
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredin rii

managementului  colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Având în vedere Expunere de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei de înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural i ale comisiei juridice i de disciplin ;

zând Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 85/ 2012 prin care se desemneaz
conducerea interimar  a colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare i stabile te un termen de 120 zile
pentru organizarea concursului de proiecte de management;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul institu iilor publice de
cultur , aprobat  prin Legea nr. 269/ 2009 i ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, modelului – cadru
al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum i modelului – cadru
recomandat pentru contractele de management pentru institu iile publice de cultur ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. e) i  97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu m odific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. (1) Se aprob  declan area procedurilor în vederea încredin rii managementului
colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.

(2) Termenul de depunere a proiectelor de management a mapelor de concurs este de 21 de
zile de la data public rii anun ului.

Art.2. Se aprob  Regulamentul de organizare i desf urare a concursului i de solu ionare a
contesta iilor la concursul de proiecte de management în vederea încredin rii managementului

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei nr. 1.
Art.3 Se aprob  Caietul de obiective în vederea încredin rii managementului colii de Arte

„Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei nr. 2.
Art.4. Se desemneaz  Comisia de concurs în vederea încredin rii managementului colii

de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare,  conform anexei nr. 3.
Art.5. Se desemneaz  Comisia de solu ionare a contesta iilor la concursul de proiecte de

management în vederea încredin rii managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare,
conform anexei nr. 4.

Art.6. Durata contractului de management urmare a câ tig rii concursului este de 4 ani.
Art.7. Pentru activitatea depus  membrii Comisiei de concurs, ai comisiei de selec ionare a

contesta iilor i secretariatului beneficieaz  de indemniza ia prev zut  la art. 52 din OUG nr. 189/
2008.

Art.8. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Economice;
- colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;



2

- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 28 iunie  2012. Au fost prezenti 32 din totalul de 35 consilieri jude eni în
func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare,  28 iunie 2012
Nr. 91
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Anexa nr. 1 la HCJ MM nr. 91/ 2012

REGULAMENT
de organizare i desf urare a concursului de proiecte de management i de solu ionare a

contesta iilor la concursul de proiecte de management în vederea încredin rii
managementului

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

Art.1. Organizarea i desf urarea concursului de proiecte de management în vederea
încredin rii managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare se face în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul institu iilor de spectacole sau concerte,
muzeelor i colec iilor publice, bibliotecilor i al a ez mintelor culturale de drept public, ale H.G.
nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i desf urare a concursului
de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare i desf urare a evalu rii
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de
activitate, precum i modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru
institu iile publice de cultur , precum i cu cele ale prezentului regulament.

Art.2. Prezentul regulament este elaborat pentru încredin area managementului colii de
Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.

Art.3. Condi iile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul
de organizare i desf urare a concursului, de solu ionare a contesta iilor, precum i datele pentru
depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management i desf urarea etapelor de concurs vor
fi aduse la cuno tin a public  de c tre Consiliul jude ean Maramure  prin mijloacele de informare în
mas , pe pagina de internet a Consiliului jude ean Maramure i a colii de Arte „Liviu Borlan”
Baia Mare precum i prin afi are la sediul Consiliului jude ean Maramure i al colii de Arte
„Liviu Borlan” Baia Mare.

CAPITOLUL II
Organizarea concursului de proiecte de management

Art.4. (1) Termenul de depunere a proiectelor de management i a mapelor de concurs este
de 21  zile de la data public rii anun ului.

(2) În vederea particip rii la concurs, candida ii vor depune la sediul Consiliului jude ean
Maramure  proiectele  de management în scris i în format electronic, precum i mapele de concurs
cuprinzând documente solicitate prin anun ul public.

(3) Proiectele de management vor fi elaborate de c tre candida i f  a fi personalizate, f
a avea semn turi  i f  a con ine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerin elor din
caietul de obiective i a prevederilor legisla iei indicate în bibliografie.

(4) Proiectele de management se vor depune de c tre candida i la Compartimentul resurse-
umane al Consiliului jude ean Maramure  în plic închis. Proiectul de management va avea un cod
de identificare format din 5 (cinci) cifre alese de candidat. Acela i cod va fi înscris pe o fi  de
identificare a candidatului închis  într-un alt plic i introdus  al turi de proiectul de management în
plicul de depunere a ofertei manageriale.

(5) Candida ii pot solicita informa ii suplimentare necesare elabor rii proiectelor de
management, în baza unei cereri motivate. În termen de maximum 3 zile lucr toare de la data
depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
este obligat  s  furnizeze informa iile solicitate.

(6) Comisia de concurs va analiza proiectele de management depuse în termen de 14 zile de
la expirarea termenului stabilit la alin. (1).
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Art.5. Comisia de concurs este alc tuit  din 5 membri din care 1 reprezentant al Consiliului
jude ean Maramure i 4 speciali ti în domeniul de activitate al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia
Mare.

Art.6. (1) Atribu iile Comisiei de concurs sunt urm toarele:
- eliminarea din concurs a proiectelor de management care con in informa ii

privind identitatea autorului;
- analizarea proiectelor de management depuse de candida i i acordarea de note

de la 1 la 10 pentru cele dou  etape ale concursului;
- stabilirea rezultatului concursului pe baza rezultatelor fiec rei etape.

 (2) Lucr rile i dezbaterile din cadrul comisiei sunt confiden iale.
Art.7. (1)Secretariatul Comisiei de concurs format din 3 (trei) persoane este numit prin

Dispozi ia Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  la propunerea Compartimentului resurse –
umane.

(2) Secretariatul are urm toarele atribu ii:
- asigur  condi iile tehnico-organizatorice pentru desf urarea concursului;
- verific  legalitatea i conformitatea documentelor depuse de candida i;
- elimin , pe baz  de proces-verbal, mapele de concurs incomplete i pe cele care

con in documente neconforme cu cerin ele anun ului public i îi anun  pe
candida ii în cauz ;

- certific  pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de
concurs, pe baza documentelor originale;

- întocme te pentru membrii comisiei declara iile de confiden ialitate;
- transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candida ilor cu

dosarele admise;
- particip  la edin ele comisiei f  drept de vot;
- consemneaz  în documemntele redactate la finele fiec rei etape nota fiec rui

candidat;
- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, nota ob inut  în prima etap , în

termenul prev zut de art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/ 2008;
- calculeaz  nota fiec rui candidat i redacteaz  procesul-verbal al concursului,

consemnând, dup  caz, recomand rile comisiei;
- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, nota ob inut  la prima etap  a

concursului, în termenul prev zut la art. 19, alin. (2) din O.U.G. nr. 189/ 2008 i
asigur  afi area acestora la sediul Consiliului jude ean Maramure , la sediul

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare precum i pe pagina de internet a
acestora;

- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul
prev zut la art. 19, alin. (8) din O.U.G. nr. 189/ 2008 i asigur  afi area acestuia
la sediul Consiliului jude ean Maramure , la sediul colii de Arte „Liviu Borlan”
Baia Mare precum i pe pagina de internet a Consiliului jude ean Maramure ;

- asigur  aducerea la cuno tin a public  a rezultatului final al concursului, a listei
nominale a candida ilor i a altor informa ii de interes public, în termenul
prev zut de art. 20, alin. (1) din O.U.G. nr. 189/ 2008.

CAPITOLUL III
Analiza i notarea proiectelor de management i ob inerea rezultatului concursului

Art.8. (1) Etapele concursului de proiecte de management pentru încredin area
managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare sunt:

- analiza proiectelor de management;
- sus inerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
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(2) Membrii Comisiei de concurs studiaz  individual proiectele de management primite în
format electronic i/sau pe suport de hârtie de la secretariat.

(3) Analiza i notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din
caietul de obiective, prev zute în art. 12, alin. (1) din O.U.G. nr. 189/ 2008;

(4) Comisia î i desf oar  activitatea în edin e, organizate la sediul Consiliului jude ean
Maramure  în cadrul c rora membrii acesteia:

- analizeaz  caietul de obiective i stabilesc punctajul/ grila de evaluare pentru
criteriile în baza c rora se noteaz  proiectele de management i interviul;

- dezbat, analizeaz i noteaz  proiectele de management pentru prima etap  a
concursului;

- acord  note pentru cea de a doua etap  a concursului – sus inerea, în cadrul
interviului, a proiectelor de management de c tre candida ii admi i:

(5) Data, ordinea de zi i locul de desf urare a edin elor sunt anun ate de c tre secretariat
cu cel pu in 24 de ore înainte de desf urarea acestora.

Art.9.  (1) Nota ob inut  în prima etap  – analiza proiectului de management - se aduce la
cuno tin a candida ilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum i prin
afi are la sediul Consiliului jude ean Maramure i al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare,
precum i pe pagina de internet a celor dou  institu ii.

(2) Sunt declara i admi i pentru sus inerea interviului candida ii ale c ror proiecte de
management au ob inut în prima etap  a concursului note mai mari de 7.

(3) Rezultatul concursului pentru fiecare candidat, se ob ine prin calculul mediei aritmetice a
notelor ob inute pentru fiecare etap .

(4) Este declarat câ tig tor candidatul care a ob inut cea mai mare medie, cu condi ia ca
aceasta s  fie de minim 7.

(5) În cazul în care mai mul i candida i ob in medii egale, este declarat câ tig tor cel care a
ob inut nota cea mai mare la proiectul de management.

(6) în cazul în care nici un candidat nu a ob inut o medie de minim 7, procedura de concurs
se rea în termen  de maximum 30 de zile, cu respectarea acelora i  condi ii.

(7) Rezultatul concursului se aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, în termen de 24 de
ore de la încheierea ultimei etape, precum i la  cuno tin a public , prin afi are la sediul Consiliului
jude ean Maramure i al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare precum i pe pagina de internet a
Consiliului jude ean Maramure .

CAPITOLUL IV
Solu ionarea contesta iilor

Art.10. Contesta iile candida ilor asupra modului de respectare a procedurii se depun în
termen de 3 zile lucr toare de la data aducerii la cuno tin a candida ilor a rezultatului concursului.

Art.11. Contesta iile se solu ioneaz  de c tre comisia numit  în acest sens, format  din 3
membrii (1 reprezentant al Consiliului jude ean i 2 speciali ti) în termen de 3 zile lucr toare de la
data expir rii termenului de depunere a acestora.

Art.12. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta ii,
sau, dup  caz, de la solu ionarea acestora, rezultatul final al concursului, lista nominal  a
candida ilor, modul de solu ionare a contesta iilor, dac  este cazul sunt aduse la cuno tin a public
prin grija Consiliului jude ean Maramure .

Art.13. Rezultatul final al concursului, proiectul de management câ tig tor i durata pentru
care se va încheia contractul de management se aprob  prin hot râre a Consiliului jude ean
Maramure .

Art.14. Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  prev zut  la art. 11 poate fi atacat  în
instan  în condi iile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
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Anexa 2 la HCJ MM nr. 91/2012

CAIET DE OBIECTIVE
pentru proiectul de management al Scolii de Arte  “Liviu Borlan” Baia Mare

1. Obiectivele si misiunea institutiei

I.1. Subordonare

Scoala de arte Liviu Borlan Baia Mare , este o institutie publica cu profil de invatamant
artistic, care isi desfasoara activitatea in concordanta cu strategiile culturale elaborate de Ministerul
Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, si care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean
Maramures, infiintata prin Decizia 2045/1960 a Sfatului Regional Baia Mare. Scoala este o
institutie cu personalitate juridica , cu buget propriu de venituri si cheltuieli , realizat din subventii
de la bugetul Consiliului Judetean Maramures si din venituri extrabugetare provenite din taxe de
scolarizare, taxe de inscriere si taxe de eliberare a diplomelor. Scoala de arte functioneaza in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006, privind infiintarea,
organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile
ulterioare , ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale hotararilor Consiliului Judetean Maramures
si ale legislatiei romane in vigoare.

I.2. Obiectivele institutiei

Scoala de Arte “ Liviu Borlan are ca obiective principale: pastrarea specificului zonal si al
cerintelor populatiei  pe care o deserveste , prin programele de scolarizare; conservarea,
valorificarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale , precum si
ale patrimoniului cultural si national; stimularea creativitatii si talentului cursantilor prin metode
specifice; invatarea si promovarea mestesugurilor si indeletnicirilor traditionale; cultivarea valorilor
si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste in toate
genurile; dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean si national; educatia permanenta si
formarea profesionala continua de interes comunitar in afara sistemelor formale de educatie.

I.3. Misiunea institutiei

Pastrarea si imbogatirea patrimoniului cultural local si national este imperativul principal al
institutiei, prin programe de invatamant artistic in domeniul educatiei permanente, culturii
traditionale si al creatiei populare.

II. Evolutiile economice si socioculturale ale comunitatii in care institutia isi desfasoara
activitatea

Traim intr-o societate deschisa integrata in comunitatea europeana. Efectele globalizarii se
arata printr-o economie deschisa si competitiva , dar si printr-un peisaj cultural larg si divers care
functioneaza pe baza sintagmei “ unitate in diversitate” . In consecinta are deosebita importanta
protejarea si promovarea valorilor si specificului cultural.Beneficiem de o bogata traditie istorica ,
culturala si spirituala regiunea imbina in mod armonios traditionalul cu modernul si trecutul cu
prezentul potentialul acesteia putand fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii , a zonelor rurale a
turismului si a resurselor umane.

Ne aflam intr-o lume de un dinamism deosebit generat de provocarile societatii
informationale. Acest fenomen se datoreaza accesului la informatii si carti puse la dispozitia
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publicului larg prin accesul la internet , si prin celelalte forme diverse de media culturale. Aceste
tendinte deja isi arata influenta si in mediul economic si socio-cultural actual. Pe fondul
transformarilor socio-culturale din societatea romaneasca si al crizei economice, interesul pentru
cultura si literatura a scazut drastic in ultimul deceniu, si se prevede aceeasi tendinta pentru viitorii
ani.

III. Dezvoltarea specifica a institutiei

A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL SI SPECIFICUL INSTITUTIEI

III.1. Obiectul de activitate

Scoala de arte “ L. Borlan “ initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul
educatiei permanente si al culturii traditionale, urmand, in principal, realizarea urmatoarelor
obiective:

a) educatia permanenta si formarea continua de interes comunitar, in afara sistemelor formale
de educatie , in domeniul artelor scenice si vizuale, populare sau culte, in cel al
mestesugurilor traditionale, precum si in alte domenii, care sa satisfaca cerintele comunitatii;

b) Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea in valoare a culturii
traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;

c) Oferirea de produse si servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata
culturala
In scopul realizarii obiectivelor prevazute , Scoala poate organiza si desfasura activitati pe

urmatoarele tipuri:
a) cursuri de educatie permanenta si de formare profesionala continua;
b) evenimente culturale cu rol educativ sau de divertisment, festivaluri, concursuri, targuri,

seminarii si altele asemenea;
c) expozitii temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de carti si publicatii

de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiintific, editarea de CD si DVD;
d) conservarea , cercetarea si punerea in valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;
e) impresarierea propriilor productii artistice si vinderea produselor culturale proprii, realizate

de elevi si profesori.
Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor sale specifice, scoala colaboreaza cu institutii de

specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu
persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup(etnice, politice, religioase etc.)

III.2. Structura existenta

III.2.1. Scurt istoric

Scoala de arte “ L. Borlan” Baia Mare a fost infiintata incepand cu anul scolar 1960/1961
prin Ordinul Ministerului Invatamantului si Culturii nr. 3250 din 7 iulie 1960 si a deciziei nr. 2045 a
Comitetului Executiv a Sfatului Popular al regiunii Baia Mare.

Scolile de arte sunt prestigioase institutii de cultura si invatamant artistic
Aceste scoli au fost infiintatte ca scoli locale de muzica in primii ani ai sec.XIX:  in anul

1833 Scoala de muzica din Arad , 1842 Scoala de muzica din Lugoj, 1867 Scoala de muzica din
Sighet. La inceputul sec. XX au devenit Conservatoare private: in anul 1905 Satu Mare, 1908
Craiova si Tg. Mures, in anul 1925 Oradea.

In perioada 1920/1940 ele au devenit Conservatoare de Muzica si Dictiune si Arte Plastice ,
in anul 1948 Conservatoare Populare si Scoli de Muzica. In anul 1952/1954  Scoli populare de arte,
existau in tara 16 iar in anul 1989,  44 de scoli.
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III.2.2.Prezent

Scoala de arte L. Borlan Baia Mare este in prezent o institutie publica de cultura cu
personalitate juridica  independenta si este finantata din venituri proprii si din subventii alocate din
bugetul Consiliului Judetean Maramures, potrivit HG. 6/1997 si in baza Legii 143/2007 pentru
aprobarea OUG 118/2006 .

Scoala de arte L. Borlan Baia Mare este structurata pe mai multe sectii: muzica, arte
plastice, coregrafie iar in cadrul acestora avem mai multe discipline:canto-clasic, popular, muzica
usoara, pian, acordeon, orga electronica, vioara, chitara, instrumente de suflat, corepetitie, teorie si
solfegii, ansamblul instrumental, pictura grafica, design vestimentar, arta decorativa, dans popular.
Aceste sectii functioneaza pe baza unor Programe Analitice, Planuri de invatamant pentru Scolile de
arte elaborate in anul 1996 de catre Ministerul Culturii. Scoala de arte se adreseaza tuturor
categoriilor socio-profesionale scolari, elevi, adulti, studenti, neexistand restrictii de varsta. Sustine
materializarea concreta a talentului elevilor, prin insusirea unor abilitati, care le confera statutul de
solistiti de muzica usoara, muzica populara, instrumentisti dansatori etc.

III.3. Personalul si conducerea

III.3.1. Personalul
Analiza statului de functii:

Nr.crt.                   Posturi Anul 2011
1                   Total 24
2 Personal de conducere   2
3 Personal de special 18
4 Personal administrativ   4

      III.3.1.1. Scurta descriere a posturilor din institutie pe anul 2011.
Total posturi : 24 ; 23 posturi ocupate 1 post vacant.
Functii de conducere: 2 posturi (ocupate )

- 1 post director general- manager (ocupat)
- 1 post contabil sef  (ocupat)

Functii de executie : 21 posturi ocupate 1 post vacant din care:
- 18 posturi de profesori (din care 17 ocupate , 1 post vacant)
- 1 post administrator financiar patrimoniu (ocupat)
- 1 post de ingrijitoare (ocupat)
- 1 post muncitor (ocupat)

III.3.1.2. Alte informatii privind managementul resurselor umane din
institutie.

Nu este cazul.

III.3.2. Conducerea institutiei
In prezent conducerea conducerea este asigurata de Consiliul de      Administratie, iar

coordonarea activitatilor institutiei este in atributiile directorului general- manager.
Managementul institutiei se bazeaza pe directorul general- manager. Acesta este Presedintele
Consiliului Profesoral si al Consiliului de Administratie in fata carora prezinta rapoartele anuale.
Atributiile conducerii conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Scolii de Arte “
Liviu Borlan” Baia Mare sunt urmatoarele:

a) conduce si indruma intregul proces instructiv-educativ din institutie:
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b) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, al organigramei si al
statului de functii ale Scolii si le supune, spre avizare, Consiliului Administrativ, spre
aprobare, Consiliului Judetean Maramures, potrivit legii;

c) 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;

d) prezinta, spre  avizare Consiliului Administrativ si Consiliului Profesoral programul anual
de activitate proiectele artistice programul minimal, precum si programele specifice ale
institutiei dupa care le supune aprobarii Consiliului Judetean Maramures si ia masurile
necesare pentru realizarea acestora;

e) administreaza cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul institutiei;
f) organizeaza testarea de aptitudini la admiterea in Scoala a cursantilor, si asigura predarea

documentelor scolare la Compartimentul Secretariat;
g) realizeaza asistente periodice, la sediul Scolii;
h) organizeaza activitatea metodica, schimburile de experienta si practica artistica(spectacole,

expozitii) prin stagiunile de toamna-iarna si primavara-vara;
i) propune Consiliului Judetean Maramures valoarea taxelor scolar anuale la discilplinele

prevazute prin planul de invatamant;
j) are latitudinea ca, in cazul cursantilor cu o situatie materiala precara, dovedita prin acte sa

diminueze sau sa acorde scutiri de taxe;
k) la cerere poate  aproba scutirea de taxe pentru copiii salariatilor Scolii;
l) poate aproba la cerere reducerea cu 50% a taxelor pentru copii cadrelor didactice din

invatamantul preuniversitar si universitar ai salariatilor institutiilor de cultura sau/ si ai
Consiliului Judetean Maramures;

m) coordoneaza activitatea personalului financiar-contabil, administrativ si de secretariat;
n) coordoneaza nemijlocit activitatea unor formatii cu caracter semiprofesionist si profesionist

din institutie;
o) selecteaza , angajeaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
p) negociaza clauzele contractelor de munca, in conditiile legii;
q) negociaza clauzele contractelor incheiate conform prevederilor Codului Civil sau, conform

legilor speciale;
r) dispune , in functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor,

mentinerea, diminuarea sau cresterea drepturilor salariale salariale ale acestora, precum si
alte masuri legale care se impun;

s) reprezinta institutia in raport cu tertii;
t) incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, in limitele de competenta stabilite prin

Contractul de Management precum si alte atributii stabilite prin acelasi contract si prin
hotarari ale Consiliului Judetean Maramures sau prevazute de lege

u) informeaza trimestrial Consiliul Judetean asupra realizarii obiectivelor stabilite si propune
masurile necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime.
Consiliul de Administratie se intruneste la sediul institutiei semestrial sau ori de cate ori este

nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Ordinea de zi si
problemele dezbatute se consemneaza in registrul de procese verbale. In exercitarea atributiilor sale,
consiliul de administratie adopta hotarari.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:
a) decide strategia imediata si de perspectiva in domeniul dezvoltarii procesului de invatamant;
b) analizeaza si avizeaza lista programelor si proiectelor minimale proprii anuale si a altor

programe culturale, pe care le supune aprobarii Consiliului Judetean Maramures;
c) aproba Agenda Culturala a institutiei, dezbate si programeaza stagiunile, schimburile de

experienta, turneele, concursurile etc.
d) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea aprobarii

acestuia de catre Consiliul Judetean Maramures;
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e) dezbate , analizeaza si aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli;
f) analizeaza , avizeaza si supune anual aprobarii Consiliului Judetean Maramures,

organigrama, statul de functii si dupa caz Regulamentul de Organizare si functionare al
institutiei;

g) aproba Regulamentul de Ordine Interioara a institutiei;
h) analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor

potrivit legii;
i) hotareste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de

concurs;
j) stabileste sanctiuni si / sau premieri pentru personalul institutiei si elevi;
k) analizeaza contestatiile in legatura cu acordarea sporurilor premiilor si a altor drepturi

salariale si stabileste masuri de solutionare a acestora;
l) ia masuri pentru organizarea eficienta a activitatii institutiei vizand studii si propuneri de

perfectionare a activitatii structurilor functionale;
m) urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei

luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii partimoniului din administrare si dupa
caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

n) analizeaza rapoartele conducerii executive ale Scolii, precum si rapoartele Consiliului
Profesoral;

III.3.2.1. Evolutia criteriilor de performanta ale conducerii institutiei intre anii
2010/2011

Nr.crt      Denumire criterii de performanta          Date concrete
Anul 2010 Anul 2011

  (1)                   (2)      (3)          (4)
1 Numarul de elevi inscrisi in noul an scolar       194       196
2 Numarul total de elevi in noul an scolar       433        468
3 Ponderea absolventilor de examen fata de

numarul elevilor care participa la examenul de
absolvire(%)

      100%        100%

4 Participari la festivaluri, gale, concursuri,
saloane, targuri, etc.

       20         25

5 Proiectre realizate in parteneriat (Biblioteca
Jud. Petre Dulfu)

         1          1

III.3.2.2. Alte informatii despre sectii/filiale
Institutia nu are sectii/filiale.

III.4. Bugetul

In  anul 2010/2011
a) au fost prevazuti si realizati indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr.crt.                    Categorii              Anul 2011
   Prevazut
        (lei)

Realizat
   (lei)

   (1)                         (2)       (3)      (4)
1 Total venituri din care: 572.260 534.625
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- venituri proprii 145.000 167.625
- subventii 427.260 367.000

2. Total cheltuieli din care: 572.260 534.625
- cheltuieli de personal 501.600 491.351

  - bunuri si servicii   70.660   43.274

b) gradul de acoperire din surse atrase si/sau din venituri proprii a cheltuielilor institutiei(%):

2010 : 14.09%
2011: 31.35%

c) veniturile proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei (taxe de scolarizare
incasate):

2010: 142.600 lei
2011: 167.625 lei

    - veniturile proprii realizate din alte activitati ale institutiei: total 0 lei
    - veniturile realizate din prestari de servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu alte autoritati: 0
lei
      d) gradul de crestere a surselor atrase si/sau a veniturilor(%) : fata de anul 2010, in anul 2011
veniturile proprii au crescut cu 17.50%
      e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
    2010: 54.13%
    2011: 91.90%

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total : 0%
g) gradul de acoperire a salariilor din subventie (%)
2010: 63.01%
2011: 74.69%
h) ponderea cheltuielilor efectuatr in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de
munca(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si cinventii civile):

     2010 : 0
     2011:  0

III.5. Programele
Scoala de arte “Libiu Borlan” Baia Mare a lansat in anul 2011 un numar de 11 programe .
1. Programul de educatie permanenta “ Invatam la Scoala de Arte” prin care se incearca

dezvoltarea ofertei de cursuri in functie de cereri .
2. Programul de promovare a talentelor “ Prin Scoala de Arte” urmareste promovarea

cursantilor prin participarea la concursuri , festivaluri, expozitii, activitati culturale de
marca.

3. Programul de prezentare a institutiei”Despre Scoala de Arte” urmareste o buna
vizibilitate a institutiei in comunitate.

4. Programul de activitati cultural- artistice “La Scoala de Arte” o manifestare complexa
care pune in valoare toate resursele scolii si se realizeaza cu contributia tuturor sectiilor
si catedrelor.

5. Programul de schimburi de experienta “Intre Scolile de Arte” consta in promovarea de
activitati comune cu alte scoli de arte activitati care se adreseaza atat elevilor si
profesorilor.

6. Programul expozitional “Atelierul de Arta” prin realizarea unor de expozitii permanente
cu lucrari realizate de catre elevi.

7. Programul de colaborari cu alti oreratori culturali din oras judet tara , international “ Cu
Scoala de Arte” care consta in mediatizarea institutiei pe plan local, national si
international.
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8. Programul “ Si noi am fost la Scoala de Arte”  consta in implicarea absolventilor in
derularea activitatilor culturale ale institutiei.

9. Programul “In cartierul Scolii de Arte” se incearca realizarea de activitati de initiere in
dansuri pentru copii si atragerea publicului din judet care ulterior ar putea deveni viitori
cursanti in cadrul ofertei educationale.

10. Programul spectacolelor folclorice si muzica usoara cu participarea claselor de canto
muzica populara  si muzica usoara in cadrul diferitelor evenimente ( 1 si 8 martie,
concerte de colinde, Zilele Scolii de Arte “ Liviu Borlan” )

11. Programul “ Aniversarea Scolii de Arte L. Borlan “ Baia Mare prin organizari de
spectacole intalniri cu fosti colegi profesori si personalitati ale culturii maramuresene si
mediatizarea scolii noastre pe plan local si judetean.

 III . 6 Situatia programelor

Raportarea costurilor
proiectelor realizate la
limitele valorice ale
investitiei in proiecte din
perioada 2010/2011

Nr.crt

Denumirea
programului

Costuri
prevazute
pe proiect
pentru
2011 in
cadrul
acestora

Costuri
realizate
pe
proiect
pentru
2011 in
cadrul
acestora Mici

(intre)
Medii
(intre)

Mari
(intre)

(1)             (2)     (3)    (4)   ( 5)   (6)   (7)
       -
       -

III . 7.Informatii despre sectiile/filiale:
Nu este cazul

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTIEI.
    SCOALA DE ARTE LIVIU BORLAN

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Capitolul I: DISPOZITII GENERALE

Art.1. Scoala de arte  Liviu Borlan Baia Mare denumita in continuare Scoala, este o
institutie publica cu caracter cultural, de educatie permanenta si de spectacole , care isi desfasoara
activitatea in concordanta cu strategiile culturale elaborate de Ministerul Culturii , Cultelor si
Patrimoniului National , si care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Maramures,
infiintata prin Decizia 2045/1960 a Sfatului Popular Regional Baia Mare.

Art.2. (1) Scoala este institutie cu personalitate juridica , cu buget propriu de venituri si
cheltuieli, realizat din subventii de la bugetul Consiliului Judetean Maramures si din venituri
extrabugetare provenite din taxe de scolarizare, taxe de inscriere si taxe de eliberare a diplomelor.

( 2) Scoala functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.118/2006 , privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale , cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr.21/2007 , privind institutiile si
companiile de spectacole si concerte , precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic , cu
modificarile si completarile ulterioare , ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 ,
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privind managementul institutiilor publice de cultura , aprobata , cu modificari si completari prin
Legea nr. 269/2009, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Ordonantei Guvernului
nr.129/2000 , privind formarea profesionala a adultilor , cu modificarile si completarile ulterioare,
ale hotararilor Consiliului Judetean Maramures, ale prezentului Regulament si ale legislatiei romane
in vigoare.

Art.3. (1) Scoala are sediul in imobilul din str. P-ta Libertatii nr.13 din Baia Mare , Jud.
Maramures.

(2) Toate documentele , facturile , anunturile publicatiile etc. emanand de la Scoala vor
contine denumirea completa a institutiei , sediul, numarul de telefon, fax, codul fiscal.

Atr.4. Asistenta metodica si controlul procesului de instruire , precum si al activitatii de
prestari de servicii si produse culturale se fac de catre Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului
National , prin directiile de resort , precum si de catre comisiile si directiile Consiliului Judetean
Maramures.

Capitolul II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scoala initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei
permanente si al culturii traditionale, urmarind , in principal , realizarea urmatoarelor obiective:
 a) educatia permanenta si formarea continua de interes comunitar , in afara sistemelor
formale de educatie, in domeniul artelor scenice si vizuale, populare sau culte, in cel al
mestesugurilor traditionale, precum si in alte domenii , care sa satisfaca cerintele comunitatii;
 b) conservarea, cercetarea , protejarea, transmiterea , promovarea si punerea in valoarea a
culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;
 c) oferirea de produse si servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata culturala.

Art.6. In scopul realizariii obiectivelor prevazute in art.5 , Scoala poate organiza si
desfasura activitati pe urmatoarele tipuri:
 a) cursuri de educatie permanenta si de formare profesionala continua ;
 b) evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment: festivaluri, concursuri,
targuri, seminarii si altele asemenea;
 c) expozitii temporare sau permanente , elaborarea de monografii, editarea de carti si
publicatii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiintific, editarea de CD si DVD;
 d) conservarea, cercetarea si punerea in valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;
 e) impresarierea propriilor productii artistice si vinderea produselor culturale proprii,
realizate de elevi si profesori.

Art.7. Pentru realizarea obiectivelor si activitatilor sale specifice, Scoala colaboreaza cu
institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale , persoane juridice de drept public sau privat
si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice , politice,religioase s.a.)

Capitolul III: PATRIMONIUL SCOLII

Art.8. (1) Patrimoniul Scolii este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in
proprietatea publica sau privata a judetului Maramures, pe care le administreaza in conditiile legii,
precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei.

(2) Patrimoniul Scolii poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin
preluarea in regim de comodat sau prin transfer,cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor
institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept
public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau strainatate.

(3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Scolii se gestioneaza potrivit
dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie
prevazute de lege in vederea protejarii acestora.
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Capitolul IV :  ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE

Art.9.  Procesul de instruire se desfasoara pe baza programelor anuale avizate de comisia de
resort a Consiliului Judetean Maramures.

Art.10. Activitatea instructiv-educativa in Scoala are urmatoarele forme de baza:
a) cursuri teoretice si practice;
b) practica artistica, realizata prin:
- spectacole si expozitii interne, organizate pe teritoriul judetului Maramures; participarea la

concursuri judetene, interjudetene si internationale;
- organizare de spectacole si expozitii;
- productie la finalul semestrelor;
- organizarea de stagiuni artistice ale Scolii;
- sesiuni de imprimari audio/video pe suport magnetic sau virtual (hard), individual sau in

formatii artistice, prezente in emisiunile de profil ale studiourilor de radio si televiziune locale,
regionale si nationale;

- organizare de tabere de creatie;
- schimburi de experienta la nivel judetean si interjudetean;
- participari la diverse alte actiuni culturale in municipiul Baia Mare , in Judetul Maramures

si in tara;
- participari la festivaluri si turnee in strainatate.
Scoala de arte l. Borlan Baia Mare ofera urmatoarele discipline:
Muzica:  - instrumente de suflat -

- acordeon
- orga
- pian
- vioara, viola, contrabas
- chitara
- canto: clasic,muzica usoara, muzica populara

Coregrafie:  - dans popular ;
Arta plastica: - pictura , grafica

- arta decorativa
- design vestimentar

Art.11. (1) Programul de instruire se desfasoara prin cursuri permanente , organizate
conform structurii anilor scolari, precum si prin cursuri periodice , organizate la cerere, pentru
urmatoarele genuri de arta : muzica, teatru, coregrafie, arta plastica, arta populara, arta fotografica.

Art.12. Cursurile permanente se organizeaza in localitatea de resedinta a scolii, precum si in
alte localitati urbane si rurale de pe teritoriul judetului.

In cadrul cursurilor permanente ale Scolii pot fi organizate :
- clase pentru artistii amatori interpreti si creatori;
- clase pentru instructori ai formatiilor si cercurilor artistice de amatori.
Pentru interpretii si creatorii amatori precum si pentru creatorii populari se pot organiza

clase la urmatoarele discipline , cu durata de studii specificata in dreptul fiecareia, conform Planului
de invatamant aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr.1044 din 5 iulie 1994:

MUZICA:
a) cu predare individuala: *5 ani – pian, vioara, viola;
* 3 ani – canto clasic, canto muzica usoara , canto muzica populara , acordeon, chitara,

contrabas, oboi, clarinet , saxofon, taragot, orga, orga electronica improvizatie jazz, corepetitie(2-5
ani);

*2 ani – instrumente de percutie (baterie), instrumente populare (fluier, caval , cobza,
cimpoi, ocarina), estetica.
 b) cu predare colectiva: * 3 ani – initiere fanfara, ansamblu instrumental(muzica usoara,
muzica populara, muzica de camera) teorie si solfegii;
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 * 2 ani – initiere corala, ansamblu coral, initiere folclor, istoria muzicii, corepetitie (2-5 ani)
dirijat cor.

TEATRU: cu predare colectiva: * 2 ani – actorie, teatru papusi, teatru folcloric,
pantomima, istoria teatrului, retorica , regie teatru (pentru absolventii sectiei de actorie), regie
formatii de satira si umor, etc.

COREGRAFIE: cu predare colectiva: * 5 ani – dans  clasic (balet);
* 2 ani – dans popular , dans modern, dans contemporan, dans  de societate, balet .
ARTE PLASTICE : cu predare colectiva : * 3 ani – pictura, sculptura, grafica, scenografie,

arta decorativa, ceramica, arta lemnului, arta sticlei, sculptura decorativa (lemn, metal , piatra)
imprimerie textile , confectii artstice , impletituri din diferite materiale , turnatorie metal , tapiserie ,
istoria artelor;

* 2 ani – design (grafic , vestimentar), estetica.
Art.13. Cursurile scolare incep la 15 septembrie si se termina in 15 iunie conform structurii

anului scolar. Intre 1- 15 iunie se desfasoara examene de sfarsit de an  la disciplinile cuprinse in
planul de scolarizare in cadrul “ Zilelor Scolii de arte Liviu Borlan”  .

Art.14. La cursurile Scolii  se pot inscrie cetateni indiferent de profesie, nationalitate sau
sex pe baza de examen de admitere (probe de aptitudini)

Art.15. Varsta  candidatilor pentru concursul de admitere la cursurile permanente –
interpreti si creatori- ale Scolii de arte L. Borlan este urmatoarea:

          muzica :- canto: 15- 35 ani;
-acordeon , chitara, mandolina: 8-35 ani;
- instrumente de suflat, instrumente de percutie, instrumente populare : 10-30 ani ;
-pian , instrumente cu coarde : 6-30 ani ;

          teatru: actorie , arta papusereasca : 14-35 ani;
coregrafie: balet 5-12 ani

              dans popular si dans contemporan : 10-25 ani;
arta fotografica : arta fotografica : 10-35 ani ;

La toate disciplinele prevazute in planul de scolarizare se poate face derogare de limita de
varsta pentru candidatii care au o dezvoltare fizica si psihica necesara .

Art.16. Sesiunea concursurilor de admitere pentru cursurile permanente are loc intre 1 si 15
septembrie.

Cererile de inscriere se depun la secretariatul scolii pana cu o zi inaintea examenelor.
La inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

        - cerere de inscriere tip;
        - taxa  de inscriere ( chitanta).

Art. 17. Candidatii inscrisi la concursul de admitere sunt supusi urmatoarelor probe de
specialitate:

muzica: intonatie si auz muzical, simt ritmic, sensibilitate, memorie muzicala;
teatru : recitare si citire la prima vedere a unui text , cu unele aplicatii de miscare scenica,

auz muzical;
coregrafie: exercitii specifice genului auz muzical, simt ritmic,
arta plastica si populara: o proba practica de specialitate;
arta fotografica : cunostinte de baza in domeniul tehnicii si culturii de specialitate.
Art.18. Admiterea in Scoala se face in ordinea mediilor obtinute la concurs, in limita

locurilor prevazute in planul de scolarizare.
Rezultatele concursului de admitere se afiseaza in termen de cel mult 3 zile de la terminarea

examenului. Locurile ramase libere prin neprezentarea in termen de 15 zile de la inceperea
cursurilor a unor candidati admisi, vor fi completate in ordinea mediilor obtinute de alti candidati.In
cazul cand nu se ocupa toate locurile in urma examenului , se organizeaza o noua sesiune pana la
data de 30 septembrie.

Art.19. Frecventa elevilor la cursuri este obligatorie. Situatia frecventei se tine de catre
profesori, notandu-se in catalogul respectiv, la fiecare ora in parte.
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Elevii care, pentru motive intemeiate, au intrerupt cursurile scolii cel mult 2 ani , pot fi
reinscrisi pentru continuarea studiilor, in baza verificarii cunostintelor teoretice si practice predate
in anul absolvit.

Art. 20. Elevii care isi schimba domiciliul in localitati unde exista scoli de arte se pot
transfera in baza situatiei scolare intocmite de Scoala de arta lrecventata anterior.

Art.21. Evaluarea si aprecierea cunostintelor teoretice si activitatilor practice se face prin
note de la 1 la 10.

Nota minima de promovare la disciplinele cu caracter teoretic este de 6 iar la practica nota 7.
Mediile semestriale se incheie prin rotunjire in favoarea cursantului iar cele anuale prin

calcul exact , matematic.
Art.22. (1) Pentru motive intemeiate, directorul Scolii poate aproba amanari de examene de

sfarsit de an scolar.
(2) De asemenea in mod exceptional elevii cu rezultate deosebite in instruirea si practica

artistica pot parcurge intr-un an de invatamant materia pentru doi ani de studiu , cu conditia ca
mediile examenelor pentru anii respectivi sa fie peste nota 9 (noua) . Acest lucru este posibil numai
cu aprobarea expresa a conducatorului unitatii. Prezentarea la examenele pentru cei doi ani de
studiu cumulati se face numai dupa plata integrala a taxelor aferente intregii perioade.

Art.23.- (1)  La sfarsitul fiecarui an de instruire , cursantii sustin examene de an , respectiv
de absolvire , pe baza unei probe practice si a unui interviu pentru cunostintele teoretice .

(2) In locul probei practice , cursantii cercurilor de arta plastica si de mestesuguri vor
prezenta la examen o lucrare practica realizata individual sau in grup. Lucrarile prezentate intra in
patrimoniul scolii, in vederea valorificarii;

(3) Comisiile de examinare pot fi compuse din 3-5 cadre de specialitate, numite de
directorul Scolii care, de regula, este si presedintele comisiei.

Art.24. Diploma de absolvire a cursurilor se elibereaza la prin Secretariatul Scolii, in ea
fiind inscrise mediile anuale si media examenului de diploma.

Capitolul V. : ORGANELE DE CONDUCERE SI PERSONALUL SCOLII

Art. 25. (1) Conducerea Scolii este asigurata prin director (manager) , numit in continuare
director, si un economist la Comparimentul Financiar- Contabil , angajat prin concurs, subordonat
directorului institutiei, cei doi reprezentand conducerea executiva a Scolii.

(2) Postul de director se ocupa prin concurs de proiecte de management,  organizat de
Consiliul Judetean Maramures.

(3) Angajarea directorului se face prin Contract de Management, incheiat intre presedintele
Consiliului Judetean Maramures si castigatorul concursului, in contract trecandu-se clauzele de
evaluare periodica a managementului.

(4) Numirea , sanctionarea , suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca ale
directorului se realizeaza , in conditiile legii , de catre Consiliului Judetean Maramures.

(5) In vederea executarii atributiilor sale, directorul emite decizii.
Art. 26. – In activitatea sa , directorul este asistat de doua organe colegiale :
a) Consiliul Administrativ;
b) Consiliului Profesoral ;
Consiliul administrativ este format din 5 membrii , se intruneste trimestrial in sedinte

extraordinare sau ori de cate ori este nevoie. Directorul asigura ducerea la indeplinire a hotararilor
consiliului. Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal de sedinta si se semneaza de catre
membrii prezenti .
Consiliul Administrativ are urmatoarele atributii:

a) decide strategia imediata si de perspectiva in domeniul dezvoltarii procesului de
invatamant;

b) analizeaza si avizeaza lista programelor si proiectelor minimale proprii anuale si a altor
programe culturale, pe care le supune aprobarii Consiliului Judetean Maramures;
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c) aproba Agenda Culturala a institutiei, dezbate si programeaza stagiunile, schimburile de
experienta , turneele, concursurile etc.

d) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei , in vederea aprobarii
acestuia de catre Consiliul Judetean Maramures;

e) dezbate , analizeaza si aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli;
f) analizeaza , avizeaza si supune anual aprobarii Consiliului Judetean Maramures ,

organigrama, statul de functii si dupa caz Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei
g) aproba Regulamentul de Ordine Interioara a institutiei;
h) analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor

potrivit legii.
i) hotareste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica

de concurs.
j) stabileste sanctiuni si/sau premieri pentru personalul institutiei si elevi
k) analizeaza contestatiile in legatura cu acordarea sporurilor premiilor si a altor drepturi

salariale si stabileste masuri de solutionare a acestora;
l) ia masuri pentru organizarea eficienta a activitatii institutiei vizand studii si propuneri de

perfectionare a activitatii structurilor functionale ;
m) urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei

luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si dupa caz,
pentru recuperarea pagubelor pricininuite;

n) analizeaza rapoartele conducerii executive a Scolii , precum si rapoartele Consiliului
Profesoral;

Art.27. (1) Pentru buna desfasurare a activitatii cultural-artistice, in cadrul Scolii
functioneaza un Consiliu Profesoral , organ cu rol consultativ cu participarea cadrelor didactice ;

Consiliul Profesoral se intruneste semestrial, in sedinte  si ori de cate ori este nevoie si are
urmatoarele atributii:

a) dezbate si avizeaza programe culturale anuale sau de perspectiva , facand propuneri de
proiecte artistice;

b) analizeaza valoarea si pastrarea calitatii productiilor artistice ale Scolii, facand propuneri
pentru mentinere si pentru cresterea calitatii;

c) propune actiuni pentru promovarea imaginii institutiei;
d) prezinta semestrial un raport de activitate in fata Consiliului Administrativ.
Art.28.- Directorul are urmatoarele atributii:
a) conduce si indruma intregul proces instructiv-educativ din institutie;
b) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei , al organigramei si al

statului de functii ale Scolii si le supune , spre avizare, Consiliului Administrativ, spre
aprobare, Consiliului Judetean Maramures, potrivit legii;

c) 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;

d) prezinta, spre avizare Consiliului Administrativ si Consiliului Profesoral programul anual
de activitate proiectele artistice programul minimal, precum si programele specifice ale
institutiei dupa care le supune aprobarii Consiliului Judetean Maramures si ia masurile
necesare pentru realizarea acestora;

e) administreaza cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul institutiei;
f) organizeaza testarea de aptitudini la admiterea in Scoala a cursantilor , si asigura predarea

documentelor scolare la Compartimentul Secretariat;
g) realizeaza asistente periodice,  la sediul Scolii ;
h) organizeaza activitatea metodica, schimburile de experienta si pracrica artistica

(spectacole, expozitii) prin stagiunile de toamna-iarna si primavara-vara;
i) propune Consiliului Judetean Maramures valoarea taxelor scolare anuale la disciplinele

prevazute prin planul de invatamant;
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j) are latitudinea ca, in cazul cursantilor cu o situatie materiala precara, dovedita prin acte sa
diminueze sau sa acorde scutiri de taxe;

k) la cerere poate aproba scutirea de taxe pentru copiii salariatilor Scolii;
l) poate aproba la cerere reducerea cu 50% a taxelor pentru copiii cadrelor didactice din

invatamantul preuniversitar si universitar ai salariatilor institutiilor de cultura sau / si ai
Consiliului Judetean Maramures;

m) coordoneaza activitatea personalului financiar – contabil, administrativ si de secretariat;
n) coordoneaza nemijlocit activitatea unor formatii cu caracter semiprofesionist si

profesionist din institutie;
o) selecteaza , angajeaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
p) negociaza clauzele contractelor de munca , in conditiile legii;
q) negociaza clauzele contractelor incheiate conform prevederilor Codului Civil sau,

conform legilor speciale;
r) dispune, in functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor ,

mentinerea , diminuarea sau cresterea drepturilor salariale ale acestora, precum si alte
masuri legale care se impun;

s) reprezinta institutia in raport cu tertii;
t) incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, in limitele de competenta stabilite

prin Contractul de Management precum si alte atributii stabilite prin acelasi contract si
prin hotarari ale Consiliului Judetean Maramures sau prevazute de lege.

u) informeaza trimestrial Consiliul Judetean asupra realizarii obiectivelor stabilite si
propune masurile necesare pentru desfasurarea acrtivitatiii in conditii optime;

Art.29. Economistul, care indeplineste rolul de contabil sef , este subordonat directorului si
are urmatoarele atributii:

a) organizeaza si conduce activitatea compartimentelor functionale Financiar-Contabilitate,
Secretariat ,  Administrativ;

b) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii impreuna cu directorul institutiei;
c) urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli , asigurand inregistrarea platilor de

casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare potrivit bugetului
aprobat;

d) organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale, in conformitate cu
normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

e) verifica corectitudinea intocmirii documentelor justificative;
f) exercita viza de control financiar preventiv;
g) intocmeste situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de

Ministerul Finantelor Publice;
h) verifica modul de intocmire a statelor de plata;
i) asigura respectarea integritatii patrimoniului;
j) urmareste efectuarea inventarului anual obligatoriu;
k) duce la indeplinire si alte sarcini stabilite de catre director.
Art.30. Norma  didactica pentru disciplinele cu predare individuala este de 18 ore pe

saptamana iar pentru predarea colectiva este de 24 ore pe saptamana conform OMC nr.1043 si 1044
/ 1994 .

Art.31. Personalul tehnico-administrativ se compune din : economist , secretar,
administrator, ingrijitor, muncitor necalificat.

Art.32. Atributiile si competentele personalului se stabilesc in Fisa Postului de catre
conducerea Scolii.

Art.33. Compartimentul Secretariat:
a) urmareste prezenta personalului institutiei, pentru intocmirea corecta a pontajului;
b) elibereaza diplomele absolventilor;
c) pastreaza registrele de evidenta a cursantilor
d) tine evidenta examenelor de admitere si a examenelor finale;
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e) dactilografiaza documentele institutiei;
f) tine numarul de inregistrare a documentelor institutiei
g) intocmeste orarul Scolii si il supune spre aprobare directorului.
Art. 34. Compartimentul Administrativ are in componenta sa: administratorul si ingrijitorul,

muncitorul necalificat.
Administratorul are urmatoarele atributii:
a) tine evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe,
b) intocmeste referatele de necesitate pentru procurarea meterialelor necesare Scolii, pe care
le supune spre aprobare economistului si directorului institutiei;
c) asigura buna functionare din punct de vedere administrativ al Scolii.

Ingrijitorul asigura curatenia in institutie.

Capitolul VI . FINANTAREA SCOLII

Art. 35. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Scolii, se asigura din subventii de la
bugetul Consiliului Judetean Maramures , precum  si din venituri proprii .

Bugetul anual de venituri si cheltuieli , precum si organigrama si statul de functii se aproba
prin hotararea Consiliului Judetean Maramures.

Operatiunile financiar-contabile se efectueaza de catre personalul cu atributii in acest
domeniu prin contul de baza al intitutiei, deschis la Trezoreria Baia Mare.

Art.36. Veniturile extrabugetare provin din taxele de scolarizare , taxele de inscriere, si
taxele de eliberare a diplomelor  ale alevilor .

Capitolul  VII. DISPOZITII FINALE

Art.37. Atributiile personalului cu functie de conducere sau de executie al Scolii sunt
stipulate in fisele posturilor

Art.38. Personalul institutiei este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile
prezentului Regulament.

Art.39. Prezentul Regulament se completeaza cu  alte reglementari in domeniu, elaborate de
catre Ministerul Culturii , Cultelor si Patrimoniului National, Consiliului Judetean Maramures si
Consiliul Administrativ al Scolii.
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IV. Sarcini si obiective pentru management

  IV.1. Sarcini
Pentru perioada 2012-2016, managementul va avea urmatoarele sarcini:

• asigurarea conducerii activit ii curente a institu iei;
• elaborarea de programe de activitate anuale care s  asigure îndeplinirea obiectivelor i

misiunii institu iei
• exercitarea atribu iilor de ordonator ter iar de credite;
• încadrarea personalului de specialitate i auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;
• aplicarea m surilor disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine , în

concordan   cu legisla ia în vigoare;
• reprezentarea i angajarea institu iei în raporturile cu persoanele juridice i fizice din ar i

din str in tate, precum i în fa a organelor jurisdic ionale;
• indeplinirea tuturor obligatiilor care deriva din aprobarea proiectului de management si in

conformitate cu hotararile ordonatorului principal de credite, respectiv cele prevazute in
legislatia in vigoare si in reglementarile care privesc functionarea institutiei;

• transmiterea catre Consiliul Judetean Maramure , conform dispozitiilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, denumita in continuare
ordonanta de urgenta, a rapoartelor de activitate si a tuturor comunicarilor necesare.

IV.2. Obiective
Pentru perioada  2012-2016 managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Scolii

de arte L. Borlan din Baia Mare, urmarind:
    a) managementul resurselor umane:
     (i) conducerea activit ii curente;
     (ii) personalul i perfec ionarea lui;
    b) managementul economico-financiar:
     (i) bugetul de venituri (subventii/alocatii, surse atrase/venituri proprii)  format din
subven ii i venituri proprii;
  (ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munca/conventii/contracte incheiate
in baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere; cheltuieli
pentru reparatii capitale)  trebuie s  respecte sumele aprobate corespunz tor capitolelor  bugetare:

- cheltuieli de personal;
- Bunuri i servicii;
- cheltuieli de capital;

    c) managementul administrativ:
     (i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare si functionare a
Scolii de Arte L. Borlan Baia Mare;
     (ii) reglementari prin acte normative din legisla ia specific ;
    d) managementul de proiect va urm ri  respectarea obiectivelor  asumate în corela ie cu
bugetele aprobate;

V. Perioada pentru care se intocmeste proiectul de management
Proiectul de management in baza legii romane, cu respectarea prevederilor din actele

normative indicate in bibliografie, este limitat la un numar19 de ..... pagini + anexe si trebuie sa
contina punctul de vedere asupra dezvoltarii si evolutiei  Scolii de Arte L. Borlan din Baia Mare in
perioada 2012/2016.

In intocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor in intelesul definitiilor prevazute la
art. 2 din Ordonanta de urgen  nr. 189/2008 privind managementul institu iilor publice de cultur  ,
aprobat  cu modific rile i complet rile prin Legea nr. 269/2009, astfel:
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a) autoritate - organ al administra iei publice centrale sau al administra iei publice locale în
subordinea c ruia func ioneaz  institu ia public  de cultur ;

b) manager - persoana fizic  sau juridic  ce a câ tigat concursul de proiecte de management
organizat de c tre autoritate i a încheiat un contract de management, în condi iile prezentei
ordonan e de urgen ;

c) management - organizarea, gestionarea i conducerea activit ii unei institu ii publice de
cultur  de c tre o persoan  fizic  sau juridic , pe baza setului de cerin e definite de autoritate în
caietul de obiective, în condi iile prezentei ordonan e de urgen ;

d) caiet de obiective - setul de cerin e formulate de c tre autoritate, pe care managerul
trebuie s  le îndeplineasc , prin intermediul institu iei publice de cultur , în vederea satisfacerii
nevoilor culturale ale comunit ii, într-o perioad  determinat  de timp;

e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofert , care cuprinde
descrierea solu iilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum i estimarea resurselor i
mijloacelor necesare îndeplinirii cerin elor stabilite de c tre autoritate prin caietul de obiective;

f) contract de management - contractul dintre autoritate i manager, stabilit în urma
negocierii, încheiat pe durat  determinat , prin care se încredin eaz  managementul institu iei
publice de cultur , în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgen ;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu
caracter multianual, prin care se realizeaz  setul de cerin e specifice, stabilite de autoritate prin
caietul de obiective, astfel cum au fost prev zute în contractul de management;

h) proiect - ansamblul de ac iuni sau activit i specifice fiec rei categorii de institu ii publice
de cultur , realizat într-o perioad  de timp determinat , care nu dep te, de regul , durata unui
exerci iu bugetar;

i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un num r de
proiecte realizabile în intervalul de timp i în condi iile negociate prin contractul de management,
costurile fiind acoperite integral de c tre autoritate din subven ii acordate de la bugetul de stat sau
de la bugetul local, dup  caz.

În evaluarea proiectului de management se va urmari modul in care oferta candidatului
raspunde la obiectivele si sarcinile formulate in baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanta de
urgenta, avand in vedere urmatoarele prevederi, care reprezinta totodata si criteriile generale de
analiza si notare a proiectelor de management:

   a) analiza socioculturala a mediului in care isi desfasoara activitatea institutia si propuneri
privind evolutia acesteia in sistemul institutional existent;

   b) analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia;
   c) analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau de reorganizare, dupa

caz;
   d) analiza situatiei economico-financiare a institutiei;
   e) programele si planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei,

conform sarcinilor si obiectivelor prevazute la pct. IV;
   f) previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea resurselor

financiare necesar a fi alocate de catre autoritate.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie sa contina solutii manageriale

concrete, in vederea functionarii si dezvoltarii institutiei, pe baza sarcinilor si obiectivelor.

    VI. Structura proiectului de management
  A. Analiza socioculturala a mediului in care isi desfasoara activitatea institutia si propuneri
privind evolutia acesteia in sistemul institutional existent:

a.1. institutii/organizatii20 care se adreseaza aceleiasi comunitati;
a.2. participarea institutiei in/la programe/proiecte europene/internationale21;
a.3. cunoasterea22 activitatii institutiei in/de catre comunitatea beneficiara a acestora;
a.4. actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii/activitati de PR/de strategii media;
a.5. reflectarea institutiei in presa de specialitate23;
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a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:
     - analiza datelor obtinute;
     - estimari pentru atragerea altor categorii de beneficiari24;

a.7. beneficiarul-tinta al activitatilor institutiei:
    - pe termen scurt;
     - pe termen lung;

a.8. descrierea modului de dobandire a cunoasterii categoriilor de beneficiari (tipul
informatiilor: studii, cercetari, alte surse de informare);

a.9. utilizarea spatiilor institutiei25;
a.10. propuneri de imbunatatiri ale spatiilor: modificari, extinderi, reparatii, reabilitari, dupa

caz.
B. Analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia:
b.1. analiza programelor/proiectelor institutiei;
b.2. analiza participarii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, targuri etc. (in tara, la nivel

national/international, in Uniunea Europeana, dupa caz, in alte state);
b.3. analiza misiunii actuale a institutiei: ce mesaj poarta institutia, cum este perceputa,

factori de succes si elemente de valorizare sociala, asteptari ale beneficiarilor etc.;
b.4. concluzii:

    - reformularea mesajului, dupa caz;
    - descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii.
    C. Analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau de reorganizare, dupa
caz:

c.1. analiza reglementarilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente;
c.2. propuneri privind modificarea reglementarilor interne si/sau ale actelor normative

incidente;
c.3. functionarea institutiilor delegarii responsabilitatilor: analiza activitatii consiliilor de

conducere26, dupa caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de
competente in cadrul conducerii institutiei;

c.4. analiza nivelului de perfectionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de
perfectionare27 pentru conducere si restul personalului.

D. Analiza situatiei economico-financiare a institutiei:
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dupa caz, completate cu informatii

solicitate/obtinute de la institutie:
- bugetul de venituri (subventii/alocatii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munca/conventii/contracte incheiate in baza

legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere; cheltuieli pentru
reparatii capitale);

d.2. analiza comparativa28 a cheltuielilor (estimate si, dupa caz, realizate) in
perioada/perioadele indicata/indicate in caietul de obiective, dupa caz, completate cu informatii
solicitate/obtinute de la institutie:

Nr.
Crt.

Programul Tipul
proiectului

Denumirea
proiectului29

Deviz
estimat

Deviz
estimat

Observa ii,
comentarii,
concluzii

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Proiecte mici
Proiecte
medii
Proiecte mari

 Total:  Total: Total: Total:
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d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei:
- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei, pe

categorii de bilete/tarife practicate: pret intreg/pret redus/bilet profesional/bilet onorific,
abonamente, cu mentionarea celorlalte facilitati practicate;

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activitati ale institutiei;
- analiza veniturilor realizate din prestari de servicii culturale in cadrul

parteneriatelor cu alte autoritati publice locale;
d.4. analiza gradului de crestere a surselor atrase/veniturilor proprii in 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 subventie/alocatie:

- ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat
contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile);
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
  - din subventie;
  - din venituri proprii.
E. Strategia, programele si planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a

institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevazute la pct. IV:
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, dupa caz) pentru intreaga perioada de

management;
e.2. programele propuse pentru intreaga perioada de management, cu denumirea si, dupa

caz, descrierea30 fiecarui program, a scopului si tintei acestuia, exemplificari;
e.3. proiecte propuse31 in cadrul programelor;
e.4. alte evenimente, activitati32 specifice institutiei, planificate pentru perioada de

management.
F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentionarea resurselor

financiare necesar a fi alocate de catre autoritate:
f.1. previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei pentru urmatorii..... ani

(perioada proiectului de management), corelata cu resursele financiare necesar a fi alocate din
subventia/alocatia acordata institutiei de catre Consiliul Judetean  Maramure

 previzionarea evolutiei cheltuielilor de personal ale institutiei;
 previzionarea evolutiei veniturilor propuse a fi atrase de catre candidat, cu mentionarea

surselor vizate;
f.2. previzionarea evolutiei costurilor, cuprinsa in anexa nr. 2, aferente proiectelor (din

programele propuse), prin realizarea unei proiectii financiare privind investitiile preconizate in
proiecte, cuprinsa in anexa nr. 3, pentru intreaga perioada de management33 (de la ___/___/_______
la ___/___/_______);

f.3. proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei, pe
categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsa in anexa nr. 4.

VII. Alte precizari

    VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul caiet de obiective.
________________________________________________________________________

1In continuare se pot oferi candidatilor informatii privind principalele drepturi si obligatii ale
institutiei publice de cultura, care decurg din actele normative/legile speciale sau din alte
reglementari incidente in materie.

2Sau alte forme de finantare, specifice autoritatii/institutiei publice de cultura in cauza.
3Scurta descriere/prezentare a mediului economic si sociocultural in care institutia isi

desfasoara activitatea.
4Se poate face conform tabelului sau conform altor modele folosite de autoritate/institutie.
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5Se ofera date privind functiile de conducere (de exemplu, sef serviciu, birou, compartiment,
atelier etc.) si de executie din institutie, cu defalcarea pe categorii de personal de specialitate, dupa
caz.

6Se pot oferi, dupa caz, informatii/constatari ale autoritatii privind managementul resurselor
umane.

7Se ofera date privind linia a doua/a treia de management (directori, directori adjuncti etc.).
8Se ofera date privind delegarea responsabilitatilor existenta in institutie.
9Se ofera date, pe baza regulamentului de organizare si functionare existent, privind

principalele atributii ale conducerii institutiei. Se recomanda evidentierea aspectelor problematice,
pentru care autoritatea asteapta solutii din partea candidatilor.

10Se ofera date privind existenta si/sau activitatea organelor colegiale: consiliul
administrativ/de administratie, dupa caz, consilii artistice/stiintifice etc.

11Se ofera date privind modul in care s-a efectuat conducerea institutiei, evolutia
principalelor criterii de evaluare a actului de conducere.

12Datele oferite cu privire la activitatea economico-financiara a institutiei pot cuprinde, dupa
caz, perioada managementului anterior sau o alta perioada, chiar mai scurta, cu conditia ca
informatiile cuprinse sa ofere o imagine suficient de clara candidatilor in vederea elaborarii
propriilor propuneri pentru viitor.

13Spectator, vizitator, cititor etc., in functie de specificul institutiei.
14Se recomanda analizarea pe cat posibil a unei perioade anterioare de management sau a

altei perioade, chiar mai scurta, cu conditia ca informatiile cuprinse sa ofere o imagine suficient de
clara candidatilor in vederea elaborarii propriilor propuneri pentru viitor.

15Randurile din coloana (2) se vor multiplica in functie de numarul programelor existente in
perioada analizata.

16Coloana (3) se completeaza cu date centralizate din devizele estimative aprobate pentru
proiecte. Numarul de randuri se va completa, dupa caz, in functie de numarul de proiecte realizate
in cadrul fiecarui program.

17Coloana (4) se completeaza cu date centralizate din devizele finale/realizate pentru
proiecte. Numarul de randuri se va completa, dupa caz, in functie de numarul de proiecte realizate
in cadrul fiecarui program.

18In situatia in care managementul precedent nu stabilise limite valorice pentru investitia in
proiecte, raportarea se poate realiza prin aprecierea comparativa a costurilor realizate pe proiecte de
aceeasi dimensiune financiara/dimensiune financiara apropiata.

19La intocmirea caietului de sarcini, autoritatea poate sa impuna o anumita limitare pentru
candidati in privinta elaborarii raspunsurilor in cadrul fiecarui criteriu/subcriteriu.

20Prezentare succinta.
21Lista programelor/proiectelor si o scurta descriere a lor.
22Lista acestor actiuni.
23Nu se vor atasa comunicate de presa, stiri sau anunturi, ci doar articole (cronici, recenzii,

reportaje, anchete etc.).
24Comparativ cu ultimul raport.
25Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de productie, administrative, alte

spatii folosite de institutie.
26Numarul intrunirilor, data acestora.
27Lista cuprinzand propuneri pe functii de executie si/sau de conducere, cu mentionarea

duratei si tipului cursului de perfectionare/formare profesionala.
28Tabelul trebuie sa ofere o imagine a investitiilor facute in proiecte (mici/medii/mari). In

cazul mai multor proiecte de acelasi tip, se recomanda si mentionarea separata, in coloanele (5) si
(6), a investitiei planificate si realizate pe fiecare proiect.

29In functie de specificul fiecarei institutii, coloana (4) "Denumirea proiectului" va contine,
dupa caz, titlul productiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentatii), expozitiilor,
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prezentarilor publice, cercetarilor, activitatilor specifice din biblioteci (restaurare, lectura publica,
imprumut) etc.

30Pentru o mai buna intelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de
obiective ca fiecare program sa poarte elemente de identificare distincta (denumire), sa aiba o
descriere clara, inteligibila, scop si public-tinta definit/identificabil.

31In functie de specificul fiecarei institutii, la acest punct (e.3), la formularea solicitarii
privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea in vedere urmatoarele:

- in cazul institutiilor de spectacole sau concerte etc., se vor solicita detalii concrete (autor,
titlu, creatori etc.) privind proiectele/productiile artistice (spectacole, concerte) pentru
cel mult un an;

- in cazul asezamintelor culturale, in cadrul programelor legate de producerea si
exploatarea, gazduirea unor productii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel
mult un an, pentru proiecte in cadrul programelor de formare/educative, expozitionale
etc. pentru cel mult .....ani;

- in cazul muzeelor/colectiilor publice, detalii concrete privind proiectele expozitionale,
de prezentari publice, de cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult ... ani;

- in cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activitatile specifice din
biblioteci (restaurare, lectura publica, imprumut etc.) se vor solicita pentru cel mult ...
ani;

- in cazul altor tipuri de institutii publice de cultura, detalii concrete, in functie de
specificul si specificitatea institutiei in cauza, se vor solicita pentru o perioada de cel
mult ......... ani.

32Programe, dupa caz, proiecte, actiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu
fac parte din activitatea curenta a institutiei, dar prin care managerul apreciaza ca va putea facilita
realizarea sarcinilor si obiectivelor manageriale.

33Din perspectiva autoritatii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor
reprezinta o informatie extrem de utila care va sta la baza negocierii clauzelor contractului de
management si a programului minimal anual.
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Anexa nr. 3 la HCJ MM nr. 91/2012

COMISIA DE CONCURS
în vederea încredin rii managementului

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

1.  ______________________  reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;

2. _______________________ specialist în domeniul de activitate;

3. _______________________ specialist în domeniul de activitate;

4. _______________________ specialist în domeniul de activitate;

5. _______________________ specialist în domeniul de activitate.

                                                                                                    Anexa nr. 4 la CJ MM nr. 91/2012

COMISIA DE SOLU IONARE A CONTESTA IILOR
la concursul de încredin are a managementului la

coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

1.   _______________________ reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;

2. _______________________ specialist în domeniul de activitate;

3. _______________________ specialist în domeniul de activitate.


