
                 ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA 
                  NR. 232/ 26.06.2015

CAIET DE OBIECTIVE 
 pentru întocmirea unui nou proiect de management pentru

Căminul Cultural “Ion Teoteoi” Băleşti, județul Gorj
    
          Perioada de management este de 5 ani (în intervalul de minimum 3 ani şi maximum
5 ani), începând cu 01/09/2015 
I. Obiectivele şi misiunea instituţiei 
I.1. Subordonare  

  Căminul Cultural “Ion Teoteoi” Băleşti funcţionează sub autoritatea Consiliului Local
Băleşti ca aşezământ cultural, fără personalitate juridică şi fără scop lucrativ, înfiinţat în
temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Băleşti nr. 15/ 08.08.2000, moodificată
şi  completată  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Băleşti  nr.  3/  16.01.2004  şi  are  în
componenţă  două  filiale:  Căminul  Cultural  “Căpitan  Gheorghe  Mănoiu”  Rasova  şi
Căminul Cultural “Profesor Dr. Gheorghe Gârdu” Stolojani, care desfăşoară activităţi în
domeniul  cultural,  de informare şi  educaţie  permanentă,  prestând servicii  culturale  de
utilitate publică. 

Atribuirea  denumirii  căminelor  culturale  din  raza  territorial-administrativă  a
comunei Băleşti s-a făcut prin Hotărârea Consiliului Local Băleşti nr. 64/ 18.04.2008, iar
ultimul regulament de oprganizare şi funcţionare s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Băleşti nr. 7/ 29.01.2010. 

Informaţiile  privind  principalele  drepturi  şi  obligaţii  ale  instituţiei  sunt
reglementate prin O.U.G. nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii  aşezămintelor  culturale  şi  de  O.U.G.  nr.  189/  2008  privind  managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

Finanţarea Căminului  Cultural  şi  a filialelor  acestuia  se realizează din venituri
proprii şi alocaţii acordate de la bugetul Consiliului Local al comunei Băleşti. 

I.2. Obiectivele instituţiei 
 
Căminul Cultural “Ion Teoteoi” Băleşti şi filialele acestuia: “Prof. Dr. Gheorghe

Gârdu” Stolojani şi “Căpitan Gheorghe Mănoiu” Rasova, iniţiază şi desfăşoară programe
culturale în domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradiţionale urmărind realizarea în
principal a următoarelor obiective:

-  organizarea  şi  desfăşurarea  de  activităţi  cultural-artistice  şi  de  educaţie
permanentă;

- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii,
precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal;

-  cultivarea  valorilor  şi  autenticităţii  creaţiei  populare  contemporane  şi  a  artei
interpretative neprofesioniste, în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, etc.;

-  organizarea  şi  susţinerea  formaţiilor  artistice  de  amatori,  de  concursuri  şi
festivaluri,  inclusiv  a  participării  formaţiilor  la  manifestări  culturale  intercomunale  şi
interjudeţene;
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- organizarea sau susţinerea activităţii  de documentare a expoziţiilor temporare
sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;

- difuzarea de filme artistice şi documentare;
-  organizarea  cercurilor  ştiinţifice  şi  tehnice,  de  artă  populară,  plastică  şi  de

gospodărie ţătănească;
- organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă, precum

şi a activităţilor de interes comunitar;
-dezvoltarea  schimburilor  culturale  pe  plan  local,  judeţean,  naţional  şi

internaţional;
- reabilitarea infrastructurii  culturale;
- menţinerea echipei de fotbal A.S. Internaţional Băleşti, în calitate de director 

sportiv în Liga a IV-a, echipele de seniori şi juniori. și clasarea pe locuri fruntașe (I-V). 
 
I.3. Misiunea instituţiei 
 

          Conservarea patrimoniului natural, cultural şi architectural, asigurarea de servicii
culturale,  diversificarea  ofertei  culturale,  creşterea  gradului  de  acces  şi  participarea
populaţiei locale la viaţa culturală în vederea pregătirii domeniului cultural pentru a fi
capabil  să  participle  la  efortul  general  de  integrare  europeană  constituie  principala
misiune a Căminului Cultural.   

II. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în 
care instituţia îşi desfăşoară activitatea  

          În comuna Băleşti nu-şi au sediul agenţi economici însemnaţi care să contribuie
prin sponsorizări  şi  donaţii  cu ocazia manifestărilor  culturale,  dar cu toate  acestea,  în
ultimii  ani,  Consiliul  Local  şi  Primăria  Băleşti  au  organizat  mai  multe  manifestări
artistice,  cu participarea ansamblurilor de dans sau formaţii  de muzică din ţară,  unele
dintre manifestări fiind organizate în mod permanent, anual, cele care privesc sărbătorirea
“Zilelor comunei” din luna septembrie.

Mediul  economic  existent  pe  teritoriul  comunei  Băleşti  a  influenţat  pozitiv
fenomenul socio-cultural în ansamblul său, în sensul creării unui climat social normal, ce
a  permis  participarea   şi  integrarea  în  activităţi  socio-culturale  a  unei  mari  părţi  a
locuitorilor comunei, de la copii de vârstă preşcolară până la pensionari.  

 
III. Dezvoltarea specifică a instituţiei  

          Căminul  Cultural  “Ion  Teoteoi”  este  o  instituţie  publică  de  cultură,  fără
personalitate juridică, având ca scop principal dezvoltarea şi diversificarea activităţilor
culturale desfăşurate de Primăria Comunei Băleşti şi Consiliul Local Băleşti. 

În ultimii  ani,  îndeosebi  începând cu anul  2008, manifestările  cultural-artistice
derulate  de  Căminul  Cultural  “Ion  Teoteoi”  au  fost  mai  numeroase  decât  în  anii
precedenţi,  cu  participarea  unor  personalităţi  ale  culturii  gorjene  şi  naţionale,  ale
folclorului româmesc ori ale muzicii uşoare din ţara noastră.   
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A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL 
INSTITUŢIEI  

III.1. Obiectul de activitate
  

  Prin  activităţile  pe  care  le  desfăşoară,  Căminul  Cultural  “Ion  Teoteoi”  Băleşti  şi
filialele  sale,  respectiv  Căminul  Cultural  “Prof.Dr.  Gheorghe  Gârdu”  Stolojani  şi
Căminul Cultural “Căpitan Gheorghe Mănoiu” Rasova asigură:

-  realizarea  de  proiecte  culturale  diversificate  pentru  satisfacerea  nevoilor
culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la
viaţa culturală;

-  promovarea  valorilor  şi  autenticităţii  creaţiei  locale  contemporane,  a  artei
interpretative neprofesioniste, în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru;

- încurajarea tinerilor  cercetători  ai  fenomenului  cultural,  precum şi a artiştilor
valoroşi în afirmarea lor;

-  susţinerea  schimburilor  culturale  pe  plan  local,  judeţean,  naţional  şi
internaţional;

- stimularea  creativităţii şi talentului în muzică, artă, tradiţii culturale, etc.;
- promovarea patrimoniului cultural local, a obiectivelor culturale, recunoscut pe

plan local, judeţean şi naţional;
-  colaborarea  cu  alte  instituţii  de  cultură  din  judeţ  sau  din  ţară  în  vederea

organizării în comun de manifestări cultural-artistice, festivaluri de folclor, expoziţii, etc. 

III.2. Structura existentă  

III.2.1. Scurt istoric 

Căminul  Cultural  “Ion  Teoteoi”  Băleşti,  la  fel  ca  şi  filialele  acestuia,  au  fost
înfiinţate,  ca  instituţii  de  cultură  în  jurul  anilor  1950,  în  subordinea  fostelor  consilii
populare, care după Revoluţia din decembrie 1989 au fost reorganizate în consilii locale.
     

La momentul înfiinţării, organizarea activităţilor culturale era realizată la nivelul
fiecărui cămin cultural de o persoană plătită pe bază de indemnizaţie, iar începând  cu
anul 2000, conform prevederilor legale în vigoare, a fost angajată o persoană, la început
referent cultural , mai apoi director și ulterior manager.  

III.2.2. Prezent 

Conform organigramei  actuale,  Căminul  Cultural  “Ion Teoteoi”  Băleşti  are  un
număr  de  1  (un)  post,  respectiv  manager,  care  aduce  la  îndeplinire  sarcinile  şi
atribuţiunile stabilite pe bază de contract de management.

   

III.2.3. Personalul şi conducerea
          La momentul actual, pentru organizarea corespunzătoare a manifestărilor cultural- 
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artistice organizate de Căminul Cultural “Ion Teoteoi” Băleşti s-au încheiat contracte de 
colaborare cu dansatori şi solişti vocali din localitate şi judeţ. 

III.3.1. Principalele atribuţii ale directorului:

- asigură conducerea activității curente a Căminului cultural și filialelor acestuia;
- elaborează programele de activitate anuale și pe etape;
-  conduce  nemijlocit  și  concret  activitatea  desfășurată  de  Căminul  cultural,  filialele
acestuia și  pe cea sportivă;
- este ordonator secundar de credite;
- reprezintă și angajează Consiliul local în raporturile cu persoanele juridice și fizice din
țară și din străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale, în limitele stabilite de
legislaţia în vigoare;
-  informează  Consiliul  consultativ  asupra  realizării  obiectivelor  asumate,  stabilind
împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității;
-  urmăreşte  realizarea,  în  condiţiile  legii,  a  programului  de  investiţii,  a  lucrărilor  de
reparaţii-întreţinere planificate a se executa;
- emite decizii cu caracter obligatoriu în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor în
condiţii de eficienţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- urmăreşte îndeplinirea programelor şi proiectelor culturale proprii;
-  verifică  realizarea  (conceperea,  tipărirea,  primirea  la  sediul  instituţiei)  la  termen  a
ziarului local, precum şi distribuirea acestuia;
- organizează și desfașoară activități de educație permanentă, respectiv: cursuri de cultură
generală;  cursuri  de  perfecționare;  programe  de  inițiere  și  dezvoltare  a  aptitudinilor
creative individuale și de grup (artistice,  tehnico-aplicative,  științifice etc.);  cercuri  de
teatru,  film,  artă  plastică  etc.;  programe de reconversie  profesională;  cercuri  tehnico-
aplicative;  seminarii,  ateliere  de  lucru,  mese  rotunde;  activități  pentru  persoane
defavorizate;  cursuri  de  perfecționare  etc.;  alte  forme  de  pregătire/perfecționare  în
instituții similare din tară și din străinătate;
- organizează și desfășoară activități cultural-artistice, de petrecere a timpului liber și de
divertisment;
- promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei, precum și creația populară
contemporană locală;
- organizează și desfașoară activități, proiecte și programe de conservare și transmitere a
valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale și/sau aparținând patrimoniului
național și universal;
-  organizează  și/sau  susține  interpreții  și  formațiile  artistice  de  amatori,  organizează
concursuri  și  festivaluri  artistice,  susține  participarea  interpreților  și  formațiilor  la
manifestări culturale la nivel local, zonal sau național;
-  propune  centrului  judetean  pentru  conservarea  si  promovarea  culturii  traditionale
obiceiuri,  traditii,  creatii  populare, valori  ale patrimoniului cultural  national ce trebuie
protejate;
-  organizeaza  si/sau  sustine  participarea  la  expozitii  temporare  sau  permanente,
elaboreaza si editeaza monografii si lucrari de prezentare culturala si turistica;
- difuzeaza filme artistice si documentare;
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-  decide  asupra  modului  de  utilizare  a  bugetului  aprobat  al  institutiei,  conform
prevederilor  contractului  de  management,  cu  respectarea  prevederilor  legale,  fiind
ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
- elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii proiectul de buget al institutiei;
- negociaza clauzele contractelor incheiate conform prevederilor Codului Civil sau, dupa
caz, conform legilor speciale;
- incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, in limitele de competenta stabilite
prin contractul de management;
- organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarie taraneasca;
desfasoara  activitati  turistice,  agroturistice,  de  turism cultural  si  tehnico-aplicative  in
cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice;
- organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica si de formare profesionala continua;
-  participa la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si internationale;
- desfasoara si alte activitati,  in conformitate cu obiectivele specifice si cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare;
-  in  termen  de 30 de zile  lucratoare  de la  depunerea  situatiilor  financiare  anuale  are
obligatia de a inainta un raport de activitate intocmit conform modelului – cadru elaborat
de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, aprobat prin H.G. nr. 1301/ 28
octombrie 2009;
- indeplineste atributii de director sportiv la echipele de fotbal de juniori si seniori ale
comunei Balesti;
- asista la toate meciurile (oficiale si amicale) ale echipelor de fotbal de juniori si seniori
ale comunei Balesti;
- respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
- indeplineste si alte atributii stabilite prin contractul de management, acte normative sau
incredintate de autoritatea deliberativa si executiva, ori de la viceprimarul  si primarul
comunei.

III.3.2. Consiliul ştiinţific consultativ
         Consiliul  ştiinţific  consultativ  este  format  din 7 membri,  care îşi  desfăşoară
activitatea pe bază de voluntariat, se întruneşte în şedinţe trimestrial sau ori de câte ori
este nevoie şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- se pronunţă asupra programului anual de activitate şi priorităţilor de finanţare;
- analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor;
- face propuneri privind schimbările necesare în structura Căminului Cultural, care

înaintează spre aprobare Consiliului Local.
Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 2015. 
(anul în curs):  
Total posturi: 1, din care:  
● Personal/funcţii de conducere - 1  

III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii instituţiei 
sau, după caz, ale conducerii unor/mai multor secţii/filiale etc., între anii
2011/ 2015:  
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Conducerea instituției s-a efectuat cu succes.

III.4. Bugetul  

În perioada, de la 01.01.2011 la 31.12.2014:  
a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:  

Nr.
Crt.

Categorii Prevăzut
(lei)

Realizat
(lei)

(1) (2) (3) (4)
Venituri proprii 
(totalitatea surselor atrase)

0 0

Subvenții/ Alocații
Transferuri

- 162000

Cheltuieli de întreținere, 
din care:
- cheltuieli de capital: 
investiții

-

-

-

-

Cheltuieli de personal, din 
care:
- cheltuieli cu colaboratorii

148000

 14000

148000

 14000

Cheltuieli pe beneficiar, din
care:

- din subvenție
- din venituri proprii/ 

surse atrase

-

-

-

-

Alte categorii 17000 17000

b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 
(%): ......  
c) veniturile 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  
- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total - ....... lei  
- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi: total ....... lei;  
d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):
......;  
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: .90,50%;  
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: .........;
g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): .........;  
h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): 
0,06%;  
i) cheltuieli pe beneficiar, din care:  
- din subvenţie: total -....... lei;  
- din venituri proprii: total -....... lei. 
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III.5. Programele  

         Căminul  Cultural  Băleşti a  lansat  un  număr  de   programe pentru  perioada
01.09.2011-01.09.2015, după cum urmează:
Nr.c
rt.

Programul Tip proiect Nr. de
proiecte

Nr. de ……* Numar de
beneficiari

1 2 3 4 5 6
1. “150 ani – Unirea Moldovei

cu Muntenia” (Simpozion 
de istorie insotit de un 
program artistic) la Caminul 
Cultural Balesti

Proiecte mici 3 150

2. “Ororile consumului de 
droguri, alcool si 
prostitutie”

Proiecte mici 3 150

3. Sarbatorirea Dragostei –
“Dragobetele”

Proiecte mici 3 150

4. Concursul National de 
romana si matematica 
“Vertical”

Proiecte 
medii

3 150

5. Sesiunea de comunicari 
“Antonie Mogos in 
istoria comunei 
Balesti”

Proiecte mici 3 150

6. “Ziua Internationala a
Copilului”

Proiecte mici 3 150

7. Concursul cu premii 
“Invatam sa circulam 
corect”

Proiecte mici 3 150

8. “Zilele comunei 
Balesti”

Proiecte mari 3 600

9. Manifestarea zilei de “1 
Decembrie, ziua 
nationala a Romaniei”

Proiecte 
medii

3 300

10. “Colinda, colinda, 
colinda”

Proiecte mici 2 100

11. “Festivalul de Folclor”
la care vor participa 
interpreti din tara dar si 
locali – scena 
Caminului Cultural 
Balesti

Proiecte mari 3 300
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12. Obiceiuri si traditii de 
iarna “Deschide usa 
crestine” (20-25 
decembrie)

Proiecte mici 3 240

13. Infiintarea unui muzeu 
al satului Balesti

Proiecte mari 1 -

14. Aparitia unei reviste 
“Crinul Satelor”

Proiecte mari 1 -

15. Participarea la 
spectacole cultural-
artistice atat in comuna 
cat si in afara acesteia, 
precum si la toate 
festivalurile folclorice 
din tara la care va fi 
invitat

Proiecte mari 4 -

16. Organizarea de cursuri 
instrumentale

Proiecte mici 1 20

17. Lansari de carte Proiecte mici 4 -
18. Seminarii educationale 

si culturale
Proiecte 
medii

3 150

19. Organizarea de expozitii
de arte plastice si 
tematice

Proiecte mici 1 50

20. Organizarea de turnee 
culturale si sportive

Proiecte mici 4 -

21. Mentinerea echipei de 
fotbal, A.S. 
International Balesti, in 
calitate de director 
sportiv, in Liga a IV-a, 
echipele de seniori si 
juniori

Proiecte 
medii

4 -

Total: 58 Total: Total: 2.810

  

III.6. Situaţia programelor
  
         Programele  s-au derulat în cea mai mare parte, cu excepţia  celui privind înfiinţarea
unui  Muzeu al  satului  Băleşti  pentru  care  s-a  adoptat  o  hotărâre  a  Consiliului  Local
Băleşti care a fost trimisă la forurile competente în drept pentru obţinerea finanţării, până
în prezent neprimind răspuns. 
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B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI
  
       Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Căminului Cultural Băleşti, aprobat
prin anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Băleşti nr. 7/ 29 ianuarie 2010, este redat
în anexa la prezentul caiet de obiective.  

C. DATE PRIVIND SARCINILE  ȘI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
IV.    Sarcini şi obiective pentru management  
IV.1. Sarcini  

         Pentru perioada ............ (durata proiectului de management), managementul va
avea  următoarele  sarcini:  
●  realizarea  în  condiţii  de  calitate  a  manifestărilor  cultural-artistice  organizate  de
Căminul Cultural, astfel: 

- organizarea  de  simpozioane  pentru  promovarea  tradiţiilor  culturale  locale  şi
regionale;

- organizarea de întruniri şi seminarii pe diverse teme din domeniul cultural-artistic,
cu participarea de personalităţi culturale locale şi regionale, în vederea conservării
şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale;

- coordonarea tuturor activităţilor ce presupun organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
pentru dezvoltarea patrimoniului cultural;

- conservarea  obiectelor  de patrimoniu  existente  la  şcolile  din  comună pentru a
putea  fi  expuse  cu  prilejul  deschiderii  Muzeului  satului,  în  cazul  înfiinţării
acestuia;

- organizarea  de  expoziţii  temporare  sau  permanente,  sprijinirea  elaborării  de
monografii, susţinerea editării ziarului local “Monitorul de Băleşti”, precum şi a
unor pliante şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;

- asigurarea  desfăşurării  acţiunilor  şi  lucrărilor  necesare  pentru  protejarea
monumentelor istorice existente pe raza localităţii şi a celor aflate în construcţie
ori modernizare;

- promovarea diversității entice și culturale prin spectacole, târguri meșteșugărești,
jocuri și concursuri;

●  îndeplinirea  tuturor  obligaţiilor  care  derivă  din  aprobarea  proiectului  de
management şi în conformitate cu dispoziţiile ordonatorului de credite al Consiliului
Local Băleşti, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care
privesc  funcţionarea  instituţiei;
● transmiterea către Consiliul Local Băleşti, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 189 din
2008  privind  managementul  instituţiilor  publice  de  cultură,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  denumită  în  continuare  ordonanţă  de  urgenţă,  a  agendelor
culturale anuale, a rapoartelor de activitate şi a tutror comunicărilor necesare. 
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IV.2. Obiective 
 
         Pentru perioada ............ (durata proiectului de management), managementul va
avea  ca obiectiv  principal  dezvoltarea  Căminului  Cultural  şi  a  filialelor   acestuia,
Stolojani şi Rasova, urmărind: 
 
a) managementul resurselor umane:
- conducerea instituţiei asigurată de un manager, să fie eficientă, flexibilă, competentă
în concordanţă cu misiunea instituţiei; 
- îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale, abilităţilor de comunicare şi 
diseminare a informaţiei.   

b) managementul economico-financiar: 
 - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii) să fie judicios alocat şi proporţionat; 
-  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) să fie corect administrat, pentru a se înscrie în 
limita bugetară impusă de finanţator;
- realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli (subvenţii/ alocaţii, surse atrase/ venituri
proprii).  Se  va  urmări  cu  precădere  creşterea  volumului  de  surse  atrase/  venituri
proprii, concretizate prin sponsorizări de la agenţi economici, donaţii de la diferite
instituţii publice, organizaţii profesionale de cultură, etc.;
- în bugetul de cheltuieli se vor prevedea fonduri pentru bunuri şi servicii, cheltuieli
de capital,  cheltuieli  de întreţinere şi  cheltuieli  pentru reparaţii  capitale.  Se are în
vedere colaborarea cu artişti consacraţi,  formaţii de muzică populară şi ansambluri
folclorice, în vederea creşterii interesului publicului pentru a participa la manifestările
cultural artistice. 

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri şi servicii, vor fi achiziţionate acele bunuri
care sunt strict necesare activităţilor instituţiei, în condiţiile respectării legislaţiei în
vigoare.

În cadrul cheltuielilor de întreţinere vor fi incluse acele cheltuieli necesare pentru
întreţinerea  căminelor  culturale  şi  pentru  întreţinerea  şi  amenajarea  monumentelor
istorice de pe raza localităţii.
  
c) managementul  administrativ: 
- asigurarea posibilităţii de a colabora cu instituţii de cultură similare din ţară pentru 
schimburi de experineţă;
- promovarea de metode eficiente de conducere şi organizare;
-  îmbogăţirea  cunoştinţelor  de  specialitate  necesare  exercitării  sarcinilor  din  fişa
postului;
-  modificarea/completarea  documentelor  interne  de  organizare  şi  funcţionare  în
funcţie de cadrul legal emis de organele competente; 
- reglementările prin acte normative să fie puse în practică în termenele prevăzute
prin lege;
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- reglementări prin acte normative:
Căminul  Cultural  Băleşti  funcţionează  conform  actelor  normative  care

reglementează  domeniul  cultural  în  ansamblul  său,  inclusiv  a  actelor  normative
referitoare  la  păstrarea  şi  conservarea  monumentelor  istorice  şi  a  patrimoniului
cultural,  a celor referitoare la organizarea de spectacole,  a altor acte normative ce
privesc activităţile specifice aşezămintelor culturale. 

d) managementul de proiect:

-  definirea  şi  punerea  în  practică  a  strategiei  care  să  permită  îndeplinirea
proiectului de management; 
-  asigurarea  condiţiilor  pentru  aplicarea  prevederilor  legale  în  vigoare  privind
bibliotecile; 
- stabilirea unor obiective clar definite pe termen scurt, mediu şi lung în corelaţie
cu misiunea instituţiei; 
-  identificarea  factorilor  de  risc  care  pot  aduce  prejudicii  instituţiei  (analiza
SWOT); 
- existenţa unor măsuri de risc; 
- accesarea fondurilor de finanţare, naţionale şi europene, destinate culturii (cel
puţin 1 proiect/an). V. PROIE
Se urmăreşte implementarea unor proiecte care să vizeze:
1. promovarea valorilor tradiţionale culturale;
2. creşterea prestigiului unor obiective culturale locale;
3. înfiinţarea muzeului satului în localul fostei primării din satul Corneşti;
4. introducerea în circuitul manifestărilor cultural-artistice a celor două filiale ale

căminului cultural, din satele Stolojani şi Rasova;
5. modernizarea vestiarelor de la baza sportivă şi întreţinerea gazonului de pe

terenul de joc.

          V. Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de 
management 
 

          Proiectul  de  management  întocmit  de  către  candidat,  cu  respectarea
prevederilor din actele normative în  vigoare, este limitat la un număr de 20 pagini +
anexe şi  trebuie să conţină punctul  de vedere al  candidatului  asupra dezvoltării  şi
evoluţiei  Căminului  Cultural  Băleşti  în  perioada  2015/  2020.  
          În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor
prevăzute  la  art.  2  din  ordonanţa  de  urgenţă.  
         În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta
candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile 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  socioculturală  a  mediului  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea  instituţia  şi
propuneri  privind  evoluţia  acesteia  în  sistemul  instituţional  existent;  
b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcție de specific,  propuneri privind 
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îmbunătăţirea  acesteia;  
c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de reorganizare și/ sau restructurare, după
caz;  
d)  analiza  situaţiei  economico-financiare  a  instituţiei;  
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei,  conform  sarcinilor  şi  obiectivelor  prevăzute  la  pct.  IV;  
f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu estimarea resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției 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  şi  obiectivelor  stabilite,  care  cuprinde  descrierea  soluţiilor  concrete,  a
rezultatelor  preconizate,  precum  şi  estimarea  resurselor  şi  mijloacelor  necesare
îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

 
VI. Structura proiectului de management  
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi 
desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind 
evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:  

a.1. instituţii/organizaţii*1) care se adresează aceleiaşi comunităţi (se recomandă 
o prezentare succintă a acestora);  
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale (se 
prezintă lista programelor/ proiectelor şi o scurtă prezentare a lor)*2);  
a.3. cunoaşterea*3) activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora
(se prezintă lista acţiunilor);  
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de promovare/de 
strategii media;  
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate (nu se vor ataşa comunicate de presă,
ştiri sau anunţuri, ci doar articole, cronici, recenzie, reportaje, anchete, etc.)*4);  
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:  
- analiza datelor obţinute;  
- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari (comparativ cu ultimul 
raport)*5);  
a.7. beneficiarul-ţintă al activităţilor instituţiei:  
- 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 instituţiei (cele destinate publicului: de primire, de prezentare, 
de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie)*6);  
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, 
reabilitări, după caz.  
B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri
privind îmbunătăţirea acesteia:  
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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 instituţiei: 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 instituţiei şi propuneri de 
restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:  
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. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind 
cursuri de perfecţionare pentru manager, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de 
perfecţionare/ formare profesională *7).  
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:  
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu 
informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:  
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);  
- 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);  
d.2. analiza comparativă*8) a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 
perioada indicată în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: (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 a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect. 
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei:  
- analiza veniturilor 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;  
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;  
- 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 
veniturilor;  
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;  
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;  
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:  
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
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contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 
civile);  
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:  
- din subvenţie;  
- din venituri proprii.  
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru 
îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform 
sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. 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*9) fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări. 
Se recomandă ca fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă 
(denumire, să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public-ţintă definit/ 
identificabil).  
e.3. proiecte propuse în cadrul programelor (în cadrul programelor legate de 
producerea şi exploatarea, găzduirea unor producţii artistice, se vor avea în vedere 
detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor de 
formare/ educative, expoziţionale, etc. pentru cel mult 2 ani).  
e.4. alte evenimente, activităţi*10) specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management (se prezintă programe, 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).   

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a 
instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar 
a fi alocate de către autoritate:  
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii ___ ani
(perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi 
alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Local al comunei 
Băleşti:  
● previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal;  
● previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu 
menţionarea surselor vizate;  
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse), 
prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte,  
pentru întreaga perioadă de management*11) (de la --/--/---- la --/--/----);  
f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 
instituţiei. 

 
VII. Alte precizări  

         În baza unei cereri motivate, pot fi solicitate de la  Consiliul Local Bălești  
informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei 
cereri motivate.  
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VIII. Anexa face parte integrantă din prezentul caiet de
obiective. 

      P R I M A R,                                            CONTRASEMNEAZĂ
 Ing. Paicu Aristică                               SECRETARUL COMUNEI BĂLEŞTI, 
                                                                    Jr. Baldovin Constantin-Cristi
 

-----------------
*1) Prezentare succintă.  
*2) Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a 
lor.  
*3) Lista acestor acţiuni.  
*4) Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, 
ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete 
etc.).  
*5) Comparativ cu ultimul raport.  
*6) Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de 
producţie, administrative, alte spaţii folosite de 
instituţie.  
*7) Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau 
de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de 
perfecţionare/formare profesională.  
*8) 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 (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate 
pe fiecare proiect.  
*9) Pentru o mai bună înţelegere autoritatea recomandă 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.  
*10) 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.  
*11) 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.
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                                                        Anexa nr.  2 la Dispoziţia nr.  232/
26.06.2015

                                            a Primarului Comunei Bălești, județul Gorj
 

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a  analizei noului proiect de

management al CĂMINULUI CULTURAL “Ion Teoteoi” Băleşti,
județul Gorj

    CAP. I  Dispoziţii generale

ART.1 
(1) Analizarea noului proiect de management al managerului Căminului

Cultural  Bălești  aflat  în  subordinea  Consiliului  Local  Bălești,  denumit  în
continuare  autoritatea,  se  organizează  în  conformitate  cu  prevederile
Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.189/2008  privind  managementul
instituţiilor  publice  de  cultură,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
denumit în continuare ordonanţa de urgenţă, cu modificările și completările
ulterioare,  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.1301/2009  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, precum şi cu cele ale prezentului regulament.

(2) Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din ordonanţa
de urgenţă,  managerul  instituţiei  a obţinut  nota  10,  conform prevederilor
art.43^1 alin.1 şi alin.2 din actul normativ menţionat, acesta are dreptul de a
prezenta  un  nou  proiect  de  management,  în  conformitate  cu  cerinţele
caietului de obiective, iar termenul de depunere a proiectului de management
se stabileşte de către autoritate.

ART. 2 
Concursul  pentru   analizarea  noului  proiect  de management  al

managerului Căminului Cultural se desfăşoară conform următorului calendar,
stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.9 din ordonanţa de urgenţă:



   a) 29.06.2015 – 21.07.2015 - depunerea noului proiect de management de
către manager;
   b) 22.07.2015  - 28.07.2015 - analiza noului proiect de management – prima
etapă;
   c)  30.07.2015  -susţinerea  noului  proiect  de  management  în  cadrul
interviului – a doua etapă.

    

CAP.II  Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs pentru
analizarea  noului  proiect  de  management  al  managerului  care  a
obţinut, în urma evaluării finale, rezultat mai mare sau egal cu nota
9.
    

ART. 3
 (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită
din:
  a) 1 reprezentant al Consiliului Local Bălești sau al aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Bălești;
  b) 2 specialişti în domeniul de activitate al instituţiei:

1. Un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Gorj;
2. Un  reprezentant  al  Centrului  Județean  pentru  Conservarea  și

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.  
    

 (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin dispoziţie a Primarului Comunei
Bălești.

 ART. 4 
(1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

a)  stabileşte punctajul  echivalent notelor pentru grila de evaluare a noului
proiect de management;
b)  analizează  noul  proiectul  de  management  depus  de  manager,  acordă
punctajul potrivit grilei de evaluare şi notează proiectul;
c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate,
potrivit prevederilor prezentului regulament;
d)  elaborează  un  raport  asupra  notelor  acordate  managerului  şi  face
recomandări  privind  perioada  pentru  care  se  încheie  contractul  de
management;
e) certifică, prin semnătură toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de
secretariatul comisiei.



(2)Comisia  poate  formula  recomandări  autorităţii  privind  durata
contractului  de management,  în  limitele prevăzute la art.11 alin.2 lit.d din
ordonanţa de urgenţă şi după caz, privind conţinutul acestuia.

(3)  Lucrările  şi  dezbaterile  din  cadrul  Comisiei  sunt  confidenţiale,  cu
excepţia etapei interviului, care are caracter public – conform art.16 alin.3 din
ordonanţa de urgenţă

    ART. 5 
(1) Secretariatul  Comisiei  este alcătuit  din reprezentanţi  ai  autorităţii,

după cum urmează:
a) 1 reprezentant al Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Bălești;
b)  1  reprezentant  de  la  compartimentul  juridic  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  Primarului  Comunei  Bălești  sau  din  aparatul  permanent  al
Consiliului Local Bălești; 
c) 1 reprezentant al Compartimentului Resurse Umane și Funcții Publice din
aparatul  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  Bălești  sau  un  înlocuitor  al
acestuia. 

(2) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului,
precum şi de a comunica rezultatele ;
b)  întocmeşte, pentru membrii Comisiei declaraţiile de cofidenţialitate;
c)  transmite membrilor Comisiei proiectul de management al managerului;
d)  participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;
e)  consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota obţinută
de manager;
f)  aduce la cunoştinţa managerului, în scris, nota obţinută în prima etapă a
concursului,  în termen de 24 de ore la încheierea acesteia,  conform art.19
alin.2  din  ordonanţa  de  urgenţă, şi  asigură  afişarea  acesteia  la  sediul
autorităţii,  la sediul instituţiei,  precum şi pe pagina de internet a instituţiei
publice de cultură;
g)  calculează nota managerului şi redactează procesul-verbal al concursului,
consemnând, după caz, recomandările Comisiei;
h)   aduce  la  cunoştinţa  managerului  în  scris,  rezultatul  concursului,  în
termenul  prevăzut  la  art.19  alin.8  din  ordonanţa  de  urgenţă, şi  asigură
afişarea  acestuia  la  sediul  autorităţii,   precum şi  pe  pagina  de  internet  a
autorității;
i)  asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a
managerului  şi  a altor informaţii  de interes public,  în termenul prevăzut la
art.20 alin.4 din ordonanţa de urgenţă. 

CAP. III  Analiza şi notarea proiectului de management
    



ART. 6 
(1) Membrii Comisiei studiază individual proiectul de management primit

în format  electronic şi pe suport hârtie de la secretariat.
(2)  Analiza  şi  notarea  proiectului de  management  se  face  în  baza
criteriilor  generale  din  caietul  de  obiective,  prevăzute  la  art.12  din
ordonanţa de urgenţă.
(3)  Comisia  îşi  desfăşoară  activitatea  în  şedinţe,  organizate  la  sediul
autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul  de evaluare pentru
criteriile în baza cărora se notează  proiectul de management şi interviul;
b)  dezbat,  analizează şi notează proiectul de management -  pentru prima
etapă a concursului;
c)  acordă  note  pentru  cea de-a  doua etapă a  concursului  -  susţinerea,  în
cadrul interviului, a proiectul de management de către manager;

(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate
de către secretariat cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora.

     
ART. 7 
(1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei

de note, de la 1(unu) la 10(zece), pentru fiecare etapă.
(2)  Nota  managerului,  acordată  de  fiecare  membru  al  Comisiei,  se

calculează prin aplicarea formulei stabilite conform ordonanţei de urgenţă, în
cadrul şedinţelor prevăzute la art.6 alin.3.
    (3)  Rezultatul  final  se  calculează  prin  media  aritmetică  a  notelor
acordate managerului de fiecare membru al Comisiei.
    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3)/3
    3 - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru concursul pentru
depunerea noului proiect de management.

(4) Desfășurarea celei de a doua etape- interviul - va avea loc in situaţia
în care nota obtinută în cadrul primei etape a concursului- analiza proiectului
de management - este mai mare de 7.
           (5)  Rezultatul  analizării proiectului de management și al interviului se obţine prin
calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă.

 (6) Autoritatea va demara încheierea contractului de management dacă
rezultatul final al concursului pentru noul proiect de management este mai
mare de nota 7.

ART. 8   Rezultatul final al analizării noului proiect de management  şi
durata pentru care se va încheia noul contract de management se aprobă prin
Dispoziţia Primarului Comunei Bălești.

    CAP. IV  Soluţionarea contestaţiilor    



    ART. 9 
Managerul nemulţumit poate depune contestaţie cu privire la modul de

respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
analizarea  noului  proiect  de  management,   la  Compartimentul   Resurse
Umane  și  Funcții  Publice,  în  termen  de  3(trei)  zile  lucrătoare,  de  la  data
aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului.

ART. 10
 (1) Contestaţiile se soluţionează în termenul prevăzut la art.20 alin.3 din

ordonanţa de urgenţă.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri,
respectiv:
   a)  –  1  reprezentant  al  Consiliului  Local  Bălești  sau  al  aparatului  de
specialitate al Primarului Comunei Bălești;
   b)  –  2  specialişti,  desemnaţi  în  funcţie  de tipul  de instituţie  publică de
cultură:

1. Un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Gorj;
2. Un  reprezentant  al  Centrului  Județean  pentru  Conservarea  și

promovarea Culturii Tradiționale Gorj.  
 

(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin prezenta Dispoziție  a Primarului
Comunei Bălești.

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor  are următoarele atribuţii:
a) verifică depunerea contestației managerului,  în termenul prevăzut de lege;
b)întocmeşte   procesul  verbal  al  şedinţei  Comisiei  de  soluţionare  a
contestaţiilor;
c)comunică managerului, în termenul  legal, răspunsul la contestaţie.

CAP. V  Încheierea contractului de management

ART.  11  (1)  Pentru  activitatea  depusă,  membrii  comisiilor  de  concurs,   ai
comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor
acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia
ordonatorului  principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de
transport,  cazare  şi  diurnă.  
               (2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin.
(1)  sunt suportate din bugetul autorităţii,  pe baza unor convenţii  încheiate
conform prevederilor Codului civil.  



   (3) Modelul contractului de management  se aprobă de către Consiliul
Local  Bălești  și  se   încheie  între  ordonatorul  de  credite  și  manager,  cu
respectarea  prevederilor  O.U.G.  nr.  189  din   2008,  cu  modificările  și
completările ulterioare. 

   (4)  Contractului de management i se vor anexa, ca părţi integrante,
următoarele documente:
 a)  proiectul de management ca document de referinţă;
 b)  programul minimal;
 c)  alte anexe, după caz.

                          P R I M A R,                                                        S E C R E T A
R,
                     Ing. Paicu Aristică                                            Jr. Baldovin
Constantin-Cristi
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Anexa nf..l

BEGU_L_AMENT

"trt.1.- 
(l) CaminLrl Cultural Rale.sti, denumit in,continuai:91ii:1.9:'j:'1,','^"::::":::TYl:J-i,?,',',",i

5il;;#'il;;"alitate juriclica, fara scop lucrativ, care functionea,a sub autoritatea consiliului

Lccat Balesti, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local'

{2) Carninul ClultLrr.al are doua filiale in satele componente ale comunei, respectiv Rasova si Stolojani'

CLrltural isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

regLrlament de organizare si functionare, elaborat in temeigl regulamentului-cadru'
A{t.2.: Carninul

si ale proPriLrlui

Jffi.uru activit,tiIe specifice asezamintelor culturale, respectiv:

i; principiul prote.larii patrimoniului.cultural traditional, a valorilor care apartin

b-) principiul accesirlui tiber la instrr"rire si eclucatie pt:tnultl:1i

iiprincipiul iclentitatii oulturale, potriv.it caruia se asigura ?1"t:J.1i:,t :l::ll:::l
;il;J';iprnr,,"ut.u in circuitul national a valorilor spiritualitatii comunitatii

$rt.3.: caruinul Cultural are secliul in imobilul cu aceasta destinatie situat in comuna [Jalesti, satul

Balesti, .f udetul Corj.

Art.4.- Carninul ('trltural isi desfasoara intreaga activitate cu respectarea
. _.:_.-

^,':-^i^:if^" rla h,qzq eqre'pt lllulPlllul ur vqLs vste

mostenirii culturale;

in valoare a mostenirii
locale;

di principiLrl libertatii de creatie;

ei principi'l prinrordialitatii valorii, asigurandu-se conditiile morale si materiale in vcderea afirnarii

seativitatii si sr-rstinerii talentr-rluri;

comunitatii
sau religie,

i*'l:

:i,.
.:). i:

!) principiul autonorniei cultr-rrii si artei;

$ trinripiul 'ediscriminarii, 
care asigura accesul si partir:ipareaegala a tuturor cetatenilor

,r,*-,*alc [a cr"rltura si educatie permanenta, indiferent de rasa, nationalitate' varsta' sex' etnie

,i{tscurn si dezvoltaleavietii ipirituale a comr"rnitatii locale, in toata diversitatea ei'

,4-11-5.: canrinul crrltural Balesti, prin personalul contractual salariat, initiaza si desl'asoara proiecte si

srogranle in clclmerriirr eduoatiei permanente (econornica, juridica, arlistica, ecologica etc'), al culturii

mJitionale si al creiitibi populare contemporane, urmarind cu consecventa:

d organiz.ar.ea si desf'asuiur*u de aotivitati cultural-artistice si de educatie permanenta;

ry conservart:a si transmiterea valdrilor morale, artistice si tehnice ale cornLrnitatii locale' ale

-prrrimoniuluicultLrr'alnationalsiuniversal]'^}:^^t^^-,.+nli
4 organir,,rrea si sustinerea interpretilor si formatiilor artistice de amatori' a ullor concursurl sl

k{ivaluri, inclusrr a participarii interpretilor si l'orrnatiilor la manif'estari culturale ittterjudetene,

sslonale si i nternationale; stimu lalea creativitati i si talentu I Lr i 
'

dicrganizarea si sirstinerea activitatii de clocLimentare si realizare a expozitiilor lemporare' elaborarea

.* eCitarea cle monografli si lucrari de educatie civica si intbrmare a publicrrlui;
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rea de filrne artistice si documentare;

hry.nirar"a unol cerouri stiintifice si tehnice' de arta populara, de arta plastica, de arta fotografica si

i,gnsrrod a I'i e taran easca;"#;;;.; 
J Jlrruruiurea unor cursuri de formare profesionala conrinua,

J.

,-
;*.6_- pentru indeplinirea obiectivelor specifice caminul cultural are urmatoarele atributii principale:

--,ffi=nizeaz.it sr deslasoara activitati cje educatie permanenta, respectiv: cursuri de cultura generala;

&:si Ce perf'ectionare; programe de initiere si dezvoltare a aptiiudinilor creative individuale si de

i**=rirri"", teh'ico-apii.uiu., stiintifice etc'); cerc'ri de teatru, film, arta plastica et.'; prograrne de
FffE- ---- - -'

ffi" pirofesionatit; cercr,ri tehnico-apli'cative; serninarii, ateliere de lucru' mese rotundc;

ffi pentrlr persoane defavorizatei cursurj de perfectionare etc'; alte forme de

ffi.m,Wrf.ctio,nare 
in institutii similare din tara si din strainatate'

@gtz.eaz,asl oesrasoara activitati cultural-artistice, de petrecere a timpului liber si de divertisment;

l#s,oYc-aza obiceiLrrile si traditiile populare specifice zclnei, precum si creatia populara

fuEp.-tratta locala;

ffi;r.,,r_n si crcsfasoara activitati, proiecte si prograrne de conservare si transmitere a valorilor

ffi. anisrice si rehnice ale cornunitatii locale rlAuu apartinand patrimoniului national si universal;

ffi;;riirnu ,rrrin. interprerii si formatiil: Ti:,i:^. 1"^amarori, 
organizeaza concursuri si

ij5'@; artistioe, sustine participarea interpretilor si formatiilor la manifestari culturale la nivel

ffiry*: l?:i.tr.l; rculrurii rraditionale obiceiuri, traditii,
ffiuc[E= centrulLri iudetean pentru conselvarea sl promovarea
qj'Y:a'

ffi,;o-::,rl"rc, r lrlori ale patiirnoniului cultLrral national ce trebuie prote'jate;

4e*w-,*za sirsiir.t sustine pafticipar ea Ia expozitii temporare sau permanente, elaborea'z'a si editeaza

$fudi si lucrari c1e prezentare culturala si turistica;

iffir*euzn frlnre artistice si documentare;

gnzeaz.acefollrl stiintifice si tehnice, cle arta populara si de gospodarie taraneasca; desfasoara

kfu! turistice, agroturistice, de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri

gtg.= re hnice si tbrmatii/ansarnbluri artistice;

Gi""rrr^si clcsfirs.ara cursuri cle cclucatie civica si de formare proftsionala continua;
:- . - si schirnburi oulturale interjudetene, nationale si internationale;

-l]:X':li,'J:tivitati, in contbrrnitatc cu obiectivele specifice si cLr respe.,u"u tiispozitiilor

[fu,i8 vi!i0al'e '

$a- r.nrru exercitarea atributiiror care ii revin si pentru rearizarea activitatilor specifice, cat si

ffi.iu;n;r^rirr-r.ii"itrrii proprii, in forosur comunitatii locale, caminul cultural Balesti

ikr=J cu ( e rrtrul judetean cJe conservare si pfomovare a culturii traditionale Gorj, Directia

ffi;;.;.: i'',r,. ri fjatrinroniul cutrural Nationzil a.iudetului c-iorj si Ministerul culturii, cultelor

ffi.",rri'*utiu"or, precum .si cu'alte aLrtoritati si institLrtii de speciaiitate, organizatii

:ule. persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane tizice, t'ara a exprlma

interese de grup (ctnice, politice, religioase etc')'

fslmoniul Carninului Cultural este forrnat din clrepturi si obligatii asupra unor bunuri

unitatii administrativ-teritoriale, pe care le

in conditiile legii
prupriu pe care

,:r=aiea publica sau privata a statultli si/sau a

il are in folositrta este cleternrinat si clefinit de catre Consiliul [''ocal'

vigoare.
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" ^1..' I ::9.i: ::^::: :::l.T: :'ilLrnor persoane.iLrridice de drept

il : ii#' ffi ;.: ; ;;"; ;ersoane rrzi ce din 
:Ti :,1Yi 

t 

: li?ll3li'" ;ic si/sau privat. a unor persoane llzrce qrII 
:i:i^.,::^'';;;;;;;; 'ioneaza potrivit

Bunurire mobire 'i" 
*"ii[ unut1. ii l?I"'lf i^ ::11n*:: ,.:,:':':'1,.1!",iJl',.vazute de rege,

itiilor tegale irr vigoare, ii,l!i',llil i# Jli;;;;';^ ;prl;; masurire de protectie prevazute de rege'

t.dtr*u Protejarii acestora'

inibogatit si comPletat Prln

transfer, cu acordul Partilor'

este asigurata si coot'clonata cle catre un dit'ectot'' iar a

specialitate, persoanele incacllate in aceste lunctii avand- (1) Activitatea Caminului Crrltural

t, ,la catre tlll rel'erent, ca personal de

pelsonal contractual'

ffiffi',::Ti'::$i:ii['" ,u"" 9" :r'.::::T')::',:::1,1,?ll'3;[;:ffi,:'L:Tiihi'l,li'-^"'ffi
:l;:,:tlI:.:;Ti;#TT"i;J?!ill,":j'i!]H'41,T,ffi":;,r;'*nn",l;i,::i?,3H:i';T
;'1ru*t;iJ:f,:ffii::H:iltrAHffi:; 

ffi;;" u c'ii''iii rraditionare Gorj si d'c

* Jir.tto, a celorlalti salariati'

Pentru indeprinirea atributiiror care, 
1 ':"1.:.:-::T':'i::[ilii,l,i'l,X;]i.liJlliiiiil'l;ilJ:lfJ:'l:

i*f:,1**;';:::;$::lii"i.'il:J:T'".,'ffii 1t '-"1-l'iui-p""niuersitar 
si unive rsitar' dc

Jg C0laf)()tatut Ir rw')yv . .-.^l ^,,-;li
idin tara si strainatate, dupacaz' precum si de persottal auxtltar'

Atributiile personalului incaclrat la caminul curttural Ilalesti suttt cele prevazute in f rse lt

-(r) Persorarur carlinurui curtura' "::?-lii:'': l?;'::l*?lllffi:::,:lli:?: if liiili)1':'l'il;
#; Jl,lJ,;;;:"Tl"ii'::ill#,1Jffti:!i::il;*"ll*ll'i.1iffi1::'iJi:"l.:,;:'nt'<>rn '[a'le

"ili;;iffi ;,T. il;;: :;'"ry;i :1 1': : 
i 

.1,:9" 
,;i::l 

i; i 
"' 

T':il n :.. ilffilurtui negutafi]ent de organiz'are sl lunctlollatu )r r\vs('rsr"v'r"rit" 
,"turlule, ptecum si de celelalt'

Personarur caminurui^8;i;;;i u''"n'iu" ::".:?i::::",r1;.1':i'r:"::ii:i;, liilll, regrerncntariro

i:li:i.ffi'l,ll1"i,;;;;. angajatintr_o institurie pub,ca de cultura, potrivrt

ffilcgate itr vigoare'
fff'

$,^rt. r?._ In confo.ritate cu prevederile legale in vigoare, directorur si cei croi referenri culturali a

i. obligatia,t. u uouuiui;;; O* p.rt..iio.tit'at 'p"Llitott 
o clata la 3 a'i'

A.rt.r.l.: (r) rn caclrur caminurui cultural se organize az.a.uticorrsiliu stiintific consulrariv torniat din

gitjr,:rffi i' :l*T:ffi,',;ffi',ll T,1iilJ.ti:frii,,. f',n,e ai comunei, d i n par'l'

primariei, scolii, .rrrfior, tinerilor, p"*iir.r"u"r,-**i'o{lor agricoli saLr a,unor asociatii care I

desfasoara actrvuarea pe raz^comuner, p*.u,n- ;i;elponsabilii filiilelor caminului cultural'

(3) compon.n,u "'"'*iliurui 
corrsurt^'i" "i";t:'{g.::::tUl,i;l,li'?;rl5lt;Xl; [";lil?il;'l'

hotarare, de Coltslllul L'tlcal al Comunei Balcsti' cu avlzul

i]r*"utto Culturri i'I'raditionale Gor'i'

(4) Comport.n'u "'n*ii;l;; i;;*fti:i",:t 
stabileste q*nt'u:' perioada de 4 ani'

(5) consiliur consLrrtativ se intru.este in sedinte de lucru trimestrial sau o.i de cate ori este nevore

prezentaa oer purn Joua tr.in,i ain nuru.]i,n*nruriro, si indeplineste u,rmatoarele atribr"rtii principa

- se pronunru urupro-lrn.;i,r,li"i unuot'i, a,ct:vnate si a prioritatilor de tlnantare'

- analizeaz,atrimestr.ial aativitateaarriz,rirotu'ri rn,irt de finantarc a activitatilor;



iionsiliul Local, ocjatiu aprobarea bugetutui local, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(3) Caminul CultLrral are buget propriJ de venituri si cheltuieli, care se elaboreaz.a anual si se aprotra

de Consiliul local, in conditiile legii'
(4) Dotarile se asigura prin finantare din bugetul propriu si din bugetLrl local, precum si prin

:face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei' care se inainteaza spre

,pprobare consiliulu i Iocal.

{b nezbaterile consiliului consultativ se consemneaza in orocesul-verbal de sedinta si se semneaza de

i participantii la sedinta'

Art.14.- (l) Caminr"rl Cultural este finantat din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local'
catre

@f,+Iocatiile din bugetul local pentru sustinerea activitatii Caminului Cultural t. l{:butJ'

ransleruri, donatii si sponsorizari, in conditiile legii'

(5) Activiiatea financiar-contabila si de resurse umane a caminului cultural

ruilizeaz.a cle oatr.e salariatii cLr atributii in donieniul resurselor flnanciare si

cadrul aparatului clc specialitate al Primarului comunei, in conformitate ctt

vigoare.

Art.15.: (1)

anume din:
VenitLrrile proprii se obtin din activitatile specifice realizate de catre Caminul Cultural,

a) incasari dilt sPectacole, proiectii de filme, discoteci si videodiscoteci' cu respectarea prevederilor

si fllialelor acestuia se

al resurselor umane din

reglementarile legale in

/eU
si

legale irt vigoarc; - -,- :^ __^+..,..:^^^r^
b) taxele/taLif'ele pentru cursuri, inclusiv celc de perfectionare sau de reconversie prot'esionala' st

pcntru cercuri I e teh Il i co-ap I icative organ i zate;

c) valorifioarea pr'cluselor realizate prin activitatile specifice, inclusiv in cadnrl cercurilor si cursurilor

aplicative;
d) organizarea de spectacole si alte manifestari culturale;

ej activitatile de pe rlecere a timputui liber si de divertisment;

f; asigurarea cle servicii necesare comunitatii cu diverse ocazii: fllmari video clasice sau digitale'

sonorizare, ef'ectuarea de fotografii digitale etc'; 1 .., -..r....^+i.r-
g) eclitarea si dilLrzarea r-rnor lucrari si publicatii clin domeniul cLrlturii ptlpulare, al ecjuciitiet

pormanentc s?tg itl clestiei culturale, cu respectarea legislatiei in vigoare;

h) incasari clin orgarrizarea cle expoz.itii si din valorificarea unor cieatii populare realizate pe orice fel

;r;,HilI.;iT:li:,T:i,:f5:':ll:: 

"?i..*: 

l.lliil,l; ., obiceiu iror, traditiiror si creatiiror pop,rcs

locale, catalogate sau protejate, cu respectarea dispozitiilor legale in rnaterie; 
,. - , . ..^^-:: ^...

i) inchirierile de spatii si bunuri, inclusiv pentru inregistrarea si difuzarea Llrlor spcctacole proprii ori

ale internretilor si formatiilc-rr artistice etc';

k)taxele cie organiz-are a unor manifestari culturale (tabere de creatie, expozitii, targuri etc');
n, lgavrv \rv vr hlrrrr<'F

l) valorificarea informatiilor din baza de date proprie, cu respectarea dispozitiilor legale in materie;

;';;;;ffi,ri"r'r.*rcii (culturale, cle educatie permanenta etc.) ori aclivitati, irt conformitate cu

,rt,iectivete si atributiile specifice, in conditiile legii;

n) alte activitati realizate, in conditiile legii'

(2) Taxele, taril.ele si preturile biletelor de intrare la spectacole si la rnanif.estarile ctrltural-artistice,

precum si preturile de difuzare a lucrarilor si publicatiilor proprii se aproba, la propttncrea clirectorului'

de catre Consiliul i.ocal, in conditiilg le gii'



) Preturile la care se varorifica produsere rea,zate in cadrur
rbilesc potrivit costuriror impriiate si se aproba de director.

#;53Tli:T#'[*lare 
arhiva proprie in care se pasrreaza, conrorm prevecteritor legale

;::iJ;:iff:iY,::J?illi::hiJllli"^l:::::l':l"l::L: d: 
lreanjzlre si runctionare, organigrale de functii, sratele de personal, urg.il, i. "",,;* "Y':;iiff::,:::X*::T:: :: j:" l: l :'"j l :; : jT : I;il 1 

1 r:;i': il;J l,J :: ;i #:j i;:J i; : i#?:,,x 
."1;,1:: 

^,.,
:f:::::j.:::::::.^?l: seo,lltelol consiiiuruico;;i;;;i;';";ffi;fiii:T ,":tffi,ln 

v,soare;

: :::l*:: ::,t",''l : l"^:, r:'l : : :: 1?i 
s i ac t i v i tat il ;; ;; i; ;.j : #5u *' ;; J tlj::,::::::]l 

, 
fill?"gilr-contabite, Jarire de seama si ,,,r1.]fi1" l',liireglementar.i lor legale in vigoare;

- corespondenta cu renta;
-alte documente, potrivit legii.

JL (l) In cadr.ul Caminului Cultural se pot organiza,
ulara si formatii sau ansambluri artistice.

cercurilor si activitati lor specifi r

lu i;

tati stice , intocmile

ca activitati specifice, universitatea

care functioneaza Caminului CLiltLrral se poate face
vigoare.

Aceste activitati specifice se organizeaza, se desfasoara si seJe in visoare. finanteaz,a potrivit r€greffi r

Atltorizarea canrinului cultural ca asezanrant cultural se face in conditiile prevazure dtarile legale in vigoare.

i,!'ll:,"-ltltul Regulament de organizaresi functionare se compl eteazade drept cu acrerve ln vtgoare.

:1:,:l:l:::l::^!:,:ll], in bay prezenrului Regulament de organi zare si runction
ll'I'" f,*l i r1 v i e,oare,, et ab or eazaR.;;l ;;;;; ; ; ; ;;; il,,,1,i.1, l,f li ;

l: :: i:"1. :: : l$lt': F d ;i,:. ;f il;; il,fi Jfi il;.,H';:ill 3: ff '*[J :de catre C.nsiliul Local, potrivit reglirnentariior in vigoare,
de catre director

L:'],ff;jil:,:i:3:l::'"':l:::,ri::?unor.activitati s.i proiecre sau pros,ame specince oro::::: 
::111y:r11*a !]c1ta, 

incrusiv. in scopur inresrarii 
'r oi,r"ilir,",j ,ir,"i'i. i,

;,::i,;,1,.-1]::,.l..roun* 
juridice de drept public sau privat, in parreneriiat culturalat public-privat.

asemenea' (larninul cultural participa la. p'ograrnele si proiectele aprobate si fi'anr
Hf];,1;.:,.i:^:lij:,::::l,l i,l.pa,tene.ioi, .; n;;",,;; r,o.uro, suvernamentaia sau e
Tt'alitatilor stabilite de autoritariie publice locale,

iile si cotelc de participare la finantarea proiectelor si prograrreror realizzite in asocse stabilese si se aproba de catre Consiliul L,ocal.

ll:l1,cf,',;i,:3Tj:il1:yl:g:]llral intocmesre un raporl cre evaruare a activitatii, pc cconsiliLrlLri consurtativ si consili'rui Locar. spre anariza si aprobare

- Schirnbai'ca destinatidi spatiilor in

rl

cu respectarea prevederilor legale in



Anexa nr.2laDispozilia nr.@7 16' c6.2015
a Primarului Comunei Bdleqti, judelul Gorj

REGULAMENT

deorganizaregidesfigurareaanalizeinouIui
management al CAMINULUI CULTURAL,,Ion Teoteoi"

proiect de

Bilegti-, judetul Gorj

CAP. I DisPozitii generale

ART 2
Concursul pentru analizarea noului

Cultural se desfagoara conform urmdtorului

^D'T 
Ir1t \t I

(1) Analizarea noului proiect de management al managerulur Caminului Cultural BAlestt

aflat in subordrnea consiliului Local Balestr, dinumit in continuare autoritatea, se organizeazbin

conformitate cu prevederile ordonanfei de urgenla a Guvernului nr.1B9i200B privind

managernentul institu!iilor pubiice de cultura, cu rod'ficirile gi completarile ulterioare, denumit in

continuare oroonanla de urgen!a, cu modificarire si completurile ulterioare, ale Hotdrartt

Guvernului nr,1301iioog pentiu aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i desfagurare a

concursului de prorecte de rnanagement. Regulamentului-cadru de organizare 9i desfagurare a

evaluarii rnanageryrentului, moclelului-cadru aliaietului de obiective, rnodelulur-cadru al raportulul

de aciivitate, precum gi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru

rnstitu[iile puUiice de cultura, precum 9l cLr cele ale prezentului regulament'

(2) IntrucAi la evaluarea finala prevdzuta la art 37 alin 2 din ordonanta de urgenta'

managerul institu[rei a oblinut nota 10, conform prevederilor art 43^1 alin.1 9i alin 2 drn actul

norrativ men!ronat, acesta are dreptur de a prezenta un nou proiect de managenrent, in

conformitate cu cenn\ere caieturLri de obiective, iar termenur de depunere a proiectului cle

manaqenrent se stabilegte de catre autorttate'

proiect de management al managerului Carninului

calendar, stabilit cu respectarea dispozi\iilor art 9 dtn

ordonanta de urgenlA:

a1 zo clo zo 1s"-21.07.2015 - depunerea noulur proiect de rnanager.nent de catre marrager;

i4 ZZ Ol ZO15 - 28.07 .ZO1S - analiza noului proiect de management - prima etapa;

c) 30 07 2015 -suslinerea noului proiect de management in cadrul interviului- a doua etapA


