Anexa nr.1 la HCJC nr..................../................2018

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliului Judeţean Constanţa
la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“
Perioada de management este de 5 ani
I. Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: instituţie de
spectacole de repertoriu
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.114/2002 privind înfiinţarea Teatrului
de Copii şi Tineret şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.215/2003 privind preluarea
Teatrului de Copii şi Tineret Constanţa ca instituţie de cultură de sub autoritatea Consiliului Local
al Municipiului Constanţa sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa, a Ordonanţei Guvernului
nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, cu modificările ulterioare, instituţiile de spectacole sau concerte
sunt persoane juridice de drept public care realizează şi prezintă producţii artistice, Teatrul pentru
Copii şi Tineret – Constanţa „Căluţul de mare“ din Constanţa funcţionează ca instituţie publică de
spectacole, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa.
Fiinanţarea Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“ se realizează din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al Consiliului Judeţean Constanţa.
Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivul principal al instituţiei îl
reprezintă promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi
internaţional.
II. Misiunea instituţiei
Misiunea Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“, în calitatea sa de
instituţie publică de spectacole, accesibilă şi relevantă pentru categoriile de public preşcolar şi
şcolar este de a oferi spectatorilor un număr variat de piese de teatru din repertoriul românesc şi
universal, clasic şi contemporan, urmărind excelenţa artistică şi ţinând cont de tradiţia scenei
româneşti de teatru şi de curentele artistice contemporane.
În perspectiva redimensionării instituţionale, Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa
„Căluţul de mare“ îşi va asuma şi o vocaţie culturală polivalentă.
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III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care instituţia
îşi desfăşoară activitatea
Constanţa este al doilea oraş ca importanţă în România, este oraş-port la Marea Neagră şi
capitala judeţului Constanţa.
Populaţia Municipiului Constanţa depăşeşte 300.000 persoane, majoritatea fiind de
naţionalitate română, alături de care întâlnim minorităţile turcă, tătară, rromă, rusă, maghiară,
armeană, greacă, germană, bulgară, ucraineană, adepţi ai religiilor ortodoxă, romano-catolică,
greco-catolică, reformată, unitariană, musulmană, etc.
Învăţământul din Constanţa este reprezentat de o reţea de peste 500 de unităţi şcolare, fiind
organizat şi învăţământul cu predare bilingvă şi intensivă, iar pentru minorităţile naţionale s-au
constituit clase, grupe de studiu ale limbii materne: limba turcă şi limba rusă. Cât priveşte
învăţământul superior, Constanţa a devenit unul dintre cele mai importante centre de cultură din
ţară, oferta educaţională cuprinzând facultăţi cu profil: medicină, filologie, istorie, drept, teologie,
artă, inginerie, studii economice, ştiinţe agricole – în cadrul Universităţii de Stat , ,,Ovidius”, naval
– Academia Navală ,,Mircea cel Batrân“, Institutul de Marină Civilă, la acestea adăugându-se 5
universităţi particulare.
Instituţiile de cultură din Constanţa vin să întregească ansamblul cultural local prin instituţiile
publice de spectacole sau concerte: Teatrul Naţional de Operă şi Balet Constanţa „Oleg Danovski”
cu secţiile balet, filarmonică şi operă, Teatrul de Stat Constanţa şi Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Căluţul de mare”, acesta din urmă fiind singurul care se adresează cu predilecţie publicului
preşcolar şi şcolar.
De asemenea, în Constanţa se află şi importante instituţii muzeale: Muzeul de Artă Constanţa,
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Muzeul de Artă Populară, Muzeul Marinei, Complexul
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Oraşul Constanţa dispune de o importantă bibliotecă de interes
judeţean - Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman”, şi altele.
IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei
Documente de referinţă, necesare analizei:
- organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei - prevăzute în anexa
nr. 1;
- statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în anexa nr. 2;
- bugetul aprobat al instituţiei - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.
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4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent
Actul de naştere al spectacolelor pentru copii în Constanţa a fost în data de 14 decembrie
1956 cu spectacolul „Pestişorul de aur“.
Din anul 1959 spectacolele pentru copii s-au desfăşurat în sala Elpis din str. Aristide Karatzali
nr. 16, Constanţa.
Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa a fost înfiinţat la 01 februarie 2003 existând anterior ca
secţie a Teatrului Dramatic. Necesităţile oraşului şi judeţului, au impus existenţa unei instituţii
dedicate în exclusivitate copiilor care în această perioadă au demonstrat prin prezenţa lor la
spectacole, unde publicul tânar a fost familiarizat cu cele mai noi şi mai interesante scrieri
dramatice universale, că educaţia prin cultură este una dintre metodele cele mai moderne şi eficiente
pe care se pune accentul în prezent.
Începând din anul 2013, Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa şi-a schimbat denumirea în
Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare” şi funcţionează în aceeaşi sală Elpis,
din str. Aristide Karatzali nr. 16, în zona peninsulară a oraşului.
Atelierele de producţie se află într-o locaţie veche pe str. Mircea cel Bătrân.
Repertoriul Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“ este structurat pe
programe şi cuprinde la sfârşitul stagiunii 2016/2017 un număr de 30 de titluri din dramaturgia
românească şi universală, clasică şi contemporană, un număr important raportat la capacitatea
actuală a instituţiei.
4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani:
Nr.
Indicatori de performanţă
crt.
1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri-cheltuieli de
capital)/nr. de beneficiari
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)
3. Număr de activităţi specifice
4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)
5. Număr de beneficiari neplătitori
6. Număr de beneficiari plătitori
7. Număr de expoziţii/Număr de evenimente/Număr de
reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică
8. Număr de proiecte/acţiuni culturale
9. Venituri proprii din activitatea de bază
10. Venituri proprii din alte activităţi

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

53

70

58

0
166
90
1700
22456

0
150
95
2200
22768

0
182
105
2000
30129

2

2

2

15
210504
-

18
143150
-

20
168621
-
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4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.)
Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”, are sediul în str. Aristide
Karatzali nr. 16 cu spaţii aferente profilului funcţional al instituţiei, spaţii pentru care se plăteşte
chirie Comunităţii Elene.
Patrimoniul Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare” poate fi alcătuit din
drepturi şi obligaţii asupra bunurilor proprietate publică a judeţului Constanţa şi asupra bunurilor
proprii pe care le administrează în conformitate şi în condiţiile impuse de lege.
Patrimoniul Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”, poate fi îmbogăţit
şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau
prin transfer, prin primirea în folosinţă gratuită cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor
instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau
privat, a unor persoane fizice din ţara sau din străinătate. Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate
numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă
nu sunt contrare obiectului său de activitate.
Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa
„Căluţul de mare”, se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind
obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării şi inventarierii
acestora.
4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani.
Nr.
Numele programelor şi ale proiectelor
crt.
(1)
(2)
1. Program: Spectacole în premieră
Proiect:
- Aventurile lui Gulliver - premieră
- Cei trei purceluşi - premieră
- Raza de soare - premieră
Program: Teatrul pentru educaţie şi
2.
divertisment
Proiectul:
- Mica sirenă - premieră
- Şoricelul Kiţi-Kiţ - premieră
- Peter Pan -premieră
- Răţuşca cea urâtă -premieră
- Poveste cu ……. Scufiţa Roşie
3. Program Poveşti de iarnă
Proiectul:
- Crăiasa zăpezii

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
(3)

(4)

(5)

1
1
1

1
1
1
1
1

1
4

4.

5.

6.

7.

Programul: PRIMUL PAS - program
derulat în cadrul parteneriatului cu
Universitatea „Ovidius” Constanţa,
Facultatea de Arte
Proiect:
- Liliacul - spectacol de absolvire, Facultatea
de Arte, Univ OVIDIUS, Constanţa
- Zbor deasupra unui cuib de cuci - spactacol
de absolvire, Univ OVIDIUS Constanţa,
Facultatea de Arte
Program: Eveniment special
Proiecte:
- Dragostea celor trei portocale
- Povestea de Crăciun
- Spectacol aniversar de animaţie (cu ocazia
Zilei Copilului-1 iunie)
Program: Program cultural educativ al CJC
Proiect:
- Deplasări în localităţi din judeţ
Program: Educaţie prin cultură
Proiectul:
- Spectacole inspirate din poveşti clasice
susţinute în localităţi din judeţ

1

1

1
1
1

9

10

9
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4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani
Nr.
crt.

Program

1.

Spectacole în premieră

2.

Program cultural
educativ al CJC

1.
2.

Teatrul între educaţie şi
divertisment
Poveşti de iarnă

3.

Primul pas

4.

Eveniment special

5.

Educaţie prin cultură

1.

Teatrul între educaţie şi
divertisment

2.

Primul pas

Scurtă descriere a
programului
- Spect. pentru copii cu păpuşi
- Spectacol pentru copii
- Spectacol pentru copii cu actori
- Deplasări în localităţi din judeţ
- Poveşti şi basme cu păpuşi şi
actori pt. 3-5, 5-7, 7-12 ani
- Spectacol adecvat anotimpului
pt. 5-12 ani
- Spectacol cu actori pentru
tineret
- Spectacol aniversar de animaţie
- Spectacol de „Moş Nicolae”
- deplasări în localităţile din
judeţul Constanţa
- Poveşti şi basme cu păpuşi şi
actori pt. 3-5, 5-7, 7-12 ani

Nr. proiecte
în cadrul
programului
Anul 2015

Denumirea proiectului

Buget
prevăzut pe
program*2)

Buget
consumat la
finele anului

- Gulliver
- Cei trei purceluşi
- O rază de soare
Spectacole pentru copii

47.000
47.000
47.000
10.000

37.061
27.453
29.454
1.500

- Mica sirenă
- Şoricelul Kiţi-Kiţ
- Crăiasa zăpezii

100.000

73.972

60.000

48.019

10.000

-

2

Liliacul - spectacol de
absolvire, Facultatea de Arte,
Universitatea Ovidius
Constanţa
- Dragostea celor 3 portocale
- Povestea de Crăciun

80.000

85.940
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Spectacole din repertoriu

-

1.500

160.000

44.200
21.468
15.807

15.000

-

10.000

64.548

3
9
Anul 2016
2
1
1

Anul 2017
3

- Spectacol de absolvire
Facultatea de Arte

1

- Spectacol cu actori pentru
tineret

1

- Peter Pan
- Răţuşca cea urâtă
- Poveste cu… Scufiţa Roşie
Zbor deasupra unui cuib de
cuci – în colaborare cu
Universitatea Ovidius
Constanţa
Carmen - o dragoste

6

mistuitoare

3

Educaţie prin cultură

Prezentarea unor spectacole
inspirate din poveştile clasice
*2) Bugetul alocat pentru programul minimal.
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Spectacole din repertoriul
curent

30.000

1.500
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V. Sarcini pentru management
A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:
1. Conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
269/2009, conducătorul institutiei, respectiv managerul, este desemnat în urma câştigării
concursului de proiecte de management, organizat de Ordonatorul Principal de Credite, respectiv
Consiliul Judeţean Constanţa.
Conform aceluiaşi act normativ, managerul îşi executa obligaţiile asumate prin contractul de
management potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale. În
activitatea sa managerul este asistat de organe colegiale, după cum urmează:
a) - un consiliu administrativ cu rol deliberativ;
b) - un consiliu artistic cu rol consultativ în realizarea politicii repertoriale.
Managerul are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform
prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind
ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
c) selectează, angajează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;
e) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după
caz, conform legilor speciale;
f) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor,
menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte
măsuri legale ce se impun;
g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;
h) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite
prin contractul de management.
Managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei sau prevăzute de lege.
În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), managerul poate încheia contracte
individuale de muncă pe durată determinată cu respectarea prevederilor din Codul muncii şi, după
caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depăsească durata contractului de management.
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Managerul are în directă subordine: un director adjunct.
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa

6/2017 privind

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului de Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de
mare“, funcţionarea teatrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual
de muncă, în funcţii de specialitate artistică sau tehnică, în funcţii administrative şi de întreţinere,
precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic, în baza unor
contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în
baza unor convenţii reglementate de Codul civil.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.6/2017 privind Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Teatrului de Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare“ Consiliul
administrativ (al cărui regulament de funcţionare este cuprins în ROF-ul instituţiei, anexa 1 a
caietului de obiective) este format din:
a) managerul teatrului - preşedinte;
b) director adjuct - membru;
c) contabil-şef - membru;
d) administrator - membru;
e ) consultant artistic - membru;
f) reprezentantul salariaţilor - membru;
g) reprezentant Consiliul Judeţean Constanţa – membru (şi, după caz, reprezentantul
ordonatorului principal de credite desemnat de acesta);
h) regizor tehnic - membru;
i) inspector de specialitate - membru.
2. Îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în
conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile autorităţii, respectiv cele prevăzute în legislaţia în
vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
3. Transmiterea către Consiliul Judeean Constanţa, conform dispoziţiilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, a rapoartelor
de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare sau solicitate.
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B. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor şi companiilor de
spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele
sarcini specifice:
1. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din
domeniul artelor spectacolului;
2. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
3. asigurarea diversificării ofertei culturale;
4. asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului artistic;
5. sarcini specifice.
VI. Structura şi conţinutul proiectului de management
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 30 pagini + anexe şi trebuie să
conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituţiei pe durata proiectului de
management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute
în ordonanţa de urgenţă.
În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având
în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a
proiectelor de management:
a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia;
c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după
caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.
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A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:
1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări);
3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte
surse de informare);
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual.
B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei;
2. concluzii:
2.1. reformularea mesajului, după caz;
2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după
caz:
1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau
externalizate;
4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei,
propuneri de îmbunătăţire;
5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a
continuităţii procesului managerial.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
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1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere,
colaboratori; cheltuieli de capital);
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute
de la instituţie:

Nr.
crt.

Programul/proiectul

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

Total:

Total:

Observaţii,
comentarii,
concluzii
(5)

Total:

3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a
cheltuielilor instituţiei:
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în
funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole,
expoziţii, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe
categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific,
abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu
alte autorităţi publice locale;
4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor:
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie;
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii
civile);
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
a) din subvenţie;
b) din venituri proprii.
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E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale şi specifice);
4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategia şi planul de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiectele din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare
a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:
Nr.
crt.
(1)
1.

Categorii
(2)
TOTAL VENITURI, din care

Anul ...

…

Anul ...

(3)

(4)

(5)

1.a. venituri proprii, din care
1.a.1. venituri din activitatea de bază
1.a.2. surse
1.a.3. alte venituri
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
2.

TOTAL CHELTUIELI, din care
2.a. Cheltuieli de personal, din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente
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2.b.4. Cheltuieli de întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2.c. Cheltuieli de capital
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
2.1. la sediu;
2.2. în afara sediului.
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Nr.
crt.

Program

Scurtă
Nr. proiecte în
Denumirea
descriere a
cadrul
proiectului
programulu
programului
Primul an de management

Buget prevăzut
pe program*3)
(lei)

1
…
…
Al doilea an de management
1
…
…
……………
1
…
…
*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.
VII. Alte precizări
Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituţie informaţii suplimentare
necesare elaborării proiectelor de management la telefon 0241.486.620 şi fax 0241.486.613,
Compartimentul Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean
Constanţa.
VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.
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