru, 

limbi straine, carte; 

- organizarea şi asigurarea unei bune desfăşurari a activităţii formaţiilor 

artistice, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, atelierelor de 

creaţie;  

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, precum şi a 

creaţiei populare contemporane locale prin crearea unor parteneriate 
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turistic-culturale la nivel national sau international cu diverse institutii si 

organizatii din turism; 

- asigură participarea membrilor comunităţii în conceperea şi organizarea 

manifestărilor cultural-artistice, educative, recreativ-distractive şi de 

agrement; 

- organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de instruire 

permanentă; 

- iniţiază, desfăşoară şi participă la proiecte în domeniul instruire 

permanente, a culturii tradiţionale, a creaţiei populare contemporane şi 

schimburilor culturale;  

- conservă şi transmite valorile morale şi artistice ale comunităţii locale, 

patrimoniului local, naţional şi universal; 

 Pentru realizarea obiectivelor  şi  a misiunii instituţiei sunt necesare 
următoarele acţiuni,  prevăzute in Proiectul de management : 
 În primul rând „Casa Culturii Ion Creanga” are nevoie de o campanie de 
branding cu tot ce presupune acest lucru, adică o imagine consistentă de brand, 
creşterea notorietăţii brand-ului, vizibilitate optimă şi integrarea tuturor valorilor 
adiacente, strategice şi favorabile a fi utilizate ca motive de întărire a credibilităţii 
brand-ului. Declaraţiile de intenţii şi promisiunile care sunt facute  publicului ţintă, 
beneficiarilor actului cultural, partenerilor şi posibilor parteneri trebuiesc 
obligatoriu însoţite de explicaţii  si de un plan concret de actiune care sa aiba ca 
rezultat realizarea obiectivelor propuse. 
 De aceea,  se propune o reformulare a percepţiei publice a instituţiei, 
construind o imagine modernă, clară, coerentă şi consistentă. 
Reformularea mesajului 
 Componentă a sistemului social, cultura determină toate celelalte 
componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este 
determinată la rândul său de acestea.  
Adăugăm următoarea paradigmă europeană a culturii, aşa cum este prezentată în ‚ 
Rezoluţia cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul 
Europei:  
o Cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară;  

- în contextul dezvoltării durabile, cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii; 

- o Cultura este un factor al calităţii vieţii;  

- orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a 

societăţilor trebuie să ia în considerare acest indicator;  

- o Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – un 

element prin care acestea se diferenţiază; 
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-  o Cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale etc.) 

şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate şi susţinute 

prin demersuri şi programe pro-active;  

- o Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; 

-  o Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în respingerea 

oricărei forme de excluziune şi marginalizare;  

- o Cultura este o forţă de coeziune socială. 

 `Noul mesaj propus: Casa Culturii „Ion Creanga ” - o instituţie pentru 
REGENERARE URBANĂ şi VITALITATE CULTURALĂ! Produse culturale NOI, servicii 
culturale INOVATIVE! 
 

Prezentarea datelor din bugetul de venituri si cheltuieli 

 In perioada 1.01.2016 - 31.12.2016 bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei aprobat de HCL 
26/28.01.2016 a fost urmatorul: 
 

INDICATORI SUMA 
2016 

Trimestrul 
I 

Trimestrul 
II 

Trimestrul 
III 

Trimestrul IV 

Total venituri A1+B1 350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

Total cheltuieli(A2+B2) 
Din care: 

350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

A. Sectiunea de 

functionare 

     

A1. VENITURI, din 
care 

300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

a)venituri proprii 0 0 0 0 0 

b)transferuri 300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

A2. CHELTUIELI, din 
care 

300.000 101.800 103.000 42.250 52.960 

a)cheltuieli de personal 
161.300 74.750 67.350 7.100 39.100 

b)bunuri si servicii 138.700 54.050 35.650 35.150 13.850 

B. Sectiunea de 

dezvoltare 

     

B1.Venituri, din care: 
50.000 13.000 13.000 13.000 11.000 



 17 

a)transferuri 0 0 0 0 0 

B2.Cheltuieli, din care: 50.000 12.000 0 24.750 24.050 

a)Cheltuieli de capital 50.000 12.000 0 24.750 24.050 

 
 
 
 
 
Conform datelor furnizate in caietul de obiective, veniturile si cheltuielile realizate sunt urmatoarele: 
 
Nr. crt Categorii 

Prevazut 
lei 

Realizat 
lei 

1 Venituri proprii  50.000 7876 

2 Subventii 300.000 300.000 

3 

Cheltuieli de intretinere, din care: 50.000 1188.33 

4 
----cheltuieli de capital:investitii 50.000 1188.33 

5 

Cheltuieli de personal, din care 161.300 159.107 

6 ----cheltuieli cu colaboratorii 
0 0 

7 

Cheltuieli pe beneficiat, din care: 0 0 

8 ----din subventie 
0 0 

9 ----surse din venituri proprii/surse atrase 

0 0 
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    Analiza datelor de buget din caietul de obiective 

Pe baza  datelor din buget continute de caietul de obiective se poate realiza  analiza veniturilor si 
cheltuielilor astfel: 
1.La inceputul anului 2016 a fost prevazuta realizarea de venituri proprii din alte activitati ale institutiei 
in cuantum de 50.000 ron: 

 
 
 
 
 
         Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei este 
prezentata in graficul de mai jos: 
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         Repartizarea cheltuielilor in exercitiul financiar 2016:  
 

 
 
 
  

4.Analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie: 
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    Ponderea veniturilor proprii in totalul veniturilor institutiei: 
 

 
 
 
              Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei in perioada 2017-2019  
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Nr. crt Denumire indicator 2017 2018 2019 
1 A.Venituri totale  345000 365000 390000 

2 a)venituri proprii  15.000  25000 40000 

 b)alocatii bugetare/subventii 330.000 340000 350000 

3 B. Cheltuieli totale, din care: 345000 365000 390000 

4 a)cheltuieli de personal 183000 195000 213000 

5 b) cheltuieli cu bunuri si servicii  160000 165000 170000 

6 c) cheltuieli de capital 
2000 5000 7000 

 
Tabelul valorilor de referinta ale costurilor aferente investitiei 

Categorii de 
investitii in proiecte 

Limite valorice ale investitiei in 
proiecte din perioada precedenta 

Limite valorice ale investitiei in proiecte 
propuse pentru perioada de management 

1 2 3 

mici - de la 100 lei până la 1500 lei 

medii - de la 1500 lei până la 10000 lei 

mari - peste 10000 lei 

 
Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor ( producţii artistice: 
spectacole /concerte , expoziţii, cercetări etc) este de 41. 
 Criteriile de performanţă pentru evaluarea managerului/ directorului sunt: 
a)Capacitatea de implementare 
b) Capacitatea de a rezolva eficient problemele 
c) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor  
d) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 
e) Creativitate şi spirit de iniţiativă 
f) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru 
g) Capacitatea de a lucra în echipă 
i) Competenţă în gestionarea resurselor alocate 
j) Integritate morală şi etică profesională 
k) Capacitatea de organizare şi conducere a activităţi 
l) Capacitate de analiză şi sinteză 
m) Capacitatea de a lua decizii corecte în domeniul de activitate 
n) Obiectivitate în apreciarea personalului din subordine 
o) Nivelul de implicare în realizarea atribuţiilor structurii coordonate 
Criteriile de mai sus se pot modifica/completa conform legislaţiei în vigoare.  
3).Obiectivele şi criteriile de performanţă se renegociază anual , în condiţiile prevăzute la 
art.11 alin. (2) şi (3). 



 22 

 
CAPITOLUL VIII: Evaluarea managementului 
Art. 13 
(1)Prin evaluarea managementului autoritatea  verifică modul în care au fost realizate 
obligaţiile asumate de manager prin prezentul contract de management, în raport cu 
resursele financiare alocate. 
(2)Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse 
şi, după caz, va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul 
minimal. 
Art. 14 
Evaluarea managementului se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă şi ale Regulamentului de evaluare, pe baza raportului de activitate înaintat de 
manager/director în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare 
anuale. 
Art. 15 
Evaluările sunt efectuate anual, după cum urmează: 
a)prima evaluare: ianuarie  2018; 
b)a doua evaluare:ianuarie 2019; 
c) evaluare finală : ianuarie  2020 (termen stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.37 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă ) 
CAPITOLUL IX: Răspunderea contractuală 
Art. 16 
Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în 
prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 
Art. 17 
(1)Managerul /directorul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său 
contrar intereselor instituţiei şi autorităţii, prin acte de gestiune imprudentă, prin 
utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei. 
(2)În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu 
executarea prezentului contract de management, autoritatea are obligaţia de a sesiza de 
îndată organele competente. 
 CAPITOLUL X: Clauza penală, forţa majoră 
Art. 18 
(1)Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile 
managerului, nerealizarea obiectivelor şi/sau criteriilor de performanţă stabilite prin 
prezentul contract de management, constatate în cadrul evaluării periodice, determină 
diminuarea remuneraţiei managerului / directorului, procentul diminuarii urmând a fi 
stabilit de  ordonatorul principal de credite prin act adiţional la prezentul contract de 
management. 
(2)Diminuarea remuneraţiei produce efecte până la aprobarea rezultatului final al 
evaluării următoare. 
Art. 19 
(1)Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii. 
(2)Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract de management, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
(3)Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(4)Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
în termen de 15 zile calendaristice şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua 
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
(5)Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 



 23 

prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 CAPITOLUL XI: Modificarea contractului de management 
Art. 20 
Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu 
acordul ambelor părţi. 
Art. 21 
Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale 
intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile. 
 CAPITOLUL XII: Suspendarea contractului de management 
Art. 22 
(1)Suspendarea prezentului contract de management are ca efect suspendarea prestării 
activităţii de către manager şi a acordării remuneraţiei de către instituţie. 
(2)Pe durata suspendării nu pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor 
decât cele prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale. 
(3)În cazul suspendării prezentului contract de management din cauza unei fapte 
imputabile managerului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept 
care rezultă din calitatea sa de manager/director. 
Art. 23 
Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: 
a)managerul/ directorul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
b)forţă majoră, în condiţiile art. 19 alin. (3) din prezentul contract de management; 
c)alte cazuri expres prevăzute de lege. 
Art. 24 
(1)Contractul de management se suspendă la iniţiativa autorităţii în cazul în care aceasta 
a formulat plângere penală împotriva managerului/directorului  sau acesta a fost trimis în 
judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract de 
management, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă se constată nevinovăţia managerului, acesta 
îşi reia activitatea în baza prezentului contract de management, beneficiind, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, de o despăgubire egală cu 
remuneraţia şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 
Art. 25 
Contractul de management se suspendă, prin acordul părţilor, la solicitarea directorului, 
pentru cazuri justificate. 
Art. 26 
Pe durata suspendării contractului autoritatea dispune măsurile necesare în vederea 
asigurării managementului instituţiei. 
CAPITOLUL XIII: Încetarea contractului de management 
Art. 27 
 (1)Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri: 
a)rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător; 
b)expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
c)managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3 din 
ordonanţa de urgenţă; 
d)renunţarea managerului la mandatul încredinţat; 
e)prin acordul părţilor; 
f)decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului/directorului; 
g)forţă majoră, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (5). 
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 
de zile. 
 CAPITOLUL XIV: Soluţionarea litigiilor 
Art. 28 
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Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 
clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor 
judecătoreşti de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
 CAPITOLUL XV: Dispoziţii finale 
Art. 29 Anexa nr.1- Proiectul de management al domnului Gugiu Ioan,face parte 
integrantă din prezentul contract de management . 
Art. 30 
(1)În cazul în care managerul deţine o funcţie de execuţie în instituţie, contractul 
individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă. 
(2)Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) îşi produce 
efectele de la data încheierii prezentului contract de management până la data încetării 
acestuia, în una dintre modalităţile legale. 
Art. 31 
(1)Durata prezentului contract nu poate fi prelungită. 
Art. 32 
Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţă . 
Art. 33 
Prezentul contract de management a fost întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu 
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                  Autoritate,                                                    Manager / Director, 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ,             Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ               
             Reprezentant legal                                            GUGIU IOAN  
          HARPA VASILICĂ 
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              Anexa nr. 1 la Contractul de management  nr ______din___________2017 

 

 

Proiect de 

management al 

Casei Culturii               

“Ion Creanga” din 

Tîrgu Neamt 

2017-2019 
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Capitolul I. Analiza socio-culturala a 

mediului in care isi desfasoara 

activitatea Casa Culturii “Ion Creanga” 

Tirgu Neamt 
 

1) Instituţii/organizaţii care se adresează aceleiasi comunitati 

 

Dezvoltarea  culturala a orasului Tirgu Neamt trebuie sa vina in  

intampinarea nevoilor actuale ale populatiei. Strategia de dezvoltare culturala 

trebuie  elaborata in concordanta cu aspectele demografice si economice  existente 

la momentul actual, intrucat reusita implementarii acesteia depinde de aceste doua 

aspecte. 

 Cheia realizarii obiectivelor strategice culturale este atragerea participarii 

populatiei la activitatile culturale. 

Casa  Culturii reprezintă un element important în ceea ce priveşte cultura şi 

arta tirg-nemteana, dar nu si singurul, iar o analiză atentă dezvăluie panorama unui  

areal cultural  bogat. Acest areal poate genera o serie de avantaje in sustinerea 
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realizarii obiectivelor institutiei.  Totodată se creionează şi pericolul unor 

ameninţări generate de  punctele slabe ale zonei. 

Situaţia se prezintă după cum urmează:  

 

� Puncte tari: 

Orasul  Tirgu Neamt este cunoscut la nivel national prin  bogata oferta 

culturala  existenta intr-un areal relativ restrans. 

Casa Culturii “Ion Creanga”  care, prin organizarea de noi activitati ce vin 

in intampinarea nevoilor locuitorilor se va bucura de o   crestere a popularitatii si 

totodata, a participarii locuitorilor la oferta culturala pusa la dispozitie. 

 

Cetatea Neamtului, brand al orasului,   a fost construită la sfârșitul 

secolului al XIV-lea de Petru I Musat, a fost fortificată în secolul al XV-lea de 

Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul domnitorului 

Mihai Racoviță.Cetatea Neamț a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din 

județul Neamț in anul 2004. 

Casa Memoriala “Ion Creanga”din Humulesti, un alt brand al orasului, 

este un muzeu memorial  înfiintat în casa în care s-a nãscut si a copilãrit 

povestitorul român Ion Creangã (1837-1889 ). Casa a fost construitã din lemn în 

anul 1833 de bunicul povestitorului si este unul dintre cele mai vizitate muzee 

memoriale ale judetului Neamt. 

Muzeul de Istorie si Etnografie a luat fiinţă în anul 1940, ca urmare a 

cercetărilor arheologice efectuate la Cetatea Neamţ. Din nefericire, în anul 1944, 
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cea mai mare parte a colecţiei respective s-a risipit şi abia în 1957 se reia proiectul 

amenajării unui muzeu. Pentru că atunci se împlineau 500 de ani de la urcarea pe 

tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare, s-a considerat necesar ca respectivul 

eveniment să fie celebrat şi prin înfiinţarea unor expoziţii cu caracter muzeal.   

Casa Memoriala “Veronica Micle” din Tirgu Neamt,  a fost construită în 

anul 1834, din lemn și cărămidă, în cel mai autentic stil românesc, cu tindă și trei 

încăperi la stradă. Veronica Micle a copilărit în această casă.   Îmbătrânind, mama 

poetei s-a călugărit la Mănăstirea Văratec și a lăsat casa fiicei sale.  Cladirea 

actuala este renovata si numai o singură fereastră se mai păstrează din vechea 

construcție. 

Biblioteca Oraseneasca,   centru important cultural ce desfasoara activitati 

de informare, studiu, educatie, lansari de carte si recreere a populatiei din oras.  

Biserica Sfantul Dimitrie, din incinta spitalului orasenesc 

Fundatia Culturala “Ion Creanga” , care prin proiectul intitulat 

“FESTIVALUL NATIONAL ION CREANGA”  promoveaza opera povestitorului. 

Clubul Copiilor  este institutia care cuprinde activitati diverse adresate 

copiilor 

Scriitorii, poetii, pictorii, sculptorii, muzicieni i, arhitectii  apartinand 

orasului Tirgu Neamt recunoscuti pe plan national si international: Adrian Alui 

Gheorghe, George Simon, Daniel Corbu,Vasile Vranceanu, George Calcan, Dan 

Cepoi, Cusmir Mihai, Dorel Mosor, Gheorghita Gheorghe, Dumitru Grumazescu, 

Mihaela Pravicenco, Birliba Georgel, Alecu Gaitan, Misu Campeanu). 
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Mesterii populari  din Tirgu Neamt, promotori la nivel national si 

international ai orasului prin  participarea cu exponate din creatia proprie 

(ceramica, masti, port popular) la expozitii si concursuri nationale.  

Centrele de Informare Turistica, au rolul de a informa si promova asupra 

obiectivelor turistice. 

Monumentul Vanatorilor de Munteeste un monument dedicat corpului de 

Vânători de Munte ai Armatei Române şi eroilor Primului Război Mondial.  

 

Obiectivele culturale si turistice din vecinatatea  orasului Tirgu Neamt:  

o Muzeul de Etnografie, Folclor, Istorie si Masti Traditionale “Nicolae Popa” 

de la Tirpesti; 

o Parcul Natural Vinatori; 

o Rezervatia de Zimbri si Animale salbatice “Dragos Voda”; 

o Lacul Natural “Cuiejdel” Cracaoani, Neamt; 

o Rezervatia de stejari Dumbrava, Neamt; 

o Depozitul de Armasari Dumbrava – fosta Herghelie Regala; 

o Manastirile si schiturile: Agapia (pictura Nicolae Grigorescu), Secu, 

Sihastrie, Sihla,, Neamt, Icoana, Procov,Horaita , Horaicioara, Petru Voda; 

o “Padurea de Argint” si “Codrii de Arama” de la Varatec; 

o Monumente ale naturii: Piatra Teiului, Cheile Bicazului ; 

o Casa Memoriala Vasile Conta din Ghindaoani; 

o Casa Memoriala Alexandru Vlahuta din Agapia; 
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o Casa Memoriala Visarion Puiu si Muzeul Mihail Sadoveanu de la 

Manastirea Neamt; 

 

� Puncte slabe:  

- Dezvoltare economica insuficienta  a zonei ce duce la o migratie a fortei de 

munca; 

- Lipsa unei infrastructuri modernizate; 

- Diminuarea populatiei : in 2002 erau 22.634 locuitori iar in 2011 erau 

18.695 locuitori; 

- Venitul mediu scazut al locuitorilor;  

- Promovarea insuficienta la nivel zonal a institutiilor de cultura si ale 

activitatii acestora ce duce la o partcipare scazuta a populatiei la oferta 

culturala; 

- Lipsa unui interes in atragerea de fonduri europene;  

- Nivelul educational scazut; 

 

� Oportunitati: 

Oportunitatile culturale si educative pot fi scoase in evidenta prin aplicarea  

unui proiect de management ce vine in intampinarea necesitatilor beneficiarilor: 

-  imbunatatirea cooperarii dintre Casa Culturii si autoritatile administrative; 

 - cresterea procentului de finantarea a institutiei din resurseproprii, ce poate duce 

la o modernizare a institutiei; 
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        - imbunatatirea promovarii atat prin intermediul retelelor de socializare cat si 

prin intermediul media; 

 - cooperare si activitati comune cu partenerii institutionali si non-institutionali; 

- suport din partea societatii civile si suport activ pentru implementarea strategiilor; 

� Amenintari 

- lipsa fondurilor bugetare  

        - slaba cooperare cu institutiile administrative in vederea desfasurarii 

activitatilor culturale. 

 

2) Cunoaşterea activităţii institu ţiei de către comunitatea 

beneficiară a acesteia 

 

Activitatea instituţiei din ultimii ani   a fost mai puţin cunoscută, fapt care va 

trebui remediat printr-o strategie de comunicare susţinută.  

Din aproximativ 40 de manifestari culturale desfasurate in anul 2016pentru 

care administratia locala a alocat bani au fost mediatizate intens, atragand 

participanti din localitatile de la o distanta mai mare de 40 km, doar cateva: 

Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, Zilele Cetăţii Festival 

Medieval,Zilele Oraşului,Ziua naţională a României,Zilele “Ion Creangă”. 

Instituţia nu beneficiază, de asemenea, de o prezenţă activă pe conturile de 

socializare, acolo unde o importantă parte a comunităţii locale se manifestă, iar 

prezentarea evenimentelor pe site-ul institutiei este realizata intr-un mod 
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neprietenos si care nu atrage interesul populatiei tinere(principala tinta a acestui 

gen de promovare si informare). 

In sustinerea afirmatiilor de mai sus statistica, si nu numai, ne da o mana de 

ajutor: 

- In orasul Tirgu Neamt exista 15.000 de utilizatori  ai retelei de socializare 

Facebook  

- In satele si comunele limitrofe mai exista un numar de minim 5000 

utilizatori Facebooksi totodata potentiali beneficiari ai activitatilor culturale 

desfasurate 

- Numar de utilizatori ce urmaresc postarile paginii actuale de Facebook a 

institutiei: 987 utilizatori  

 Asadar intr-o era a comunicatiei, informatia nu este propagata pe canalul de 

comunicare corespunzator si astfel nu ajunge in timp util la beneficiar. 

 

 

3) Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea 

promovării/activităţii de PR/ de strategii media 

 

Situaţia de provizorat a instituţiei şi lipsa unei echipe a făcut ca activităţile 

de promovare şi PR să nu se ridice la nivelul necesar unei imagini publice de 

notorietate.  În acest context, prezentul Proiect de management propune o abordare 

competentă a activităţii de promovare, PR prin strategii bine conturate. 
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Primul punct  în dezvoltarea strategiei de comunicare trebuie să-l constituie  

actualizarea site-ului si a paginilor detinute pe diversele retele de socializare.  

Cel de-al doile punct consta in  realizarea de parteneriate cu entităţi din toate 

domeniile, social, economic, politic, cultural, media etc, atât pe plan local cât şi 

naţional sau internaţional, cu personalităţi care pot multiplica prin apariţiile lor 

publice comunicarea referitoare la Casa Culturii Ion Creanga, cu organizaţii non-

profit (fundaţii, asociaţii) sau cu insituţii similare din Uniunea Europeană. 

Pentru informarea publicului, dar şi pentru transparenţa desfăşurării 

activităţii se vor organiza periodic conferinţe de presă şi vor fi trimise mass-media 

comunicate referitoare la programele instituţiei.  

În ceea ce priveşte promovarea se impune, de asemenea, realizarea unor 

materiale promoţionale de impact şi a unui panotaj indoor şi outdoor în punctele de 

aglomeraţii urbane pentru a aduce la cunostita populatiei oferta de produse şi 

servicii culturale disponibile  pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale în 

scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

 Rezultatul acestei strategii trebuie să fie  schimbarea perceptiei populatiei 

asupra notiunii de Casa Culturii si o marire a exponentiala a numarului de 

persoane ce au acces la activitatile culturale. 

 

 

4) Analiza preferintelor beneficiarilor 

Barometrul de Consum Cultural 2015  este  un studiu realizat de 

Institutul Na țional pentru Cercetare și Formare Cultural ă structurat în opt 

capitole, ce abordează teme precum: management cultural, consum cultural non-
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public, piraterie digitală, arte vizuale, consum de film și cinema, tineri și 

creativitate, participare la festivaluri, consum cultural în spațiul public. Acestea 

reflectă dinamica valorilor și practicilor din societatea românească de astăzi și 

modul în care populația se raportează la sectorul cultural, rezultatele devenind 

esențiale în dezvoltarea strategiilor locale și regionale. 

Studiul a fost gândit ca un instrument de lucru pentru specialiștii din 

sectoarele culturale și creative, o analiză relevantă pentru reprezentanții 

autorităților publice centrale și locale, dar și o lectură plăcută pentru publicul larg. 

"Pe primul loc se situează privitul la TV (96%), vizionarea de filme la 

TV (84%), ascultarea de muzică (75%) sau radio (66%), urmate de lectura de ziare 

(42%), reviste (32%) sau cărți", precizează studiul, constatând că topul 

preferințelor de consum non-public la nivel național se păstrează la fel ca în ultimii 

zece ani pentru frecvența de 1-2 pe săptămână sau mai des. 

Dacă în anul 2008 doar 24% dintre respondenți își procurau muzica de pe 

internet, în 2015 aproximativ 44% dintre ei au declarat că au descărcat muzica de 

pe internet (fie gratuit, fie contra cost), mai constată studiul. 

Oamenii preferă să petreacă timpul liber acasă cu familia și au renunțat din 

ce în ce mai mult la a-și invita prietenii pentru diverse activități culturale. 

Potrivit Barometrului , frecvența de participare la evenimentele culturale 

publice a fost analizată pe baza numărului aproximativ de participări la astfel de 

evenimente, cum ar fi mersul la cinema, operă, filarmonică, sărbători locale, 

mersul la teatru, muzee și expoziții de artă, spectacole de divertisment, în ultimele 

12 luni dinaintea aplicării chestionarului. 
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Astfel, cei mai mulți respondenți participă o dată la 4-6 luni sau mai des la 

sărbători locale (31%), la cinema (28%), la spectacole de divertisment (22%) și la 

spectacole de teatru (17%). 

Deși aparent în spațiul public avem o inflație de festivaluri, 

participarea publicului este încă foarte scăzută la nivel național.  

Satisfacția publicului  este strâns legată de cunoașterea performanței 

organizațiilor culturale  iar managerii culturali ar trebui să acorde mai multă 

atenție comunicării  în spațiul public, se menționează în document. 

Totodată, deși există o nevoie manifestă pentru consumul de cinema, slaba 

rețea de cinematografe publice sau private la nivel național face ca aproximativ 

50% din populație să nu poată avea acces la un cinematograf în localitate, 

aproximativ 80% dintre respondenți nefiind niciodată la un film într-un 

cinematograf clasic în ultimul an. 

Potrivit Barometrului , se constată primele rezultate pozitive ale politicilor 

și programelor pentru stimularea consumului cultural în rândul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 14 și 30 de ani deoarece procentele preponderent pozitive pe toate 

categoriile de vârstă arată că s-a format un obicei de consum de cultură. 

Percepția despre artele vizuale este formală de tip clasic, dar în România se 

manifestă încă un interes prea scăzut pentru achiziționarea de obiecte de artă sau 

albume de artă și un interes mult prea scăzut față de estetica spațiului domestic și 

public. 

INCFC, aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut 

național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date 
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statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o 

carieră în sectorul ocupațional — cultură. 

 

 

Capitolul II. Analiza activitatii 

institutionale si propuneri de 

imbunatatire a acesteia 
 

 

1) Analiza de imagine a institutiei 

La momentul actual „Casa Culturii Ion Creanga”  este perceputa de public 

ca avand o implicare relativ modesta in activitatile culturale de interes pentru 

mediul local. Chiar dacă media a fost şi nedreaptă de multe ori, apariţiile mediatice 

negative sau cel mult neutre din ultimii ani au influenţat percepţia publică, creând 

imaginea unei instituţii imbatranite si nefuncţionale, care se adreseaza unui grup 

ţintă limitat, cu activităţi desfăşurate destul de discret şi cu proiecte prea puţin 

mediatizate.  

Pentru realizarea obiectivelor şi a misiunii instituţiei este, însă, nevoie de 

mai mult!  

În primul rând „Casa Culturii Ion Creanga”  are nevoie de o campanie de 

branding cu tot ce presupune acest lucru, adică o imagine consistentă de brand, 

creşterea notorietăţii brand-ului, vizibilitate optimă şi integrarea tuturor valorilor 

adiacente, strategice şi favorabile a fi utilizate ca motive de întărire a credibilităţii 
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brand-ului. Declaraţiile de intenţii şi promisiunile care sunt facute  publicului ţintă, 

beneficiarilor actului cultural, partenerilor şi posibilor parteneri trebuiesc 

obligatoriu însoţite de explicaţii  si de un plan concret de actiune care sa aiba ca 

rezultat realizarea obiectivelor propuse. 

De aceea, prezentul Proiect de management propune o reformulare a 

percepţiei publice a instituţiei, construind o imagine modernă, clară, coerentă şi 

consistentă. 

2) Reformularea mesajului 

Componentă a sistemului social, cultura determină toate celelalte 

componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este 

determinată la rândul său de acestea.  

Adăugăm următoarea paradigmă europeană a culturii, aşa cum este 

prezentată în ‚Rezoluţia cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, adoptată 

de Consiliul Europei:  

- o Cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară;  

- în contextul dezvoltării durabile, cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii; 

- o Cultura este un factor al calităţii vieţii;  

- orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi 

a societăţilor trebuie să ia în considerare acest indicator;  

- o Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – un 

element prin care acestea se diferenţiază; 
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-  o Cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale 

etc.) şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate 

şi susţinute prin demersuri şi programe pro-active;  

- o Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; 

-  o Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în 

respingerea oricărei forme de excluziune şi marginalizare;  

- o Cultura este o forţă de coeziune socială. 

 

Noul mesaj propus: Casa Culturii „Ion Creanga ” - o instituţie pentru 

REGENERARE URBANĂ şi VITALITATE CULTURAL Ă! Produse culturale 

NOI, servicii culturale INOVATIVE! 

 

3) Parteneri institutionali si persoane interesate care intra 

direct sau indirect in sfera de activitate a Casei Culturii. 

 

Conform site-ului institutiei principalii parteneri institutionali sunt: 

 

Primãria Oraºului Tîrgu Neamþ 

 

Interesul faţă de activitatea culturală:  

– asigurarea ocupării funcțiilor de conducere ale Casei Culturii  
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– analiza calității managementului prin evaluarea rapoartelor anuale 

– asigurarea funcționării eficiente a activității operative prin instrumentul 

recomandărilor la strategiile privind activitatea de evaluare;  

– supervizează activitateaResurse disponibile 

– sprijin pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității;  

 

Poziţia faţă de Casa Culturii: 

– potrivit rolului acordat de legiuitor, Casa Culturii trebuie să asigure un 

management performant  

– Casa Culturii trebuie să pună în mișcare toate resursele disponibile pentru 

a asigura independența operațională a acesteia. 

 

 

Societatea civilã  

Interesul faţă de activitatea culturală:  

– implicare în funcționarea mecanismelor inter-instituționale prin 

organizarea proiectelor de creștere a capacitatii instituționale;  

– corectarea publică a derapajelor instituționale; 

– suport pentru un cadru normativ adecvat și resurse care să permită 

eficientizarea activității;  

– efectuarea de sesizări în contextul activității de evaluare  
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Resurse disponibile: 

– pregătire profesională;  

– activități comune de prevenție și conștientizare;  

– resurse financiare prin atragerea de fonduri  

– consultanta 

 

Poziţia faţă de Casa Culturii: 

– marea majoritate a structurilor din societatea civilă vor avea o atitudine 

proactivă față de activitatea Casei Culturii, dovedindu-se parteneri de încredere în 

creșterea capacității instituționale. 

 

Mass-media 

Interesul faţă de activitatea culturală:  

– interesul mass-media este unul mediu, având în vedere faptul că numai 

anumite subiecte asigură vizibilitatea/ audiența programelor respective;  

– interesul mass-media este preponderent în cazul figurilor cu notorietate 

 

Resurse disponibile: 

– canale TV, radio, presă on-line, presă scrisă 
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Poziţia faţă de Casa Culturii: 

– majoritatea informațiilor emise sunt prezentate în mod neutru de către mass-

media 

 

 

4) Misiunea managementului 

Managementul institutiei are menirea de a indeplini  obiectivele 

institutionale, de crestere a capacitatii administrative a Casei Culturii prin 

imbunatatirea parametrilor de planificare, organizare si control a activitatii. 

 

5) Obiectivele managementului 

Obiectivul principal al prezentului Proiect de management este dezvoltarea 

si diversificarea activitatii culturale, prin manifestari de natura sa-i sporesca 

prestigiul si notorietatea: 

a. Consolidarea si extinderea gamei de servicii oferite si diversificarea 

acestora 

b.  Mai multă atenție acordata  comunicării  în spațiul public a 

evenimentelor si serviciilor oferite de institutie 

c. Cresterea vizibilitatii institutiei prin actiuni si evenimente specifice 

d. Consultarea studiilor statistice  actuale asupra comportamentului 

beneficiarilor  si incercarea de a schita un trend al acestuia 
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e. Schimbarea perceptiei tinerilor cu varsta cuprinsa intre 14-35 de ani 

asupra notiunii de Casa Culturii si venirea in intampinarea dorintelor 

si necesitatilor acestora cu activitati si servicii imbunatatite si de 

actualitate 

f. Aplicarea unui bun management al resurselor umane 

g. Cheltuirea intr-un mod transparent a resurselor financiare, cale 

principala de promovare a imaginii institutiei 

h. Imbunatatirea dotarii materiale, identificarea si asigurarea resurselor 

materiale in vederea desfasurarii activitatii in conditii normale de 

munca, conform legislatiei in vigoare 

i. Atragerea de artisti de valoare si atragerea de spectacole de succes 

 

Obiective specifice 

- dezvoltarea si divesificarea activitatilor culturale oferite populatiei 

; 

- promovarea adecvata a  serviciilor si activitatilor culturale puse la 

dispozitia populatiei prin editarea de brosuri, pliante si publicatii 

periodice; 

- organizarea de simpozioane, concursuri, expozitii pe diferite 

tematici; 

- organizarea de spectacole artistice cu impact regional si national in 

vederea atragerii inclusiv a publicului din Piatra Neamt, intrucat 

Casa Culturii din municipiu a fost inchisa pe termen nedeterminat; 
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- realizarea de parteneriate cu mass-media, ONG-urile, scolile- 

pentru descoperirea si promovarea valorilor artistice locale; 

- sprijinirea si sustinerea materiala a activitatii tinerilor artisti;  

- promovarea pe plan national si international a valorilor culturale 

locale prin participarea la targuri de turism in parteneriat cu 

Primaria Orasului Tirgu Neamt; 

- infiintarea si sustinerea formatiilor artistice de amatori;  

- intarirea pozitiei Ansamblului Folcloric „Ozana”si promovarea  

institutieiprin intermediul acestuia; 

- organizează şi susţine participarea formaţiilor artistice la 

concursuri, festivaluri şi manifestări culturale locale, naţionale şi 

internaţionale; 

- implicarea activa a populatiei in desfăşurarea activităţilor culturale 

şi artistice, a  manifestărilor educative, recreativ-distractive şi de 

agrement;  

- difuzează filme artistice şi documentare; 

- organizează cluburi pe interese de artă populară, artă plastică, 

teatru, limbi straine, carte; 

- organizarea şi asigurarea unei bune desfăşurari a activităţii 

formaţiilor artistice, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, 

atelierelor de creaţie;  

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, 

precum şi a creaţiei populare contemporane locale prin crearea 
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unor parteneriate turistic-culturale la nivel national sau 

international cu diverse institutii si organizatii din turism; 

- asigură participarea membrilor comunităţii în conceperea şi 

organizarea manifestărilor cultural-artistice, educative, recreativ-

distractive şi de agrement; 

- organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de instruire 

permanentă; 

- iniţiază, desfăşoară şi participă la proiecte în domeniul instruire 

permanente, a culturii tradiţionale, a creaţiei populare 

contemporane şi schimburilor culturale;  

- conservă şi transmite valorile morale şi artistice ale comunităţii 

locale, patrimoniului local, naţional şi universal; 
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Cap III. Analiza situatiei economico-

financiare a institutiei 
 

1. Prezentarea datelor din bugetul de venituri si cheltuieli 

In perioada 1.01.2016 - 31.12.2016 bugetul de venituri si cheltuieli al 

institutiei aprobat de HCL 26/28.01.2016 a fost urmatorul: 

INDICATORI SUMA  

2016 

Trimestrul 

I 

Trimestrul 

II 

Trimestrul 

III 

Trimestrul 

IV 

Total venituri 

A1+B1 

350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

Total 

cheltuieli(A2+B2) 

Din care: 

350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

A. Sectiunea de 

functionare 

     

A1. VENITURI, din 

care 

300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

a)venituri proprii 0 0 0 0 0 
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b)transferuri 300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

A2. CHELTUIELI, 

din care 

300.000 101.800 103.000 42.250 52.960 

a)cheltuieli de 

personal 

161.300 74.750 67.350 7.100 39.100 

b)bunuri si servicii 138.700 54.050 35.650 35.150 13.850 

B. Sectiunea de 

dezvoltare 

     

B1.Venituri, din 

care: 

50.000 13.000 13.000 13.000 11.000 

a)transferuri 0 0 0 0 0 

B2.Cheltuieli, din 

care: 

50.000 12.000 0 24.750 24.050 

a)Cheltuieli de 

capital 

50.000 12.000 0 24.750 24.050 

 

Conform datelor furnizate in caietul de obiective, veniturile si cheltuielile realizate 

sunt urmatoarele: 

Nr. crt Categorii Prevazut 

lei 

Realizat 

lei 

1 Venituri proprii  50.000 7876 

2 Subventii 300.000 300.000 
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3 Cheltuieli de intretinere, din 

care: 
50.000 1188.33 

4 ----cheltuieli de 

capital:investitii 

50.000 1188.33 

 


