
Anexă la H.C.L. nr. 120/2012 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru elaborarea Proiectului de management a   

Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, 
 pe perioada 2012 – 2017  

Prezentul caiet de obiective este elaborat ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Perioada managementului a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe 
este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de management. 
 

CAP. I. OBIECTIVELE ŞI MISIUNEA CASEI DE CULTURĂ“KÓNYA ÁDÁM” 
SFÂNTU GHEORGHE 

 
I.1.Subordonarea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe:  
Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe îşi desfăşoară activitatea sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca instituţie publică de 
proiecte 1).  
     Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe dispune, potrivit legii, de 
personalul administrativ şi tehnic minim necesar funcţionării instituţiei şi reuneşte colective 
artistice doar pe durata unui proiect.  Realizează producţii sau coproducţii cultural-artistice 
prezentate în serii determinate. Are asigurată şi dispune de bugetul necesar pentru 
remunerarea personalului administrativ şi tehnic propriu, precum şi pentru plata colectivelor 
care realizează şi prezintă producţiile cultural-artistice din cadrul programului minimal, în 
condiţiile legii.  

Finanţarea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe se realizează din 
venituri proprii, precum şi din subvenţii acordate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe 2). 

I.2. Obiectivele Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe: 
Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe urmăreşte următoarele obiective 

prioritare: 
• menţinerea şi desăvârşirea unui profil specific propriu, în conformitate cu Proiectul de 

management; 
• sporirea aportului Instituţiei la îmbunătăţirea vitalităţii cultural-artistice a municipiului 

Sfântu Gheorghe; 
• accentuarea colaborării şi diversificarea acţiunilor, proiectelor şi programelor culturale 

şi artistice comune cu Liceul de Artă “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe; 
• colaborarea instituţiei în realizarea tuturor prevederilor proiectului de investiţii 

“Amenajare curte”,  finanţat din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe; 
• asigurarea unui cadru favorabil creaţiei şi difuzării programelor în cele mai bune 

condiţii; 
• stimularea vieţii cultural-artistice în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora 

de valorile culturii; 
• oferirea de produse şi servicii cultural-artistice diverse pentru satisfacerea nevoilor 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
cultural-artistică; 

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

• educaţia permanentă şi formarera profesională continuă de interes comunitar în afara 
sistemelor formale de educaţie, 

• educarea şi creşterea unui public tânăr în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de 
consum cultural la nivel local şi naţional. 



• promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale; 
• stimularea şi ocrotirea afirmării personalităţiilor culturale din Municipiul Sfântu 

Gheorghe; 
• menţinerea şi cultivarea unui climat de un înalt nivel cultural-artistic; 
I.3. Misiunea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe: 

Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe are misiunea de a iniţia 
programe culturale şi artistice în limba maghiară şi română, în regim de instituţie publică, 
precum şi programe de educaţie cultural-artistică sau tehnico-ştiinţifice permanentă, specifice 
instituţiilor de proiecte, prin care să asigure o ofertă culturală corespunzătoare exigenţelor şi 
preferinţelor locuitorilor Municipiului Sfântu Gheorghe, al Judeţului Covasna, prin activităţi 
specifice de tipul: 

-  evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, 
concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

-  susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborări de monografii, susţinerii 
editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 

-   promovării turismului cultural de interes local; 
-   conservării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
- organizării de concursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare 

profesională continuă; 
 

CAP. II. EVOLUŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITĂŢII 
ÎN CARE CASA DE CULTURĂ “KÓNYA ÁDÁM” SFÂNTU GHEORGHE  ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA: 3) 

 
Judeţul Covasna se întinde pe o suprafaţă de 3.705 km2, reprezentând o proporţie de 

1,55 % din teritoriul României, fiind al 41 - lea ca mărime, din cei 43 de judeţe a tării.  
Populaţia Judeţului Covasna – conform datelor statistice din iulie 2008 – este de 

222.449 locuitori, reprezentând  o proporţie de 1,03 % din populaţia României. 
Din punct de vedere administrativ, Judeţul Covasna este format din 2 municipii: 

Sfântu Gheorghe - reşedinţa  judeţului şi Târgu Secuiesc,  precum şi 3 oraşe, 39 de comune, 
care au în componenţă un număr de 123 de  sate.  

În prezent, în Judeţul Covasna există: Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe – 
cu cele 4 secţiuni: (istorie, etnografie, ştiinţe naturale şi galerie de artă) şi 4 subunităţi: Târgu 
Secuiesc, Covasna, Cernat şi Baraolt –, aflate sub autoritarea Consiliului Judeţean Covasna, 
precum şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni Sfântu Gheorghe.    

 Reţeaua de biblioteci publice este bine organizată, fiind formată din 38 de unităţi, 
cea mai reprezentativa fiind Biblioteca Judeţeană “Bod Péter” Sfântu Gheorghe. Există 5 case 
de cultură din oraşele şi municipiile judeţului, cu 128 căminele culturale din comune, precum 
şi alte instituţii de acest tip, completează reţeaua de unităţi culturale şi artistice din judeţul 
Covasna.  

Merită menţionat faptul că există mai multe manifestări culturale, cum ar fi: Zilele 
Sfântu Gheorghe,  Ciobănaşul din Covasna, Expoziţia valorilor culturale Covasna, Toamna 
Culturală Covasna, Zilele Elevilor Covăsneni, Întâlnirea ansamblelor populare de copii şi 
tineret Sânzieni, Întâlnirea Fanfarelor Reci, Tabăra de suflători interjudeţean Reci etc. 

Municipiul Sfântu Gheorghe se întinde pe o suprafaţă de 72,92 km2, reprezentând o 
proporţie de 1,97 % din teritoriul Judeţului Covasna.  

Populaţia Municipiului Sfântu Gheorghe – conform datelor statistice din iulie 2008 – 
este de 61.547 de locuitori, reprezentând o proporţie de 27,7 % din populaţia Judeţului 
Covasna. 

În Sfântu Gheorghe îşi desfăşoară activitatea diferite instituţii de cultură ca: Teatrul 
„Tamási Áron” Sfântu Gheorghe (înfiinţat în anul 1948), Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu 
Gheorghe (înfiinţat în anul 1992), Casa de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, toate 

aflate sub autoritarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.  



Muzeul Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe (fondat în anul 1879),  Ansamblul de 
Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe (înfiinţat în anul 1990),  Şcoala 
Populară de Artă Sfântu Gheorghe, Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” Sfântu Gheorghe şi 
altele, care îşi desfăşoară activitatea sub autoritarea Consiliului Judeţean Covasna.  

Conform unui studiu realizat în anul 2011 – pe baza unor repere metodologice privind 
potenţialul de dezvoltare a activităţilor culturale în oraşele din România în anul 2010 –, 
Municipiul Sfântu Gheorghe ocupă un loc deosebit de favorabil, contribuţiile de la bugetul 
local, mediul O.N.G., dar şi sectorul industriilor creative au făcut posibilă această calificare.   
 
CAP. III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A CASEI DE CULTURĂ “KÓNYA ÁDÁM” 

SFÂNTU GHEORGHE 
 

A. Date despre activitatea, bugetul şi specificul Casei de Cultură “KÓNYA 
ÁDÁM” Sfântu Gheorghe: 

III.1. Obiectul de activitate: Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe 
persoană juridică este instituţie publică de proiecte, aflată în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Este subvenţionată din bugetul Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Obiectul de activitate a instituţiei este arătat la pct. I.2. 

III.2. Structura Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe:  
III.2.1. Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe a fost înfiinţată în oraşul Sfântu 
Gheorghe în anul 1972. 
III.2.2. În prezent: Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe are sediul în str. 
Kossuth Lajos, nr. 13.  

Această Instituţie publică persoană juridică desfăşoară activităţi în domeniul cultural, 
de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu 
rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informare.  Dispune de 
infrastructură prin care sunt asigurate condiţiile tehnico-administrative necesare funcţionării. 
Dispune de bugetul necesar funcţionării şi acoperirii cheltuielilor aferente găzduirii unor 
activităţi culturale specifice. Îşi desfăşoară activitatea în principal pe bază de programe şi 
proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanţă cu prevederile Proiectelor de 
management, ţinând cont de strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Autoritate.   

Îşi poate asuma obligaţii în nume propriu. Îşi înfăptuieşte programul cultural-artistic în 
baza principiului autonomiei instituţiilor culturale şi a principiului libertăţii creaţiei, având 
deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programului şi  proiectelor cultural - artistice.   
         Sursele de finanţare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe se 
compun din:  venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul local, precum şi din alte 
surse. 

III.3. Personalul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe:  
III.3.1. Personalul: 

     Analiza statului de funcţii  4): 
Nr. 
crt. 

Număr posturi ocupate   
Anul 
2010 

Anul 
2011 

(1) (2) (3) (4) 

1 Număr  personal,  total 10 7 
1.1             din care:   - nr. personal de conducere 2 1 
1.2                              - nr. personal artistic 4 3 
1.3                              - nr. personal financiar/contabil/administrativ 1 1 
1.4                              - nr. personal tehnic/producţie 1 1 
1.5                              - nr. personal de deservire 2 1 

III.3.2. Conducerea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe:  
     În prezent managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe 7) este 
asigurat de către domnul Dulányi Balogh Aladár 8) , având la bază Contractul de management 
nr. 36.075/2011, aprobat prin Hotărârea nr. 147/2011 al Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe.  



     Atribuţiile 9) managerului sunt stipulate în Contractului de management.      
     a)  Componenţa nominală al Consiliului consultativ 10) a Casei de Cultură “KÓNYA 
ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr.71/2007 al Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, este următoarea:  Petre Străchinaru, Matekovics János, Deák 
Károly, Filip Ignác, László Attila, Szabadai Rudolf şi Kakas Zoltán. 
 b) În cadrul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe nu este înfiinţat 
Consiliu artistic. 
III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă 11) ale managementului Casei de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe în anii 2010 şi 2011 (niveluri şi proporţii realizate pe 
ani;  evoluţia respectivelor criterii de performanţă). 
 

a) Indicatorii culturali ai Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe 
realizaţi în anul 2010 şi anul 2011  

 

Nr. 
crt. 

Denumirea criteriilor de performanţă 
- indicatori culturali - 

Anul 2010 Anul 2011 

Abatere 
exprimată in  %, 
anul 2011 faţă de 

anul 2010 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul 
programului, număr de spectacole, total  228 254 111,4 % 

1.1 din care:  - la sediu 159 181 113,8 % 
1.2                - în afara sediului (turnee, deplasări etc.)             69 73 105,8 % 
2 Număr de premiere 16 16 100,0 % 

3 Număr de refaceri x x x 
4 Număr de coproducţii x x x 
5 Numărul beneficiarilor, total 23.269 24.812 106,6 % 

5.1 din care:    - la sediu 9820 9673 98,5 % 
5.2                  -  în turnee 13.449 15.139 112,6 % 
6 Participări la festivaluri, gale, concursuri (nr.)  21 12 57,1 % 

7 Proiecte realizate ca pertener/coproducător  x x x 

8 Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate 
publicului (la sediu, în %) 90 90 100,0 % 

9 Apariţii în presă de specialitate (nr. total) 170 170 100,0 % 

10 Realizarea unor studii vizând cunoaşterea 
categoriilor de beneficiari (nr.) x x x 

11 Perfecţionarea personalului (nr. total) 1 2 200,0 % 
 

b) Indicatorii economici ai Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe: realizaţi  în anul 2010 şi în anul 2011 12)  

 
 

Nr. 
crt. 

 

Denumirea criteriilor de performanţă 
- indicatori economici - Anul 2010 Anul 2011 

Abatere   
exprimată in  %, 
anul 2011 faţă de 

anul 2010 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Venituri proprii   (lei, total surse atrase) 68.376 254.841  372,70 % 
2 Subvenţii/Alocaţii  (lei) 695.110 1.283.500   184,60 % 
3 Cheltuieli de întreţinere  (lei), total   414.026 1.163.790  281,10 % 

3.1                din care, cheltuieli de capital x 11.655 x 
4 Cheltuieli de personal  (lei), total  349.460 362.896  103,80 % 

4.1                din care, cheltuieli cu colaboratori 126.653 177.484 140,13 % 
5 Cheltuieli pe beneficiar (lei), total 32,81 62,00  188,90 % 

5.1 din care: din subvenţie 29,87 51,73  173,20 % 
5.2                din venituri proprii/surse atrase 2,94 10,27  349,30 % 



6 
 Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau 
din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei  
(%) 

8,96 16,57  184,90 % 

7 

 Venituri proprii realizate din activitatea de 
bază, specifică instituţiei, pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ 
redus / bilet profesional / bilet onorific, 
abonamente, cu menţionarea celorlalte 
facilităţi practicate: total  (lei)  

68.376 254.841 372,70 % 

7.1 
             din care: - veniturile proprii realizate 
din alte activităţi ale instituţiei: total   

68.376 254.841 372,70 % 

7.2 
                              - veniturile realizate din 
prestări de servicii culturale în cadrul 
parteneriatelor cu alte autorităţi: total  

x x x 

8 
Gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a 
veniturilor proprii în totalul veniturilor (%) 

7,89 16,57 210,00 % 

9 
 Ponderea cheltuielilor de personal din 
totalul cheltuielilor (%) 

45,77 23,78  51,90 % 

10 
 Ponderea cheltuielilor de capital din 
bugetul total (%) x x x 

11 
 Gradul de acoperire a salariilor din 
subvenţie (%) 

100,00 29,78  29,78 % 

12 

 Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul 
raporturilor contractuale, altele decât  
contractele de muncă – drepturi de autor, 
drepturi conexe, contracte şi convenţii civile  
(%) 

8,37 11,54 137,87 

13 Cheltuieli pe beneficiar  (lei)13) 32,81 62,00 189,0 % 
13.1           din care:   - din subvenţie, total 29,87 51,73 173,2 % 
13.2                            - din venituri proprii, total 2,94 10,27 349,3 % 

 
III.4. Programele si proiectele culturale a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe:  
    Datorită specificului activităţii de bază a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe – din punct de vedere a costurilor – departajarea pe categorii (mici,  mijlocii şi 
mari) a proiectelor realizate, nu se consideră oportună sau relevante. 

În anul 14) 2011, Casa de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe a realizat un 
număr total de 15 proiecte culturale, care se prezintă conform tabelului de mai jos:  

Abatere 

exprimată 

în % 
Nr. 
crt. 

 

Denumirea 
programului cultural 

realizat   
15) 

Denumirea proiectului 
cultural  

din cadrul Programului 
cultural 

 (din coloana 2) 

Costuri 
prevăzute pe 

proiect cultural 
16) 

 (în  lei)  

Costuri realizate  
pe proiect cultural 

17) 

 (în  lei)  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1  
Corul mixt  

CANTUS FIRMUS 10.000 9678 96,78 

2  Corul BĂRBĂTESC 
MAGHIAR 29.000 28.601 98,62 

3  A.F.P. FENYŐCSKE 9500 9507 100,10 

4  Cercul de teatru 
 VISKY ÁRPÁD 5500 5555 101,00 

5  Clubul PENSIONARILOR 4500 4538 100,80 

6 

Program cultural 
aferent anului 2011, 

parte din Proiectul de 
management 

Asociaţia artiştilor 
plastici amatori 

GYÁRFÁS JENŐ 
3500 3485 99,57 



7  Orchestră de muzică pop 
TEKERGŐ 9500 9250 97,37 

8  Orchestră de muzică 
uşoară 9100 9086 99,85 

9  Clubul JAZZ 6000 6047 100,78 

10  Cineclubul HUSZÁRIK 100 50 50,00 

11  Clubul de presă 
 HOLLÓ ERNŐ 2200 2162 98,27 

12  Clubul de TAIFAS 2200 2162 98,27 

13   Clubul SWING HOBBY 100 0 0 

14  Psicho Clubul  
SELYE JÁNOS 6000 5965 99,42 

15  Casa dansului popular 
TÁNCHÁZ 9500 9507 100,10 

 TOTAL  106.700 105.593 98,96 

 
B. Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură 

“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe:  
          Organigrama, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare aplicabilă în prezent 
a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr.50/2012 al 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv prin Hotărârea nr.144/2005 al 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, sunt prezentate în anexa nr.1  la Caietul 

de obiective, din care face parte integrantă. 
 

CAP. IV. SARCINI ŞI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENTUL CASEI DE 
CULTURĂ “KÓNYA ÁDÁM” SFÂNTU GHEORGHE 

 
IV.1. Sarcinile managementului Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 

Gheorghe: 
     Pentru perioada Proiectului,  managementul va avea următoarele sarcini:  

IV.1.1. Pentru anul 2012,  managementul va avea următoarele sarcini:  
-  asigurarea condiţiilor pentru realizarea recomandărilor Comisiei de evaluare finală 

al managementului pe perioada 2009 – 2011 a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe, aferente anului 2012, prezentate în Raportul motivat aprobat prin Hotărârea nr. 
100/2012 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

-  îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente anului 2012, care derivă din Proiectul de 
management elaborat de manager pe perioada 2012 – 2017, aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe printro hotărâre, în conformitate cu hotărârile deliberativului 
municipiului Sfântu Gheorghe şi cu dispoziţiile ordonatorului principal de credite, cu cele 
prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea Casei de 
Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe;   

-   transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform 
O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiilor O.U.G. nr. 189/2008, 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, al raportului de activitate pe anul 2012 şi a tuturor comunicărilor necesare;  

IV.1.2. Pentru perioada 2013 – 2017, managementul va avea următoarele sarcini: 
-  îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente perioadei 2013 – 2017, care derivă din 

Proiectul de management elaborat de manager pe perioada 2012 – 2017, aprobat de Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe printro hotărâre,  în conformitate cu hotărârile 
deliberativului Municipiului Sfântu Gheorghe şi cu dispoziţiile ordonatorului principal de 
credite, cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea 



instituţiei, ţinând cont de prevederile bugetare anuale alocate Casei de Cultură “KÓNYA 
ÁDÁM” Sfântu Gheorghe;   

- transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, conform 
dispoziţiilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 189/2008, 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, a raporturilor de activitate anuale şi finală pe întraga perioadă 2013-2017 şi a 
tuturor comunicărilor necesare;  
   IV.2. Obiectivele managementului Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe: 

IV.2.1. Pentru anul 2012 al Contractului, managementul va avea următoarele obiective 
de realizat:  
a) managementul resurselor umane: 

     (I) conducerea;     
1. infiinţarea consiliului administrativ a instituţiei; 
2. asigurarea participării personalului de conducere la cursuri de management în 

vederea certificării diverselor competenţe individuale necesare în domeniul managementului 
instituţiilor publice de cultură;     

   3. dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului de conducere necesar 
funcţionării Instituţiei; 

(II) personalul;  
1. dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului de execuţie necesar funcţionării 

Instituţiei; 
2.  actualizarea fişelor de post pentru tot personalul Instituţiei; 

 b) managementul economico - financiar: 
   (I) bugetul de venituri 

1. creşterea veniturilor proprii; 
2. departajarea exactă a costurilor pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, şi în special 

pe fiecare program şi/sau proiect (substructuri cultural-artistice şi/sau substructuri tehnico-
ştiinţifice funcţionale);  

3. diversificarea veniturilor proprii;  
     (II) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în 

baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale); 
c) managementul administrativ: 
           1. modificarea/actualizarea/completarea documentelor interne de organizare şi 
funcţionare;  
           2. actualizarea periodică, în funcţie de necesităţi, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare;  
           3. actualizarea periodică, în funcţie de necesităţi, a procedurilor operaţionale privind 
activitatea internă şi controlul managerial propriu; 
d) managementul de proiect: 
      consolidarea capacităţii interne privind elaborarea şi implementarea de proiecte;  

IV.2.2. Pentru perioada 2013 – 2017 al Contractului, managementul va avea 
următoarele obiective de realizat: 
a) managementul resurselor umane: 

     (I) conducerea;     
      1. asigurarea participării personalului de conducere la cursuri de management în 

vederea certificării diverselor competenţe individuale necesare în domeniul managementului 
instituţiilor publice de cultură; 

2. dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului de conducere necesar 
funcţionării instituţiei; 

  (II) personalul;  



    1. dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului de execuţie necesar funcţionării 
instituţiei; 

    2.  actualizarea fişelor de post pentru tot personalul Instituţiei;            
b) managementul economico - financiar: 
      (I) bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

  1. creşterea veniturilor proprii; 
   2. departajarea exactă a costurilor pe capitole şi subcapitole de cheltuieli şi în special 

pe fiecare program şi/sau proiect (substructuri cultural-artistice şi/sau substructuri tehnico-
ştiinţifice funcţionale);  

   3. creşterea şi diversificarea veniturilor proprii; 
     (II) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în 

baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale); 
c) managementul administrativ:  
       1.  modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare;  

2. actualizarea periodică, în funcţie de necesităţi, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare;  
       3. actualizarea periodică, în funcţie de necesităţi, a procedurilor operaţionale privind 
activitatea internă şi controlul managerial propriu; 
d) managementul de proiect;  
      1. consolidarea capacităţii interne privind elaborarea şi implementarea de proiecte; 
 

CAP. V. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEŞTE PROIECTUL DE 
MANAGEMENT A CASEI DE CULTURĂ “KÓNYA ÁDÁM” SFÂNTU GHEORGHE 

 
     Proiectul de management întocmit de autorul responsabil, în baza legii române, cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare este limitat la un 
număr 19) de 25 pagini + 10 anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al autorului asupra 
dezvoltării şi evoluţiei Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe în perioada 
managementului de 5 ani (perioada anilor 2012-2017). 
     În întocmirea Proiectului de management se cere utilizarea termenilor în înţelesul 
definiţiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
     Proiectului de management trebuie să răspundă la sarcinile şi obiectivele formulate în 
baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a prevederilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare: 
    a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Casa de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul 
instituţional existent;  
    b) analiza activităţii profesionale a Instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
    c) analiza organizării Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe şi propuneri de 
restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; 
    d) analiza situaţiei economico-financiare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe; 
     e) previzionarea evoluţiei economico-financiare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” 
Sfântu Gheorghe, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către Autoritate. 
             Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării Casei de Cultură “KÓNYA 
ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.  
 



CAP.  VI.   STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT A CASEI DE 
CULTURĂ “KÓNYA ÁDÁM” SFÂNTU GHEORGHE 

 
A.  Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Casa de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul 
instituţional existent: 
    a.1. instituţii/organizaţii 20) care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
    a.2. participarea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe  la 
programe/proiecte europene/internaţionale 21); 
    a.3. cunoaşterea 22) activităţii Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe  de 
către comunitatea beneficiară a acestora; 
    a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media; 
    a.5. reflectarea Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sf. Gheorghe în presa de specialitate 
23); 
    a.6. profilul/portretul beneficiarului actual: 
     - analiza datelor obţinute; 
     - estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari 24); 
    a.7. beneficiarul - ţintă al activităţilor Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe  
     - pe termen scurt; 
      - pe termen lung; 
    a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 
    a.9. utilizarea spaţiilor Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe  25); 
    a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după 
caz. 
B.  Analiza activităţii profesionale a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe  şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
    b.1. analiza programelor/proiectelor Instituţiei; 
    b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 
   b.3. analiza misiunii actuale a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe: ce 
mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, 
aşteptări ale beneficiarilor etc.; 
    b.4. concluzii:  
     - reformularea mesajului, după caz; 
     - descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
C. Analiza organizării Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe şi 
propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare: 
    c.1. analiza reglementărilor interne ale Instituţiei şi ale actelor normative incidente; 
    c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative 
incidente; 
    c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliului 
administrativ 26), după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor 
de competenţe în cadrul conducerii Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe;  
    c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de 
perfecţionare 27) pentru conducere şi restul personalului. 
D. Analiza situaţiei economico-financiare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe: 
    d.1. analiza datelor de buget din Caietul de obiective: 
     - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii, vezi tabelul 
referitor la indicatorii economici prezentai la pct III.3, b); 



     - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în 
baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale, pct III.3, b);    
    d.2. analiza comparativă 28) a cheltuielilor pe proiecte (estimate şi, după caz, realizate), 
având la bază elementele prezentate în tabelul referitor la realizarea proiectelor culturale (pct. 
III.4); 
    d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor Casei de 
Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe: 
     - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică Casei de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ 
redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 
practicate (pct III.3, b);  
     - analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale Casei de Cultură “KÓNYA 
ÁDÁM” Sfântu Gheorghe (pct III.3, b);  
     - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor 
cu alte autorităţi publice locale; 
    d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor9 
pct III.3, b); 
    d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (pct III.3, b); 
    d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total (pct III.3, b); 
    d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie / alocaţie: 
     - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile, pct 
III.3, b); 
    d.8. cheltuieli pe beneficiar (pct. III.3, b), din care: 
     - din subvenţie; 
     - din venituri proprii. 
E.  Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, conform sarcinilor şi obiectivelor 
prevăzute la Cap. IV: 
    e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de 
management; 
    e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea şi, după 
caz, descrierea 30) fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări; 
    e.3. proiecte culturale propuse 31) pe anul 2012 în cadrul programelor (anexa nr. 3 la Caietul 

de obiective); 

    e.4. alte evenimente, activităţi 32) specifice Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu 
Gheorghe, planificate pentru perioada de management. 
F.  Previzionarea evoluţiei economico-financiare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” 
Sfântu Gheorghe, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către 
Autoritate: 
    f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” 
Sfântu Gheorghe pentru următorii 5 ani, corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate 
din subvenţia/alocaţia acordată Instituţiei de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe: 
     - criteriile de performanţă [indicatorii culturali (anexa nr. 4 la Caietul de obiective) şi 
indicatorii economici (anexa nr.5  la Caietul de obiective)] angajate pe anul 2012;  
    f.2. realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte (anexa nr. 

6 la Caietul de obiective), pentru întreaga perioadă de management de 5 ani) 33); 
    f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică Casei de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sf.Gheorghe, pe categorii de bilete/tarife practicate (anexa nr. 7 la 

Caietul de obiective). 

CAP. VII. ALTE  PRECIZĂRI 
 



Cu ocazia elaborării Proiectului de management pe perioada 2012 – 2017, Autorul 
responsabil va ţine seama de toate recomandările prezentate în Raportul motivat al Comisiei 
de evaluare finală al managementului Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe 
în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011 în urma evaluării  (anexa nr.2 la Caietul de 

obiective),  document aprobat prin Hotărârea nr. 100/2012 al Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe  

Anexele nr. 3 – nr.7 la prezentul Caiet de obiective, după completare, vor 
constitui  anexe la Proiectul de management pe perioada 2012-2017 a Casei de Cultură 
“KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe.  

Relaţii suplimentare privind elaborarea Proiectului de management se pot obţine de la: 
Sztakics Éva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe (telefon nr. 0267/316365 – 
127), sau compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:    

- Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură   (telefon 0267/316957 – 120);   
- Compartimentul Resurse Umane   (telefon 0267/316957 – 126);  

            - Directia Economica   (telefon 0267/316957 – 137); 
CAP. VIII. Anexele nr. 1 – 7  fac parte integrantă din prezentul Caiet de obiective. 

Proiectul de management elaborat de Autorul responsabil va fi depus la 
Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, până la data de 
.................... 2012,  orele 12. 

*   *   * 
NOTĂ   
1) În continuare se pot oferi candidaţilor informaţii privind principalele drepturi şi 

obligaţii ale instituţiei publice de cultură, care decurg din actele normative/legile speciale sau 
din alte reglementări incidente în materie. 
     2) Sau alte forme de finanţare, specifice autorităţii/instituţiei publice de cultură în 
cauză. 
     3) Scurtă descriere/prezentare a mediului economic şi sociocultural în care instituţia îşi 
desfăşoară activitatea. 
     4) Se poate face conform tabelului sau conform altor modele folosite de 
autoritate/instituţie. 
     5) Se oferă date privind funcţiile de conducere (de exemplu, şef serviciu, birou, 
compartiment, atelier etc.) şi de execuţie din instituţie, cu defalcarea pe categorii de personal 
de specialitate, după caz. 
     6) Se pot oferi, după caz, informaţii/constatări ale autorităţii privind managementul 
resurselor umane. 
     7) Se oferă date privind linia a doua/a treia de management (directori, directori adjuncţi 
etc.).     

8) Se oferă date privind delegarea responsabilităţilor existentă în instituţie. 
     9) Se oferă date, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare existent, privind 
principalele atribuţii ale conducerii instituţiei. Se recomandă evidenţierea aspectelor 
problematice, pentru care autoritatea aşteaptă soluţii din partea candidaţilor. 
     10) Se oferă date privind existenţa şi/sau activitatea organelor colegiale: consiliul 
administrativ/de administraţie, după caz, consilii artistice/ştiinţifice etc. 
     11) Se oferă date privind modul în care s-a efectuat conducerea instituţiei, evoluţia 
principalelor criterii de evaluare a actului de conducere. 
     12) Datele oferite cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiei pot 
cuprinde, după caz, perioada managementului anterior sau o altă perioadă, chiar mai scurtă, cu 
condiţia ca informaţiile cuprinse să ofere o imagine suficient de clară candidaţilor în vederea 
elaborării propriilor propuneri pentru viitor. 
     13) Spectator, vizitator, cititor etc., în funcţie de specificul instituţiei. 
     14) Se recomandă analizarea pe cât posibil a unei perioade anterioare de management 
sau a altei perioade, chiar mai scurtă, cu condiţia ca informaţiile cuprinse să ofere o imagine 
suficient de clară candidaţilor în vederea elaborării propriilor propuneri pentru viitor. 



     15) Rândurile din coloana (2) se vor multiplica în funcţie de numărul programelor 
existente în perioada analizată. 
     16) Coloana (3) se completează cu date centralizate din devizele estimative aprobate 
pentru proiecte. Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de 
proiecte realizate în cadrul fiecărui program. 
     17) Coloana (4) se completează cu date centralizate din devizele finale/realizate pentru 
proiecte. Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte 
realizate în cadrul fiecărui program. 
     18) În situaţia în care managementul precedent nu stabilise limite valorice pentru 
investiţia în proiecte, raportarea se poate realiza prin aprecierea comparativă a costurilor 
realizate pe proiecte de aceeaşi dimensiune financiară/dimensiune financiară apropiată. 
     19) La întocmirea caietului de sarcini, autoritatea poate să impună o anumită limitare 
pentru candidaţi în privinţa elaborării răspunsurilor în cadrul fiecărui criteriu/subcriteriu. 
     20) Prezentare succintă. 
     21)

 Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor. 
     22) Lista acestor acţiuni. 
     23) Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, 
recenzii, reportaje, anchete etc.). 
     24) Comparativ cu ultimul raport. 
     25) Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, 
alte spaţii folosite de instituţie. 
     26) Numărul întrunirilor, data acestora. 
     27) Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu 
menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională. 
     28) Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte 
(mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea 
separată, în coloanele (4) şi (5), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect. 
     29) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4) "Denumirea proiectului" va 
conţine, după caz, titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), 
expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, 
lectură publică, împrumut) etc. 
     30) Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului 
de obiective ca fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să 
aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public-ţintă definit/identificabil. 
     31) La acest punct (e.3), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, 
autoritatea solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/producţiile 
artistice (spectacole, concerte) pentru cel mult un an;     
     32)

 Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura 
lor nu fac parte din activitatea curentă a instituţiei, dar prin care managerul apreciază că va 
putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale. 
     33) Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor / 
proiectelor reprezintă o informaţie extrem de utilă care va sta la baza negocierii clauzelor 
contractului de management şi a programului minimal anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



, Anexa nr. I la Caietul de obiective

,
Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe

HOTARAREA NR. 5012012

privind aprobarea organig~mei ~istatuluj de fUDctii pcotru persona lui din cadrul Casei
de Cultura "Konya Adam" din Municipiul Srantu Gheorghe pe aoul2012

Consiliul Local al Municipiului ShRtu Gheorghe, in ~ediD!a ordinari;
Avand in vcdere Raportul de speciaJitate 01. 7.593no12 aJ Compartimenlului Resurse

Umanc din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avfutd in vcdere avizul favol1!bil al Comisiei penlru inv~famant, cuhura ~i~tiinla ~ial

Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile ornului, legisia!ia
muncii ~idisiciplina a Consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe;

Avand in vedcre prevederilc H.c'L. fif. 30/2012 privind aprobarea bugetului Casei de
,",\, Cultur~ "Konya Adiun" pc anul 2012;

Avand in vedere prevederile lcgii nr. 284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea
unitara. a personalului pHitit din fonduri publiee, eu modifieruile ~i eomplet<lrile ulterioare
precum ~i ale Legii nr. 28312011 privind aprobarea Ordonantei de urgent<l a Guvernului nr.
80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanla de urgenta a Guvemului nT. 3712008
privind reglementarea unor masuri finaneiare in domeniul bugetar;

in confonnitate eu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a ~i alin. (3) lit. b din Lcgca nr.
215/2001 privind administraJia publica locaiii, republieatd. cu modificarile ~i eompletArile
uherioare~

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (I) ~i ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicat~ cu modificarile !.Ii eompJeHiriJe
ultcrioare;

HOTARA~TE

ART. I. - Se aprobA organigrama ~i statui de funclii pentru personalul din cadrul Casci
de Cultura .,Konya Adam" pc anul 2012, potrivit anexe!or nT. 1 ~i2 la prezenla hotararc, din
care fae parte integranta.

ART. 2. - 01. Primar va lua masuri, ca in termen de 30 zile de la data adoptarii
prezentei hotaniri ~ se elaboreze statui de funclii eu incadrarea nominala a personalului,
potrivit statului de funclii aprobat.

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotArfui se incredintew Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primariei munieipiului Stantu Gheorghe ~i responsabilul de resurse umane
din cadrul Casei de Cultura "Konya Adam" scantu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 29 fcbruarie 2012.
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CASA DE CULTURA K6NY A ADAM
SF.GHEORGHE sir. Kossuth Lajos Nr. 13

C.F.4925603

STATUL DE FUNCTll
L. B.C.L. Nr ...••.•...•....••

Nr. FUDctb Grad C•••• Nr.de Studii
Crt. POStori

I. man8l1:er II 62 I S
2. contabil sef vacant II 58 I S
3. referent administrativ I. I 27 I M
4. referent cultural IIeai>taI- I 30 I M
5. Referent l<I8dI I 54 I S
6. Referent grad 1 1 53 I S
7. referent Iiterar graduJ I. vacant 1 47 I S
8. referent cultural treaota I vacant I 22 I M
9. magaziooer 22 I G

10. inwiiitor 21 I M
II. inmiitor 112 nonna vacant 17 I G
12. inRriiitor 112 Donna vacant 12 I G

TOTAL: 12

Reprezentant SC JOICONT SRL
Ec Fail Orsolya

11.



CASA DE CULTURA X6NYA ADAM
SF. GHEORGHE, STR KOSSUTII L. NR. 13
TELJFAX 02671352460
CUI. 4925603
Nr. inreg. 20112012012

?kfMA.HIA

Munlc~J>$' Gheorgh.

~,,;8·o;~;;:q.;g;:~;;e;$e:
CERERE

CAire
Biroul Resur.e Umaoe

Sf. Gheorghe

VI. rugllm a lie aproba Statui de Functii pe ianuarie 2012. Menp.onlm. cA nu s-a tlcut nici 0

schimbare fatAde luna dccembrie 2011.
VA mullUmim.

Manager.

PrOf'lyi B. AIadar

Reprezentant S.C. JOICONT S.R.L.

Contabil jef <c. Fail <molya

~.



JUDETUL COY ASNA
MUNICIPlUL SF ANTU-GHEORGHE
PRJMARIE
Compartimentul Resurse Umane
Nr.7593114.02.2012

RAPORT DE SPECIALIT ATE

Cll privire la aprobarea statului de functii pentru personaJul din cadrul
Casei de culturll "K6nya Adam" din municipiul Stantu Gheorghe, pe anul 2012

Avcind in vedere initiativa D·lui Primae Antal Arpad-Andnis. Cll privire la propunerea
spre aprobare a statului de funclii pentru personalul din cadrul Casei de culturA "K6nya
Adam", pe anu12012;

Vazsnd referatul nr. 20/12.01.2012 al Casei de cultur! "K6nya Adam";
Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. ~o..12012 privind aprobarea bugetului Casei

de cuhurn "K6nya Adam" pe anul 2012;
in confonnitate cu prevederile din Legea nr. 284nOlO - Lege-cadru privind

salarizarea unitarA a personalului platit din fonduri publice, Cll modifidrile ~i complelArile
ulterioare precwn ~i ale Legii or. 28312011 privind aprobarea Ordonanlei de urgenta a
Guvemului nr. 8012010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgent! a Guvemului nr.
3712008 privind reglementarea unor mAsuri financiare in domeniul bugetar;

T!ocind cont de cele de mai sus, in structura personalului din cadrul Casei de Cullura.
"K6nya Adam" din Stintu Gheorghe nu se propune nici 0 modificare.

Propun in conseeintA d-Iui Primar sa. inainteze la ~edinla ordinarA a Consiliului Local
din luna februarie anul ewent proiectul de hotMare privind aprobarea statului de funclii pentru
personalul din cadruI de Casei de CuiturlI "Kenya Adam", pe anul 2012, confonn anexei nr.
1-2 la prezentu1 proiect de hotAnire, din care face parte integranta.

stan,u Gheorghe, I. 14 februarie 2012

Comp~tul ~esurse Umane
,NAG \ MARTA



.\
MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE

CONSILIUL LOCAL .
RO 520008 Sf.Gheorghe Tel: 067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2 Fa., 067-351781

Jude",1 Covuna

HOTARAREA NR.14412005

o

priviDd aprobarea regulamentului de orgaoizare fi fUDcponare a Casei de Culturi a
Municipiului Sf.Gbeorgbe

Consiliul Local 81Municipiul~ Sf.Gheorghe, in ,ediota ordinarl;
Avand in vedere Rapo'1Ul de specialitate or. IN 382412005 al Oficiului pentru InvAtAmAnt ~i

Cultunl din cadruI Primariei M"wticipiului Sf.Gheorghe;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru invAtAmAn~ cultunl,

~in\A ~i sport Ii aI Comisiei peotru administrape locaIl1, juridicA, ordine publicA, drepturile omului,
legislalia muncii ~idisciplinA.a.le Consiliului Local a1Municipiului Sf.Gheorghe;

Avand in vedere prevedenle art. 12 alin. (3) din Legea or. 29212003 pnvind organizarea ~i
fwlclionarea .zAminteior culturale;

Avand in vedere AvizuJ nr. 480 12005 emis de Direclia pentru Cultura, Culte ~iPatrimoniu
CultnraI Napona! ajudefului Covasna;

In conformitate cu prevederile art. 38 alin (2), litera i din Legea or. 21512001 privind
administratia publica. localii, cu modificAri ~icompletAri ulterioare;

In terneiul art. 46 alin. (I) din Legea or. 21512001 pnvind admnistralia publicA locaIl1, cu
modificAri $i completari ulterioare;

HOTARA$TE

Art. 1.. Se aprob! RegulamentuJ de organizare ~i fimclionare al Casei de Culturo a
Municipiului Sf.Gheorghe, confonn anexei la prezenta hotAnire.

Art. 2.-' Dilcerea la iiidq,lInire a prezentei hotAriri se incredintem directorului Casei de
CUIlura. a Municipiului Sf. Gheorghe, precwn ~l Biroului Resurse Umane, ~i Oficiului pentnl
InV6\Amantli Cultunl din cadrul PnmAnei Mwticipiului Sf. Gheorgheu
Sf.Gheorghe, I. 28 iulie 2005

PRESEDINTE DE $EDINTA

~



CASA DE CULTURA
MUNICIPIULUI

~~~!.tI~~~_I!~_H-.!_..Il!WII!!~_~
RO·520009 51. Gheorghe. sU. Kossulh lajos, nr. 13, lellfal(; +40 -267-352 460, e-mail:muvhaz@planetro.www.kullur.ro

REGULAMENT
de organizare ~i functionare a Casei de Culturil a Municipiului Sf.Gbeorgbe

Proiect in conformitate co Leges Nr. 29212003 priviod organizarea si (unctioDare8
asezamintelor culturale

I. - DlSPOZlTD GENERALE

1. - Casa de Cultura a Municipiului Sf.Gheorghe funclioneazii ca institulie
publica cu personalitate juridicli, aflat in subordinea Consiliului Local aI mun. Sf.
Gheorghe, fiind subventionalidin Bugetul Local aI Municipiului Sf.Gheorghe, si
din venituri extrabugetare

2. - Sediul Casei de Cultura Municipala se atla in Sf.Gheorghe, str. Kossuth
L'\ios nr:.}3___ .

3. - Casa de Cultura Municipala are in administrare, penITU des~urarea
activitiipi urmatoarele imobile din patrimoniul public aI municipiului Sf.Gheorghe:

a) - Casa ( centrala) de Culturli, Sf.Gheorghe str. Kossuth Lajos nr.13;
b) - Caminul Cultural din satul Chilieni;
c) - Caminul Cultural din satul Co~eni;
d) - Cladirea in strada Korosi Csoma Sandor nr.4

Casa de Cultura Municipala poate utiliza, pentru des~urarea activitiilii ~i
alte spalii, localuri, siili, locuri pub lice sau private, pe baza de contracte.

4. - Casa de Cultora Municipala organizeazii sau ofera cadrul de des~urare
penITU activitiili de promovare a cuno~terii valorilor culturale ~i artei, de
dezvoltare ~i aflrmare a disponibilitiililor ereatoare ale locuitorilor municipiului in
toate domeniile de interpretare artisticli, recreativ-<listractiva ~i altele, realizeazii

mailto:e-mail:muvhaz@planetro.www.kullur.ro


prestatii culturale in beneficiul tuturor cetAlenilor 10calitAlii, tara deosebire de
nationalitate, categorie socialA, convingeri religioase sau optiuni politice.

S.- Casa de Cultura Municipala poate organiza sau gi!zdui ~i alte activitAti
din sfera vielii spirituale (invatamant, ~tiinlA, religie ) a municipiului Sf.Gheorgbe,
tara ca acestea so. dep~easca un procent rezonabil din totalitatea actiunilor ,
instituliei.

6.- in funclie de oPliunile spirituale ~i de petreeere a timpului
locuitorilor municipiului, Casa de Cultura Municipala poate organiza sau gi!zdui
intreaga gama de activitAti ~i evenimente traditionale ( cercuri, cursuri, dezbateri,
cenacluri, formatii artistice, interpreli, turnee, aparilii editoriale) sau de avantgardA
( proiectari, simpozioane, performance etc. ), care sunt legate de localitate sau de
locuitorii sID.

7.- in realizarea activitAlii sale Casa de Cultura Municipala poate colabora
tara a se angaja politic cu institulii, organizatii, asociatii, sindicate, agenli
economici, partide, funda(ii ~i cu persoane fizice din tara sau din strainatate.

n. ORGANIZAREA $1 CONDUCEREA ACfIVITATn CASEI DE CULT.
MUNICIPALE

8.- Conducerea Casei de Cultura este asigurat1i de un director.
in cadiU]"Casei,fe cUliUra se organizeazii un consiliu consultativ format din S·l
membrii, care l~i des~oar1i activitatea pe -lim de voluntariat, din rfuldul
personaiitAtilor culturale ~i ~tiinlifice reprezentative, deseronati de directoll/I
instituliei cu avizul autoritAtii tutelare.

). - Directorul Casa de Cultura Municipal. are urmatoarele atribulii:
a) - asigura conducerea activitalii curente a instituliei;
b) - elaboreazii planul de aplicare, inclusiv bugetul de venituri ~i cn,emllelll,j_I"

programelor obligatorii ~i a celor minimale stabilite in comun acord cu
consultativ;

c) - elaboreazii programele de activitate anuale si pe etape;
d) - conduce nemijlocit ~i concret un domeniu distinct din activitAlile

profil specifice;
e) - este ordonator secundar de credite;



t) - ho~te milsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din
subordine, in concordanlA cu legislapa in vigoare;

g) - reprezintA ~i angajeazA institupa in raporturile cu persoanele juridice ~i
fizice din \lIffi ~i din strainAtate, precum ~i in fata organelor jurisdicponale;

h) - informeazA consililll consultativ asupra realiziirii obiectivelor stabilite ~i
a prestapei colectivului pe care it conduce, stahilind milsuri corespunzMoare pentru
imbunAtAlirea activitiltii;

i) - consiliul consultativ aI Casei de Culrura se intrune~te trimestrial sau ori
de cate ori este nevoie, ~e pronunlA asupra programului general de activitAli ~i a
prioritAplor de finanfare, precum ~i asupra modului de reaJizare a obiectivelor
propuse ~i face propuneri privind schimblirile necesare in structura instituliei, care
vor Ii supuse aproblirii autoritApi tutelare.

10.- Contahilul Casei de Cultura Municipala are urmatoarele atribulii;

a}- asigurn ~i rilspunde de buna organizare ~i des~urate a activitApi
fmanciari-contahile a instituliei in concordanlA cu regJementArile existente in
domeniu;

b}- intocme~te lucrAri.le de planilicare fmanciara ~i execuliile bugetare;
c}- elaboreazA bilan\lJrlle anuaJe ~i trimestriale precum ~i situaliile lunare

privind stadiul de realizarea principalelor indicatori economico-fmanciar.,
d}-line evidenla documentelor de personal;
e}- angajeazA institupa prin semnAtur3, a1iituri dC director in toate

operapunile patrimoniale;
.... ··-i}·asigurn inventarierea anuaJl\ a bunurilor instituliei;

g}- rezolv;; orice a1te sarcini in actele normative referitoare la activitatea
financiar-contabil~

11.- Personalul de specialitate aI Casa de Cultura Municipala se angajeazA
prin concurs, orgarilzat de catre director in concordanlA cu reglementArile existente
in domeniu;

12.- Statui de funCliuni se stabile~te de catre director ~i consiliul consultativ
~i aprobatA de clltre ordonatorul principal de credite (primar).



ID. BAZA ECONOMICO-FINANCIARA

13.- Casa de Cultura Municipala dispune pentru des~urarea activitAlii in
imobilele, ori inchiriate de dotAri aferente ( mobilier, echipament technic, audio-
vizuale etc.) corespunzl!toare necesitAliior practicii culturale;

17. - Casa de Cultura Municipala dispune de ~tampila ~i sigiliu propriu;

14.- Programele ~i proiectele culturale stabilite de director ~i consiliul
consultativ se finanleazli. ~i se contabilizeazli. de ~i prin Casa de Cultura
Municipala;

15. - Cheltuielile materiale se realizeazli. in numele Casei de Cultura
Municipal.., salariile, onorariile ~i primele celor care nu sunt angajali ai instituliei
se finanleazli. pe bazli. de contracte conform legii.

Toate veniturile realizate pe baza acestor programe ~i proiecte revin Casei de
Cultura Municipale.

16.- Pentru derularea programelor ~i proiectelor culturale a Casei de Cultura
Municipale se v";' incheia contracte cu autorii ( persoane flZice sau juridice)
acestora;

IV. DISPOZITD FINALE

18. - Casa de Cultura MUiticipaia are arhiva proprie, in care se pllstreazli. in
confonnitate cu prevederile legale:

- documente de personal
- documente financiar-contabile
- documente din activitatea curentA
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/ Anexa nr. 2 la Caietul de objective

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE
COMISIA DE EVALUARE FINAL';' A MANAGEMENTULUI PE PERIOADA I IANUARIE
2009 - 31 OECEMBRIE 2011 A CASEI DE CUL lURA "K6NYA ADAM" SFANTU
GHEORGHE
Nr.l1.9331!2012

RAPORT MOTIVAT

a Comisiei de evaluare finala asupra rezultatului ob!inut de damnul Dulanyi Balogh Aladar,
managerul Casei de Cullura HK6nya Adam" Sfantu Gheorghe in perioada Lianuarie 2009 - 31

decembrie 2011, in unna evaluarii (ina'ie

Comisia de evaluare finala a managementuJui pe perioada 1 ianuarie 2009 - 31
decembrie 2011 a Casei de Cuhura "Konya Adam" Sfiimu Gheorghe ~i·a des(a~ural activil31ea in
perio.d, 05 - 08. 03.2012, ,vand I,· baz~: Contractu I de management nr. 36.075/15.07.2011,
incheiat cu dam nul Dulanyi Balogh 'A.ladar, managerul Casei de Cuhur! "Kenya Adam" Sfantu
Gheorghe; Raporrul de activilale al domnului Dulanyi Balogh Aladar, managerul Casei de
CuhurA "Kenya Adam" sran'tu Gheorghe, elaborat pe perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie
2011; Hotanirea nr.612012 al Consiliului Local al Municipi'ului Sfantu Gheorghe privind
organizare ~i desat~urarea evaluarii finale al managementului Casei de Cullurn "Kenya Adam"
Siantu Gheorghe; DispoziJia or. 214/2012 al Primarului Municipiului Sfantu Gheorghe, privind
componenla nominalA a Comisiei de evaluaTe finala a managementu!ui ~i calendarul evaluarii
finale; prevederile O.U.G. nr.iS9/200S privind managementul instiruliilor publice de cullura. cu
modificarile ~i completarile uherioare; H.G.R. nr.1301/2009 ~i alte docurnente aplicabile in
domeniu.

1. RecomandArile membrilor Comisiei de evaluare finala:
1. doamna Sztakics Eva Judit, reprezentantul Autoritatii;
1.1. A avea in vizor elaborarea in viitor a unor oferte cuhurale specifice, adresate

locuitorilor din Cartierul Campul Frumos;
1.2. Angajarea personalului rnai ales pe post de contabil ~ef. dar ~i pe alte posturi, eu

respectarea normelor legale;
1.3. Elaborarea in viitor al raporturilor de management anuale ~i finala ~i in limba

maghiara;
2. domnul Zakarias Zalan, specialist;
2.1. Urgirea activitalii culturale privind programele speciale destinate copiilor de diferite

viirste, avand ca prim scop formarea tineretului in domeniul cultural;
2.2. infiinlarea unor legaturt pe plan international. in primul rand cu ora~ele eu care

SIantu Gheorghe are deja contracte de infra.lire, in vederea unor colabora.ri profesionale pe mai
muhe planuri eulturale;

3. domnul Ddk Gyula Levente •specii:llist;
3.1. La alcatuirea programeior din cadrul Casei de Cultura "K6nya Adam" scantu

Gheorghe, sa conlacteze cat mai multi oameni de specialilate, care ii pot sugera idei in vederea
imbunatatirii activila.lii la loale cercurile organizate;

3.2. Sa menJina diversitatea programelor din prezem prin introducerea unor elemente noi
in aceste programe. care sa aiM ~i efeele asupra maririi numa.rului de participanti la aceste
programe;

3.3. Conlinuarea spirilului de deschidere ce s-a constatat in ultimul an, privind 0 mai
buna implicare in alcatuirea programului Ansablului "Fenyocske", la atragerea unor coregrafi de
specialitate in domeniu, in vederea perfeqiona.rii dansatorilor ~icoregrafiilor realizate;

II. Nota finala a evalu:lrii finale, atribuit domnului Dulanyi 8alogh Aladar de c:itre
Comisia de evaluar~ finalA al managementului Casei de Cultura "Konya Adam" srantu
Gheorghe, eSle de 9,14.

III. in consecin!a. Comisia de evaluare finala. al managemeJ.1tului pe perioada 1 ianuarie
2009 - 31 decembrie 2011 recomanda Autoritajii ca domnul D.ulanyi Balogh Aladar sa fie



? invita! sa. depuna. un nou proieci de management. conform an. 44 din O.U.G. nc. J 8912008 privind
managemenlUl instituliilor publice de cultura. cu modificru-ile ~icompletAr!le ultc;rioare.

Comisia de evaluare (inaja: Sztakics ["3 Judit, reprezentatul Autoritatii
..." "'?/~r,Jr.;;:..,

pecialtsl

Secretariatul Comisiei de evaluare:

~.~al:¢tt.\~1~e~~cer~~;~speciali.a.ela Compartimentul de Resurse Umane,



Anexa nr. 3 la Caietul de obiective

Lista proiectelor culturale angajate pe anul 2012

Denumirea
Devizul Devizul Abatere

Programul cultural proiectului cultural m estimat realizat exprimata
(in mii lei) (In mii lei) in%

(I) (3) (4) (5)
I.

2.

3 .

...

Program cultural
aferent anului 2012
din Proiectul de
management

--

Total

30



Anexa nr. 4 la Caietul de obiective

I. - Indicatorii culturali a Casei de Cultudi "KONY A ADAM" Scantu Gheorghe
. f 12012angaja I pe anu

Nr. Denumirea criteriilor de performanta Angajati pe Realizati In Abatere In + / -
crt. - indicatori culturali - anul2012 anul2012 exprimata in %

(I) (2) (3) (4) (5)

1 Numarul proiectelor proprii realizate in cadrul
programului, numar de spectacole, total

1.1 din care: - la sediu
1.2 -In afara sediului (turnee, deplasari etc.)

2 Numar de premiere

3 Numar de refaceri

4 Numlir de coproductii

5 Numlirul beneficiarilor, total
5.1 din care: - la sediu

5.2 - In turnee

6 Participliri la festivaluri, gale, concursuri (nr.)

7 Proiecte realizate ca pertener/coproducator

8 Indice de ocupare a slililor/spatiilor destinate
publicului (Ia sediu, In %)

9 Aparitii in presa de specialitate (nr. total)

10 Realizarea unor studii vizand cunoa~terea
categoriilor de beneficiari (nr.)

11 Perfectionarea personalului (nr. total)



Anexa nr. 5 la Caietul de obiective

II. - Indicatorii economici a Casei de Cultura "KONY A ADAM" smntu Gheorghe
. f 12012angaJa I pe anu

Nr. Denumirea criteriilor de performanta Angajari pe Realizati In Abatere In + / -
crt. - indicatori economici - anul2012 anul2012 exprimata in %

(I) (2) (3) (4) (5)

1 Venituri proprii (lei, total surse atrase)
2 Subventiil Alocatii (lei)
3 Cheltuieli de intretinere (lei), total
3.1 din care, cheltuieli de capital
4 Cheltuieli de personal (lei), total
4.1 din care, cheltuieli cu colaboratori
5 Cheltuieli pe beneficiar (lei), total
5.1 din care: din subventie
5.2 din venituri proprii/surse atrase

Gradul de acoperire din surse at rase ~i/sau
6 din venituri proprii a cheltuielilor institutiei

(%)
Venituri proprii realizate din activitatea de
baza, specifica institutiei, pe categorii de

7 bilete/tarife practicate: pret intreg/pret
redus I bilet profesional I bilet onorific,
abonamente, cu mentionarea celorlalte
facilitati practicate: total (lei)

7.1 din care: - veniturile proprii realizate
din alte activitiiti ale institutiei: total

- veniturile realizate din
7.2 prestiiri de ... culturale In cadrulserVICII

parteneriatelor cu alte autoritiiti: total

8
Gradul de cre~tere a surselor atrase ~i/sau a
veniturilor proprii in totalul veniturilor (%) ---

9 Ponderea cheltuielilor de personal din
totalul cheltuielilor (%)

10 Ponderea cheltuielilor de capital din
bugetul total (%)

11 Gradul de acoperire a salariilor din
subventie (%)
Ponderea cheItuielilor efectuate in cadrul
raporturilor contractuale, altele decat

12 contractele de munca - drepturi de autor,
drepturi conexe, contracte ~i conventi i civile
(%)

13 CheItuieli pe beneficiar (lei)1J)
13.1 din care: - din subventie, total
13.2 - din venituri proprii, total



N

c
;QJ

~
I'-
]i~

:.;:::;. 0

ti ,~
N ,-

QJ e "S E
> 0. C SE .5: <0

QJ
2"C "S•... U I'-

>!1l QJ C ~
E "e <0 0
:J .!: N

z 0.

N

~
c
cox
(\)
c
<{

; .!:
<D

~. ~ a ]i
iii QJ N 'E
QJ "e "S
> 0. C 5E .5: <0

QJ
QJ"C•... U :J <D

>!1l QJ C a 0
E "e <0

:J .!: N

z 0.

C
; QJ

I!')

]i
~,

~u 0

iii QJ N 'E en
~ "e :J

0. C c
E .!: <0 C-

~ ~ "S
,(ij I!')

QJ C aE "e <0 CX)

Z .!: N
0.

.!:
v 2

'<t
~~. u a

iii QJ N 'E I'-

QJ 'e "S
> 0. C SE .!: <0

0'
N I'-

..J 0 ]i a« u Nf- 'E 0

0 N
N

f- I!') c aC-

o N

~

I'-

a
N en
"S
c
<0

----- ~]} 0
N CX)

'E "S
c

S <0

E I!')

~ a
OJ

N I'-

e "S
c0. <0

S
a.>
:e-ma.>
>
,!:
N
'<t

$
0f-

a
N '<t
"S
c
<0

~
W

(\) ~
III 'Cco .8L...

~ ro ::J
'<t (\)

co
co III ::J.•.... L...

Q)0 ::J
f- III OJ

::J
M

.0

'" ~
ro- (\)

ill
"0

:J
L...

E
ro

[1!
u

O'l
c

0n:
"0

0

QJ

~"C
:J>iii '<t

QJ c aE "§ <0

:J .!: N

Z
0.

; .!:
C')

~,

QJ ~ ]iu 0

iii QJ N E
QJ "e :J
> 0. c c
E .!: <0 C-

QJ
"C ~,(ij :J C')

QJ c ~
E "e <0 0
:J .!: N

Z
0.

s .!:
'"

~
N

~.

~, a
iii QJ N

QJ 'e "S E
> 0. c SE .!: <0

QJ

~"C
:J•... N

><0 QJ c ~
E "e <0 0
:J .£: N

Z
0.

N.,--
o
N
(\)0..

;2
o
o
w
>
f=o
w
OJo
wo
f-
w«o

tu..:
Z

Q)
'0
Q)

~
:J ~
(f) roc'
Q) ro
E c
~ <+=
OJ M
0 '"
Q:

ro-
:J

E
[1!
O'l
0n:

t
u 0..:
Z



QJ
:>
..-;
.j..J

U
QJ
.'-;
..0
o
QJ
"d

::J
U QJ

([)
.-<

QJ ~.
H 0..
QJ 0.'-;HU 0..
o
O>H
QJ 0
C::rl

QJ
8QJ ru

"d H
0>ru 0N Hru 0....0
QJ"d.j..J

c:: c::<ru QJ
.j..J H
c:: (I)
(1)4-1
N ru
QJ
H (I)
o..rl
QJ ru
H .'-;

H
•.•. (1)

.'-; .j..J

::J ru
rl 8
::J
.j..J H
c:: 0
(l)rl8 ..-;
QJrl
O>QJru .'-;
c:: ::Jru .j..J

8rl
QJ

rl.e::
ru U

QJ
"d

.'-; .j..J

c:: Uru 0..

lI)

(I) ru
"drl

QJ
"d QJ

.j..J

U
QJ
.'-;
o
H0..

QJ
([)

::J0..
o
H0..
o
.j..J

::Jrurl
::J
.j..J

QJ
.'-;
ru
U

((j

rl

rl
ru

QJ

..-;
"d.'-; c::

.'-; "d <ruHC::..o
QJ .'-; 0
U :> "d
:::l .'-;
'D Ho 0.. ru
H0..
'--
.'-;
H
:::l
'D
c::
o
4-1

.'-;
+-I.
ru
U
o

([) Jru
:::l No..ru
o (I)

H 8o..H
o :::l
.j..J
:::l .'-;
ru rrr

Nru
U

QJ QJ
.j..J"d
([)

w .'-; QJ
::JU)
rl
:::l __
.j..J-. •."
U ~ ~
QJ
. .-1
o
H0..

Jru ~;.
.j..J~

.'-;
H
o0..

.'-; .'-;

.'-;H
H :::l
0..'"0
o c::
H 0
0.. 4-1 ([)



Caiet de obiective CCKA pe 2012-2017-2

Anexa nr. 71a Caietul de obiective

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZA
SPECIFICA CASEI DE CULTURA "KONYA ADAM" SFANTU GHEORGHE

Numar de Numar de Numar de Venituri
Perioada proiecte 47) beneficiari bilete 49) propuse

proprii 48) (Tnmii lei)
:2 3 4

Anul de referinta 2011 50)

Anul 2012
Anul 2013
Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
TOTAL 51)

47) Numarul de proiecte proprii propuse, 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, inciusiv
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 tipullor (bilete cu pret Intreg/redus, profesional, cu
exceptia biletului onorific cu valoare 0 lei;

50) Randul "Anul de referinta" este 2011 ~i va cuprinde informatiile aferente
oferite de autoritate In caietul de obiective, completate, dupa caz, cu
informatii solicitate de la institutie;

51) Cifrele reprezinta scopul realizabilln privinta veniturilor proprii realizate din
activitatea de baza;


