
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru adoptarea proiectului de Lege
pentru modificarea completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 189/2008 

privind managementul instituliilor publice de cultura, precum §i pentru modificarea 

Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr.63/2010 pentru modificarea §i completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum §i pentru stabilirea unor
masuri fmanciare

1. Descrierea situatiei actuate
Institutiile publice de cultura se confmnta cu o serie de probleme manageriale, 

dintre care unele sunt cauzate de legiferarea precara in aceasta materie. De la data 

intrarii in vigoare a actului normativ incident, anume Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, situatia 

nu s-a imbunatafit, chiar dimpotriva, aceasta si in urma succesivelor modificari §i 
completari aduse acestui act normativ, astfel ca i-au alterat substanta si au condus la 

situatii fie vetuste, necontemporane cu rigorile unui management contemporan, 
european, fie chiar aflate in proximitatea absurdului.

Evenimentele legislative suferite de OUG nr.189/2008 au condus la 

neverosimila situatie in care in cadrul acestui act normativ au subzistat norme care fie 

sunt flagrant contradictorii unele fata de altele, fie sunt contradictorii fata de cele 

cuprinse in alte acte normative speciale cu putere de lege, aceasta pentru ca actele 

normative modificatoare au scapat din vedere, cu ocazia evenimentelor legislative, 
aspecte privind unitatea, claritatea si previzibilitatea reglementarii.

Demersul de modificare a OUG nr. 189/2008 este necesar a fi corelat cu 

modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.63/2010 pentm modificarea §i 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum §i pentru 

stabilirea unor masuri fmanciare. OUG nr. 63/2010 menfine o solutie legislativa de 

discriminare intre diferitele autoritati ale administratiei publice locale cu privire la 

numaml posturilor fmantate din bugetele acestor autoritati, pentm institutiile publice 

de cultura din subordinea lor. Modificarile propuse elimina aceasta reglementare 

discricriminatorie.

2. Schimbari preconizate
Intervenfia legislativa vizeaza urmatoarele aspecte:

a) Cu privire la conditiile de accedere la managementul unei institutii publice de 

cultura.
Reglementarea existenta nu mai corespunde realitatilor actuale, pentm 

urmatoarele motive:
- Impunerea ca persoana interesata de un astfel de contract sa fie absolvent cu 

diploma de licenta m domeniul de activitate al institufiei si totodata o persoana cu
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pregatire sau experienta manageriala face ca aria de selecfie a potentialilor candidati 
sa fie extrem de restansa. Drept dovada sta faptul ca la multe concursuri de proiecte de 

management din ultimii ani, inclusiv la cele pentru managementul institutiilor publice 

de cultura nationale ori de importanfa nationala, se prezinta un numar foarte limitat de 

persoane, caci dear acestea indeplinesc cumulativ conditiile a priori stabilite de textul 
normei.

- Norma actuala nesocote^te grav importanta studiilor dobandite astazi in alte 

domenii relevante pentru activitatea institutiilor de cultura, cuprinse in diverse 

specializari ale §tiintelor umaniste, precum si importanta studiilor - chiar in domeniul 
de activitate al institutiei - consacrate insa nu printr-o diploma de licenfa, ci printr-una 

de master. Chiar in articolul 154 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 legiuitorul a 

prevazut ca programele universitare de master sunt orientate preponderent spre 

formarea competentelor. Astfel, prin sistemul Bologna persoanele interesate pot 
obtine competence in mai multe arii pe care apoi le pot valorifica pe pia^a muncii. 
Aceasta reprezinta o practica uzuala pe plan european, careia trebuie sa i se racordeze 

§i legisla^ia din Romania.
In plus, absolventii unui master intr-o anumita specialitate se presupune ca §i- 

au insu^it si elementele de baza ale domeniului respetiv, cunostinte fara de care nu ar 

fi putut obtine diploma de master. A fortiori, daca un candidat ce a obtinut o diploma 

de licenCa in specilitatea relevanta poate concura pentru pozitia de manager al unei 
institutii de cultura, cu atat mai mult va putea face acest lucru un absolvent de master 

in aceleasi specializari relevante.
In vederea deschiderii institutiilor spre posibilitatea dobandirii unui 

management competitiv, §i in acord cu practica europeana, propunerea vizeaza 

largirea sferei domeniilor si a tipurilor de diploma pentru persoanele interesate sa 

obtina un contract de management.
Initiativa legislative propune condiCii suplimentare pentru candidatul persoana 

fizica pentru functia de manager si anume ca aceasta persoana sa nu defina o alta 

fimctie de conducere la o alta instituCie din Romania si sa nu fl indeplinit varsta legala 

pentru pensionarea pentru limita de varsta. Se urmareste astfel evitarea conflictului de 

interese in persoana managerului institutiei de cultura, precum si asigurarea unui 
managament dinamic, deschis si competitiv al instituCiilor de cultura. Solutia 

restrangerii posibilitatii persoanelor care au implinit varsta legala de pensionare la 

concursul pentru atribuirea contractului de management este una fireasca. De ex. 
Legea 188/1999 prevede aceea ca raportul de serviciu al fiinctionarului inceteaza de 

drept la atingerea varstei legale de pensionare pentru Hmita de varsta, cu posibilitatea 

unei continuari cu acordul institutiei, la cererea persoanei in cauza. Actuala initiativa 

legislative propune la articolul 32, alin. (6), o reglementare similara. Aceasta din urma 

reglementare nu ar avea efect daca s-ar permite in continuare ca persoane care la data
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organizarii concursului au implinit deja limita de varsta pentru pensionare sa 

candideze.

b) Durata ocuparii functiei de manager de catre aceeasi persoana a acelea^i 
institu|ii este limitata la 10 ani

Prin limitarea duratei de ocupare a functiei de manager la 10 ani de zile se evita 

permanentizarea conducerii unei institufii culturale. Astfel, nu va exista posibilitatea 

creerii unor retele de interese care, pe termen lung, sa dauneze politicii culturale a unei 
singure institu|ii. Perioada de 10 ani reprezinta de 2 ori durata unui mandat maxim de 

5 ani, durata de timp suficienta pentru o persoana sa exercite functia de manager a 

unei institutii de cultura.

c) Cu privire la componenta comisiilor de concurs
Se cuvine corectata situatia ivita in practica in ceea ce priveste selectia 

membrilor comisiilor de concurs. Astfel, asupra unor persoane care se afla in relatii de 

munca ori de serviciu cu autoritatea ori cu institutia de cultura, ori asupra unor 

persoane care, ulterior concursului, obtin contracte de la managerii la a caror instalare 

ele insele au participat, in cadrul comisiei de concurs, planeaza in mod jusitificat dubii 
de obiectivitate in aprecierea candidatilor. Pentru aceasta, este necesara prevederea 

expresa a unor incompatibilitati cu privire la persoanele care pot fi membri in 

comisiile de concurs, in cele de solutionare a contestatiilor si, pentru identitate de 

ratiune, in comisiile de evaluare a managementului, respectiv de solutionare a 

contestatiilor impotriva rezultatelor evaluarii.
Tot ca 0 garantie a obiectivitatii membrilor comisiilor de concurs si ai 

secretariatelor constitute la nivelul institutiilor publice de cultura, proiectul vizeaza o 

limita maxima pana la care aceste persoane pot fi remunerate anual si desemnarea 

acestora prin tragere la sorti.

d) Cu privire la transparentizarea concursurilor pentru atribuirea contractelor 

de management
Se propun masuri in scopul asigurarii unei mai mari transparence a acestor 

procese decizionale, ca de ex. prin obligafia publicarii proiectului de management 
ca§tigator §i de catre instituCia culturala (nu doar de catre autoritate), prin obligatia 

publicarii unui curriculum vitae pentru fiecare specialist din comisia de concurs, dupa 

incheierea acestuia, prin reglementarea accesului candidaCilor la rapoartele care au stat 
la baza notarii etc.

e) Cu privire la contestarea, pe fond, a rezultatelor concursului de catre 

candidati.
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Actuala reglementare m ceea ce prive^te contestafiile impotriva rezultatelor 

concursului este insuficienta.Actualmente, contestatiile pot fi formulate numai 
impotriva modului de respectare a procedurii, iar comisia de solutionare a 

contestatiilor se pronun|a doar cu privire la respectarea procedurii. Or, este echitabil ^i 
logic ca un candidat sa aiba posibilitatea unei verificari a realitatii §i obiectivitatii 
notarii in cadrul procedurii de contestatie, deci cu privire nu doar la aspecte 

procedural, ci §i de continut. Altfel, in acest moment, justificarea notelor acordate de 

comisie, in cadrul unui raport pe care aceasta trebuie sa il intocmeasca, este lipsita de 

efect, atata vreme cat respectiva jusitiflcare a notarii nu mai poate fi cenzurata de nicio 

comisie. Pentru a ataca rezultatul in sine al concursului, candidatul are posibilitatea 

generarii unui litigiu, insa accesul la justice avand acest obiect trebuie precedat de o 

verificare ce ar trebui mai intai efectuata prin intermediul comisiei de solutionare a 

contestatiilor, echivalent al unei proceduri prealabile pentru accesul la justitie. Astfel, 
etapa unei plangeri prealabile ulterioare anuntarii rezultatului concursului devine 

facultativa deoarece candidatii au beneficiat deja o prima cale de atac in fata unor 

speciali^ti in domeniul de activitate al institutiei.
Pentru aceste considerente, proiectul cuprinde propuneri de largire a 

atributiilor acestei comisii, in sensul ca ea sa veriflce, in cadrul procedurii de 

solutionare a contestatiilor, inclusiv corectitudinea notarii §i a rezultatului obtinut.

f) Cu privire la clauzele contractului de management.
Prevederile privind clauzele minime ce trebuie cuprinse in contractul de 

management au devenit, fata de caracterul contractului, exhaustive si in dezacord cu 

alte reglementari. Proiectul vizeaza eliminarea acestor neajunsuri, in sensul 
reglement^ii posibilitatii partilor de a incheia contract mai suplu si mai eficient, cu 

sfera mai larga a clauzelor negociate. Totodata, prevederile privind remunera|ia 

managerului trebuie puse in acord cu legislatia actuala, in sensul unei norme de 

trimitere spre legislatia privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

g) Cu privire la situatiile in care autoritatea este obligata sa organizeze un nou 

concurs
Initiativa legislativa propune eliminarea prevederilor referitoare la dreptul de 

preemtiune al managerului (a§a-numitul ,concurs inchis’) care a obtinut la evaluarea 

finala nota 9, pentru asigurarea unui concurs de management deschis, echitabil §i 
dinamic, care este in interesul institutiei de management. Managerul care a obtinut la 

evaluarea finala un rezultat mai mare sau egal cu 9 are un avantaj competitiv in noul 
concurs deschis, activitatea sa de management fiind validata de rezultatul concursului 
si prin urmare sansele atribuirii unui nou contract de management ca urmare a noului 
concurs sunt superioare unui condidat nou. Aceasta insa nu poate prevala interesului 
institutiei de cultura de a avea un nou concurs deschis.
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Cu privire la necesitatea modificarii OUG nr.63/2010, initiativa legislativa are 

in vedere corectarea unei situa^ii ivite in urma aplicarii acestui act normativ. Astfel, 
acesta stabile§te un normativ maxim de posturi flnantabile pentru unitatile 

administrativ-teritoriale, prin actul administrativ al prefectului. Actul normativ nu tine 

insa cont de faptul ca exista o discriminare, in sensul ca nu sunt exceptate de la 

includerea in normativ institutiile publice de cultura inflintate de autoritafile publice 

locale - in numar insignifiant la nivel national, fata de cele infiinjate de autoritafile 

centrale, care sunt exceptate de la includerea in normativ. In acest sens, §i pentru 

sprijinirea activitatii institu|iilor culturale din teritoriu, se cuvine a se face modificarea 

cuvenita a patru elemente structurale ale acestei ordonante de urgen^a.

Iniliatori,
Senator USR Vlad Tudor Alexandrescu 

Senator PSD Lucian Romascanu
-A-\tJ A''

M!



TABEL COMPARATIV

Lege pentru modificarea completarea Ordonantei de 
urgenfa a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul institutiilor publice de cultura, precum 
pentru modificarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea $i 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanfele 

publice locale, precum §i pentru stabilirea unor masuri 
financiare

OUG nr. 189/2008 privind managementul 
institufiilor publice de cultura Fundamentare

Art. I. - Ordonanfa de urgenfa a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul institufiilor publice 
de cultura, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu 
modificari i^i completari prin Legea nr. 269/2009, cu 
modificarile $i conipletarile ulterioare, se modifica $i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Capitolul I Dispozijii generale
Articolul 1
(1) Prezenta ordonan^a de urgen^a are ca obiect 

stabilirea cadrului juridic privind managementul 
institutiilor publice de cultura care organizeaza §i 
desfS§oara activitati cultural-artistice sau oferS 
servicii in domeniul culturii.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta pot 
fi aplicate, potrivit dispozijiei autoritalii, §i in cazul 
institutiilor publice prevazute la alin. (1) care sunt 
finantate integral din venituri proprii.

Articolul 2
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in sensul prezentei ordonanje de urgen^a, termenii 
§i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. La articolui 2 litera a) se modifica §i vor avea 
urmatorul cuprins:

a) autoritate - organ al administra^iei publice centraie 
sau al administra^iei publice locale, reprezentata prin 
ministru ori, dupa caz, prin primar sau pre§edinte al 
consiliului jude^ean, ca autoritate executiva, in calitatea 
acestora de ordonator principal de credite pentru institutia 
publica de cultura;

a) autoritate - organ al administratiel publice 
centraie sau al administra^iei publice locale, 
autoritatea deliberative, reprezentata prin ministru, 
conducator sau autoritate executiva, in calitate de 
ordonator principal de credite pentru institu^ia publica 
de cultura, dupa caz;

b) manager - persoana fizica ce a ca§tigat 
concursul de de proiecte de management §i a incheiat 
un contract de management cu autoritatea, in 
conditiile prezentei ordonan^e de urgen^a; managerul 
nu este funcponar public, nu este angajat cu contract 
individual de munca §i nu are statut de func^ie de 
autoritate publica;

c) management - organizarea, gestionarea §i
conducerea activita^ii unei institu^ii publice de cultura 
de catre o persoana fizica, pe baza setului de cerinje 
definite de autoritate in caietul de objective, in 
conditiile prezentei ordonante de urgenta;__________

d) caiet de objective - setul de cerin^e formulate 
de catre autoritate, pe care managerul trebuie sa le 
indeplineasca, prin intermediul institutiei publice de 
cultura, in vederea satisfacerii nevoilor culturale ale 
comunitatii, intr-o perioada determinata de timp;

e) project de management - documentul elaborat 
de candidat, ca oferta, care cuprinde descrierea 
solutiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum 
§i estimarea resurselor §i mijloacelor necesare 
indeplinirii cerin^elor stabilite de catre autoritate prin 
caietul de objective;___________________________
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f) contract de management - contractui mcheiat 
pe durata determinata intre ordonatorul principal de 
credite §i manager, prin care managerul se obliga, in 
schimbul unei remuneratii, sa asigure conducerea §i 
buna administrate a activitalii institu^iei publice de 
cultura, in conformitate cu prevederile prezentei 
ordonante de urgenta;

g) program - ansamblul de proiecte structurate 
organic conform viziunii manageriale, cu caracter 
multianual, prin care se realizeaza setul de cerinje 
specifice, stabilite de autoritate prin caietul de 
obiective, astfel cum au fost prev^ute in contractui 
de management;

h) proiect - ansamblul de ac^iuni sau activitaji 
specifice fiecarei categorii de institutii publice de 
cultura, realizat intr-o perioada de timp determinata, 
care nu depa§e§te, de regula, durata unui exercitiu 
bugetar;

i) program minimal - parte din programul de 
management, care cuprinde un numar de proiecte 
realizabile in intervalul de timp ^i in condijiile 
negociate prin contractui de management, costurile 
fiind acoperite integral de catre autoritate din 
subven^ii acordate de la bugetul de stat sau de la 
bugetul local, dupa caz, sau din veniturile proprii ale 
institufiilor prevazute la art. 1 alin. (2).

2. La articolul 2 se introduce litera j) va avea 
urmatorul cuprins:

j) Termenele indicate de prezenta lege se vor calcula 
potrivit normelor metodologice de aplicare.

3. Articoiui 3 alin. (I) se modifica $1* va avea
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urmatoru! cuprins:
Articolul 3 „Articolul 3

(1) ManagementuI institujiilor publice de cultura 
poate fi mcredin^at unei persoane care indepline§te 
cumulativ urmatoarele conditii:

ManagementuI institutiilor publice de cultura 
poate fl incredin^at unei persoane fizice care 
indepline§te cumulativ urmStoarele conditii:

a) are ceta^enia romana sau a unuia dintre statele 
membre ale Uniunii Europene;

a) are cetafenia romana sau a unuia dintre statele 
membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplina de exercijiu;b) are capacitate deplina de exercifiu;
c) mtrune§te condi^iile de studii universitare de licenja 

sau masterat absolvite in domeniul de activitate al 
institubei sau in domeniul stiin|elor umaniste;

c) intrune§te condibile de studii universitare de 
licen^a absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta in domeniul de activitate al institupei;

Pentru crearea unei situa^ii concurenjiale 
reale §i in acord cu practica europeana.

d) intrune§te condi^iile de pregatire sau experien^ in 
management;

d) intrune§te condipile de pregatire sau experien^a 
in management;

e) intrune§te alte condipi solicitate de autoritate; e) intrune§te alte condipi solicitate de autoritate;
Pentru evitarea situatiilor de conflicte intre 

interesele institupei de cultura §i interesele 
altor institutii publice.

f) nu define o funcfie de conducere la o alta 
institufie din Romania;

Pentru a se asigura coerenfa reglementarii 
cu dispozipa nou introdusa la articolul 32, alin.

g) nu a implinit varsta legala pentru pensionarea 
pentru limita de varsta.

(6).
4. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc 

doua noi alineate, alin. (2) si (3), cu urmatorul cuprins;
10 ani reprezinta de 2 ori durata unui mandat 
maxim de 5 ani prin evitarea permanentizarii 
unei aceleasi persoane in aceeasi funcpe se 
evita crearea unor refele de interese care, pe 
termen lung, nu sunt benefice politicii culturale 
a unei singure institutii.

(2) O persoana nu poate define, funcfia de 
management al aceleia^i institufii publice de cultura 
pentru o perioada mai lunga de 10 ani. Daca persoana 
impline^te termenul de 10 ani de exercitare a 
contractului de management in interiorul unei 
perioade contractuale, contractul inceteaza de drept.

in cazul acestor institupi ar putea fi mai
dificila identificarea unor candidati motiv 
pentru care este necesara largirea criteriilor de 
concurs privind studiile necesare pentru 
ocuparea funcfiei de manager si in vederea

(3) in cazul bibliotecilor publice judefene sau 
a^ezamintelor culturale, autoritatea va putea opta 
pentru studii din domeniul fundamental - ^tiinfe 
umaniste arte, stabilite in condifiile legii.
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cre^terii competitivitatii.
5. Articolul se modifica va avea urmatorul 

cuprins;
Articolul 3^1Articolul 3*1
In situajia in care pentru concursul de proiecte de 

management nu s-au inserts persoane care sS 
indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 3, prin 
derogare de la prevederile art. 3 aliD.(l) lit. c), autoritatea 
poate relua organizarea concursului, avand posibilitatea 
modificarii domeniului §i, dupa caz, a nivelului studiilor 
solicitate.

In situajia in care pentru concursul de proiecte de 
management nu s-au inserts persoane care sa 
indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 3, 
prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), 
autoritatea poate relua organizarea concursului, avand 
posibilitatea modific^ii domeniului §i, dupa caz, a 
nivelului studiilor solicitate.

Pentru punerea in acord cu noua 
numerotare a alineatelor articolului 3.

Articolul 4
(1) in vederea incredintarii managementului

institutiilor publice de culturS, autoritatea organizeaza 
concurs de proiecte de management, in conditiile 
prezentei ordonante de urgenta.

6. Articolul 4 aiin. (2) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

(2) Ca§tigatorul concursului prevazut la alin. (1) incheie 
contract de management pe o perioada de 5 ani cu 
autoritatea §i este remunerat din bugetul institutiei in 
conditiile art. 28 alin(l).

(2) Ca§tigatorul concursului prevazut la alin. (1) 
incheie contract de management cu autoritatea §i este 
remunerat din bugetul institutiei in conditiile art. 28.

Capitolul II
Concursul de proiecte de management
Sectiunea 1 Organizarea concursului

7. Articolul 5 se modiflea va avea urmatorul 
cuprins:

Articolul 5
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Regulamentul-cadru de organizare §i desfa§urare 
a concursului de proiecte de management, de 
solujionare a contestatiilor, precum §i modelul-cadru 
al caietului de obiective, corespunzator speciflcului 
fiecarel categorii de institute publice de cultura, sunt 
elaborate de catre Ministerul Culturii, dupa 
consultarea structurilor asociative ale autoritajilor 
administra^iei publice locale, in calitate de ordonatori 
principali de credite, §i se aproba prin ordin al 
ministrului culturii.

Regulamentul-cadru de organizare §i desfa§urare a 
concursului de management, Regulamentul-cadru de 
organizare §i desfa^urare a evaluarii managementului, 
modelul-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de 
institutii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum 
§i modelul-cadru recomandat pentru contracte de 
management, se elaboreaza de catre Ministerul Culturii si 
se aproba prin ordin al ministrului culturii.

Articolul 6
(1) Pregatirea concursului de proiecte de 

management de catre autoritate consta in:
a) elaborarea §i aprobarea regulamentului de 

organizare §i desfa§urare a concursului, de 
solufionare a contestatiilor, precum §i a caietului de 
obiective, pe baza documentelor prev^ute la art. 5;

b) desemnarea componentei comisiei de concurs 
§i a celei de solutionare a contestatiilor.

8. Articolul 6 alin. (2) se modiflca va avea 
urmatorul cuprins:

(2) In urma evaluarii dosarelor de concurs ale 
fiecarui candidat, etapele concursului de proiecte de 
management sunt:

(2) Etapele concursului de proiecte de management
sunt:

a) verificarea indeplinirii condi|iilor de catre 
candidati conform art. 3;a) analiza proiectului de management;

b) sustinerea proiectului de management in cadrul 
unui interviu. b) analiza proiectului de management;

c) sustinerea proiectului de management in cadrul unui 
interviu.

Articolul 7
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(1) In vederea organizarii concursului de proiecte 
management, caietui de obiective se intocme§te de 
catre autoritate, pe baza modelului-cadru, §i se aproba 
prin ordin sau, dupa caz, prin dispozitie a autoritatii.

9. Articolul 7 alin. (2) (3) se motlifica vor avea
urm^torul cuprins:

(2) Autoritatea are obligatia demareze procedurile 
prevazute la alin. (I), cu cel pu^in 120 de zile 
calendaristice inainte de data incetarii contractului de

(2) Autoritatea are obligatia sa demareze 
procedurile prevazute la alin. (1), cu 120 de zile 
calendaristice inainte de data incetarii contractului de 
management. management.

(3) In cazurile in care contractul de management 
inceteaza inainte de termen, prin exceptie de la dispozitiile 
alin. (2), autoritatea va demara procedurile in cel mai scurt 
timp, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data constatarii 
cauzei de incetare.

(3) In cazurile in care contractul de management 
inceteaza inainte de termen, prin exceptie de la 
dispozitiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de 
la data constatarii cauzei de incetare.

Articolul 8
Conditiile de participare la concurs, caietui de 

obiective, regulamentul de organizare §i desfa§urare a 
concursului, de solutionare a contestatiilor, precum §i 
datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a 
proiectului de management |i desfa§urarea etapelor 
de concurs sunt aduse la cuno§tinta public^ de catre 
autoritate, pe pagina de internet a institutiei publice 
de cultura §i a autoritatii, dupa caz, precum §i prin 
afi§are la sediul autoritatii §i al institutiei pentru care 
se organizeaza concursul.

Articolul 9
Autoritatea stabile§te termenele pentru depunerea 

proiectelor de management §i a dosarelor de concurs, 
precum §i datele privind desfa§urarea etapelor de 
concurs, astfel incat sa asigure:__________________
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a) minimum 21 de zile calendaristice pentru 
eiaborarea proiectului de management;

b) intre 7 §i 14 zile calendaristice pentru 
analizarea acestora de catre membrii comisiei de 
concurs.

Articolul 10
in vederea participarii la concurs, candida^ii

depun la sediul autoritatii proiectele de management, 
in scris §i in format electronic, precum §i dosarele de 
concurs, cuprinzand, potrivit regulamentului-cadru, 
documentele solicitate in anun^ul public.

Sec^iunea a 2-a Caietul de sarcini §i proiectui de 
management

Caietul de obiective |i proiectui de management
Articolul 11
(1) Caietul de obiective se intocme^te de catre 

autoritate pe baza modelului-cadru, prevazut la art. 5, 
tinand cont de urmatoarele criterii:

a) misiunea institutiei publice de cultura;
b) evoluliile economice §i socioculturale ale 

comunitatii in care institutia publica de cultura i§i 
desfa$oara activitatea;

c) dezvoltarea specifica a institutiei publice de
cultura.

(2) Caietul de obiective cuprinde prevederi 
organizatorice, financiare §i tehnice privind proiectui 
de management, dupa cum urmeaza:

a) date despre activitatea, bugetul estimat sau 
cunoscut §i specificul institu^iei publice de cultura;

b) regulamentul de organizare §i functionate al 
institutiei;___________________________________
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c) sarcini pentru management.
Corelare cu art. 4 alin. (2) - 5 ani contract.10. La articolul 11, alineatul (2) lit. d) se abroga.

d) perioada pentru care se incheie contractul de 
management, m intervalul de minimum 3 ani §i 
maximum 5 ani;

e) structura obligatorie a proiectului de 
management.

Articolul 12
(1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicita 

candidatilor:
a) analiza socioculturala a mediului in care i§i 

desfa§oara activitatea institutia publica de cultura §i 
propuneri privind evolufia acesteia m sistemul 
institutional existent;

b) analiza activitatii institutiei publice de cultura 
§i, in functie de specific, propuneri privind 
imbunatafirea acesteia;

c) analiza organizarii institufiei publice de cultura 
§i propuneri de reorganizare §i/sau restructurare, dupa
caz;

d) analiza situafiei economico-flnanciare a 
institutiei publice de cultura;

e) strategia, programele §i planul de acfiune 
pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei 
publice de cultura, conform sarcinilor formulate de 
autoritate;

11. La articolul 12, alineatul (1) lit. f) se modifica 
vor avea urmatorul cuprins:

f) 0 previziune a evolufiei economico-flnanciare a 
institutiei publice de cultura, cu o estimare a resurselor 
financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum

Se pune accentui pe capitolul din plan referitor 
la veniturile extrabugetare ce vor fi obfinute de 
catre candidat.

f) 0 previziune a evolufiei economico-flnanciare a 
institutiei publice de cultura, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre
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autoritate, precum §i a veniturilor institujiei ce pot fi 
atrase din alte surse.

o strategic pentru atragerea unor fonduri 
extrabugetare impreuna cu estimarea acestora.

(2) Prevederile alin. (1) reprezinta criteriile 
generale de analiza §i notare a proiectelor de 
management.

ArticoluJ 13
Proiectele de management sunt elaborate de catre 

candidati fara a fi personalizate, fara a avea semnaturi 
§i fara a confine indicii privind identitatea autorului, 
cu respectarea cerinfelor din caietul de obiective §i a 
prevederilor legislafiei indicate in bibliografie.

Articolul 14
(1) Candidafii pot solicita informafii suplimentare 

necesare elaborarii proiectelor de management, in 
baza unei cereri motivate.

(2) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la 
data depunerii cererii privind solicitarea de date 
suplimentare, institufia publica de cultura pentru care 
se organizeaza concursul este obligata sa fumizeze 
informafiile solicitate.

Articolul 15
(1) Dupa incheierea contractului de management, 

proiectul de management constituie documentul de 
referinfa pentru evaluarea managementului.

12. La articolul 15, alineatul (2) se modifica $i va 
avea urmatorul cuprins:

„(2) Documentul de referinfa se aduce la cuno§tinta 
publica prin grija autoritafii $i a institutiei, prin 
publicare la sediile $i pe paginile de internet ale celor

Proiectele de management castigatoare 
trebuie sa fie publicate §i pe site-ul internet al 
institutiei in termen de 15 zile, dat fiind faptul

(2) Documentul de referinfa se aduce la 
cuno§tinfa publica prin grija autoritafii.
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ca ele sunt de interes public. Publicul §i 
comunitatea instituliilor §i organizaliilor de 
cultura sunt direct interesaji de strategiile 
manageriale §i artistice, de aceea trebuie 
informati in ceea ce prive§te direclia pe care 
urmeaza sa o aduca un nou manager.

doud entita^i in termen de 15 zile de la semnarea 
contractului de management.”

Secti unea a 3-a Desfajurarea concursului
Articolul 16
(1) Pentru desfa§urarea concursului de proiecte de 

management, la nivelul autoritajii se infiinteaza 
comisii de concurs, in functie de specificul institutiei.

13. La articolul 16, alineatul (2) se modiiica va 
avea urmatorul cuprins:

(2) Comisia de concurs este selectata prin tragere la 
sor|i desemnata de autoritate prin ordin sau dispozijie, 
dupa caz, §i este compusa din reprezentanji ai autoritafii, 
in proporlie de o treime, §i din specialist! in domeniul de 
activitate al institutiei, in proportie de doua treimi, dar nu 
mai mult de 6 persoane.

(2) Comisia de concurs este desemnata de 
autoritate prin ordin sau dispozitie, dupa caz, §i este 
compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie 
de o treime, si din specialist! in domeniul de activitate 
al institutiei, in proportie de doua treimi.

14. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc
doua iioi aiineate, alin. (2^1), (2^2), cu urmatorul 
cuprins:

,,(2^1) in comisia de concurs nu pot 11 desemnate,
in calitate de specialisti in domeniul de activitate al 
institutiei:

In vederea asigurarii obiectivitatii 
concursului.

a) persoane care au in executare un contract 
individual de munca incheiat cu institufia pentru care 
se organizeaza concursul;

b) persoane care au in executare un contract de 
management incheiat cu autoritatea care organizeaza 
concursul; ___________________________________

11
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c) persoane care se afla in raporturi de munca ori 
de serviciu cu autoritatea.

(2'^2) Timp de doi ani dupd data infiinfarii 
comisiei, membrii acesteia nu pot incheia, sub 
sanctiunea nulitatii absolute, contracte cu titlu oneros 
cu institutia pentru care se organizeaza concursul.”

(3) Etapa interviului din cadrul concursului are 
caracter public.

Transparenla.

Articolul 17
(1) Secretariatul comisiei de concurs este format 

din cate un reprezentant de la compartimentul de 
specialitate, daca acesta exista, de la compartimentul 
juridic, compartimentul economic §i de la 
compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului 
de lucru al autoritatii.

(2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este 
de a verifica legalitatea §i conformitatea 
documentelor depuse de candida^i, de a asigura 
condi^iile tehnico-organizatorice pentru desfa§urarea 
concursului, precum §i de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimina din concurs 
dosarele de concurs incomplete §i pe cele care conjin 
documente neconforme cu cerintele din anun^ul 
public §i ii in$tiinteaza pe candidafij in cauza,

15. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu urmStorul cuprins;

„(4) Secretariatul comisiei de concurs pune la 
dispozifia candida|ilor, m termen de 24 de ore de la 
solicitarea scrisa a acestora, in perioada de formulare 
a contestatiilor, raportul menlionat la art. 18 lit.d), 
impreuna cu punctajul acordat de evaluatori pe baza 
grilelor de evaluare.”_____________________________

Este important sa se acorde o mai mare 
atentie calitatii evaluarii.
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Articolul 18
Comisia de concurs are urmatoarele atributii 

principale:
a) stabile§te punclajul echivalent notelor pentru 

grila de evaluare a proieclelor de management;
b) analizeaza proiectele de management depuse 

de candidaji, acorda punctajul potrivit grilei de 
evaluare, noteaza fiecare candidatura;

c) stabile§te rezultatul concursului pe baza 
rezultatelor fiecarei etape notate, potrivit prevederilor 
regulamentului de organizare §i desfa§urare a 
concursului;

16. La articolul 18 lit. d) se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:

d) elaboreaza un raport asupra notelor acordate 
candidatilor §i ca§tigatorului concursului §i face 
recomandari privind perioada pentru care se incheie 
contractul de management.

d) elaboreaza un raport prin care se motiveaza notele 
acordate candidafilor decizia adoptata §i face 
recomandari privind perioada pentru care se incheie 
contractul de management.

Sectiunea a 4-a Rezultatul concursului §i 
solutionarea contestajiilor

Articolul 19
(1) Concursul de proiecte de management se 

desfa§oara in etapele prevazute la art. 6 alin. (2).
17. La articolul 19, dupa alineatui (1) se introduce 

alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
(l‘) Rezultatul verificarii dosarelor se aduce la

cuno^tinta candidatilor, in scris, in termen de 24 de ore 
de la incheierea acesteia, precum si prin afii^are, 
impreuna cu lista nominala a acestora, la sediul 
autoritatii si al institutiei $i pe paginile de internet ale
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acestora, dupa caz.

18. Articolul 19 alin. (2) si (3) se modifica §i vor 
avea urmatorul cuprins:

(2) Nota objinuta in etapa prevazuta la art. 6 alin. 
(2) lit. a) se aduce la cuno^tinla candidajilor, in scris, 
in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia, 
precum prin afl§are la sediul autoritalii §i al 
institutiei §i pe pagina de internet a institu{iei publice 
de cultura, dupa caz.

(2) Nota ob^inuta in etapa prevazuta la art. 6 alin. (2) 
lit. b) se aduce la cuno§tinta candidalilor, in scris, in 
termen de 24 de ore de la incheierea acesteia, precum §i 
prin afi§are la sediul autoritalii §i ai institujiei §i pe pagina 
de internet a autoritalii §i a institu^iei publice de cultura.

(3) Sunt declaraji admi§i pentru suslinerea etapei 
prevazute la art. 6 alin. (2) lit. c) candida^ii care au obtinut 
in prima etapa a concursului nota minima 7.

(3) Sunt declaraji admi|i pentru sus^inerea etapei 
prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) candida^ii care au 
ob^inut in prima etapa a concursului nota minima 7.

Pentru corelarea cu noua numerotare a art.
6.

(4) Rezultatul concursului, pentru fiecare 
candidat, se objine prin calculul mediei aritmetice a 
notelor obtinute pentru fiecare etapa.

(5) £ste declarat ca^tigator candidatul care a 
objinut cea mai mare medie, cu condijia ca aceasta sa 
fie de minimum 7.

(6) In cazul in care mai multi candidati obtin 
medii egale, este declarat ca§tigator candidatul care a 
obtinut nota cea mai mare la interviu.

(6'^1) In cazul in care doi sau mai multi candidati 
obtin medii egale, atat la evaluarea proiectului de 
management prezentat, cat §i la interviu, comisia de 
concurs va introduce o proba scrisa pentru
departajare.

(7) In cazul in care niciun candidat nu a obtinut o 
medie de minimum 7, procedura de concurs se reia in 
termen de maximum 30 de zile, cu respectarea 
dispozitiilor art. 8 $i 9._________________________

>
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(8) Rezultatul concursului se aduce la cuno§tinJa 
candidajilor, in scris, in termen de 24 de ore de la 
incheierea ultimei etape, precum §i la cuno§tinta 
publica, prin afi§are la sediul autoritalii, la sediul 
institutiei publice de cultura §i pe pagina de internet a 
autoritatii, dupa caz.

19. La ardcolul 19, dupa aiineatul (8) se introduce 
un nou alineat, alin. (9), cu urmatorui cuprins:

„(9) Odata cu publicarea rezultatelor concursului, 
respectiv cu rezultatele contestaliilor, numele 
membrilor comisiei de concurs cea a membrilor 
comisiei de solu|ionare a contestafiilor se publica la 
sediile ^i pe paginile de internet ale autorittilii ^i 
institutiei. In cazul membrilor comisiilor care au lost 
desemna(i in calitate de speciali$ti in domeniul de 
activitate al institutiei, anunful public va cuprinde si 
un curriculum-vitae, care sa ateste competenfele 
acestora in domeniul de activitate al institufiei, in 
management cultural §i/sau politici culturale.”

Completare necesara pentru a se asigura 
transparen^a in ceea ce prive^te calitatea 
numirii membrilor comisiilor §i a 
secretariatelor.

20. La articolul 20, alineatele (1), (3), (5) §i (6) se 
modidca $i vor avea urmatorui cuprins:Articolul 20

„(1) Candida^ii au dreptul sa formuleze contestalii cu 
privire la rezultatul concursului $i/sau modul de 
respectare a procedurii privind organizarea §i desfa^urarea 
acestuia

in vederea crearii posibililatii de a se 
contesta concursul §i pe fond, nu doar 
procedural.

(1) Candidatii au dreptul sa formuleze contestalii 
asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea §i desft^urarea concursului.

(2) Contestatiile se depun in condi^iile stabilite de 
autoritate, intr-un termen care nu poate depa§i 5 zile 
lucratoare de la data aducerii la cuno§tinta 
candidatilor a rezultatului concursului.____________
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(3) Contestatiile se solutioneaza in termen de 15 zile 
lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea 
contestatiilor.

(3) Contestatiile se solu^ioneaza in termen de 3 
zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru 
depunerea contestatiilor.

(4) In termen de 24 de ore de la expirarea 
termenului in care pot fi depuse contesta^ii sau, dupa 
caz, de la data solutionarii acestora, rezultatul final al 
concursului, lista nominala a candidatilor §i alte 
informatii de interes public sunt aduse la cuno§tinta 
publica, prin grija autoritatii-

(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de 
management ca§tigator §i durata pentru care se va 
incheia contractul de management se aproba prin 
ordin sau, dupa caz, dispozitie a autoritatii.

(5) Rezultatul final al concursului si proiectul de 
management ca§tigator se aproba prin ordin sau, dupa caz, 
dispozifie a autoritajii.

Pentru corelarea articolului cu durata de 5 
ani pe care poate fi incheiat.

Avand in vedere ca oricum concurentul 
formuleaza o contesta^e §i pentru a nu crea 
perioade de provizorat prea lungi se elimina 
obligativitatea plangerii prealabile (alte situatii 
similare se regasesc in Codul administrativ, 
OG 66/2000, OG 65/1994 etc.)

(6) Actul administrativ prevazut la alin. (5) poate fi 
atacat in justi^ie in condiliile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile 
ulterioare. Plangerea prealabila nu este obligatorie.

(6) Actul administrativ prevazut la alin. (5) poate 
fi atacat in justi^ie in conditiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

21. La articolul 21, alineatul (1) se modifica va 
avea urmatorul cuprins:Articolul 21

Intrucat, potrivit propunerii pentru art.20 
alin.(l), comisiile de solulionare a 
contestatiilor ar urma sa se pronunte fi pe fond, 
este necesar sa fie alcatuite fi din specialifti, 
aidoma comisiilor de concurs.

Atat vreme cat comisia de contestatie se va 
pronunta fi pe fond este necesar sa existe 
aceleafi incompatibilitati.

„(1) In vederea solutionarii contestatiilor depuse de 
candidati, la nivelul autoritatii se infiinteaza comisii de 
solutionare a contestatiilor, potrivit dispozitiilor art. 16 
alin. (2), care se aplica in mod corespunzator, numita 
prin ordin sau dispozifie de catre autoritate in acelasi 
moment cu comisia de concurs.”

(1) In vederea solutionarii contestatiilor depuse de 
candidati, la nivelul autoritatii se infiinteaza comisii 
de solutionare a contestatiilor.

22. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
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(1^1) Membrii comisiei de solutionare a 
contesta|iei $e supun limitarilor prevazute la art. 16 
alm.(2^1) si (2^2).

In vederea asigurarii obiectivitalii 
solutionarii contestaliilor.

(2) In comisia de solutionare a contestatiilor nu 
pot fl numiti membrii care au facut parte din comisia 
de concurs.

23. La articolul 21, alineatul (3) se modifica $i va 
avea urmStorui cuprins:

(2) Membrii comisiei de contestatii au acces la 
documentele de concurs fie direct, fie prin 
inregistrari audio-video, dupa caz.

24. La articolul 22, alineatul (1) se modifica $i va 
avea urmatorul cuprins:

Articolul 22
(1) in termen de 30 de zile lucratoare de la data

aducerii la cuno§tinIa publics a rezultatului final al 
concursului, potrivit prevederllor art. 20 alin. (4), 
ca§tigatorul acestuia §i ordonatorul principal de credite au 
obligafia de a negocia, pe baza proiectului de management 
^i a recomandarilor comisiei de concurs, clauzele 
contractului de management.

(1) in termen de 30 de zile lucratoare de la data
aducerii la cuno^tinja publica a rezultatului final al 
concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), 
ca§tigatorul acestuia §i ordonatorul principal de 
credite au obligafia de a negocia, pe baza proiectului 
de management, clauzele contractului de
management.

(2) In cazu! in care ca^tigatorul concursului de 
proiecte, din motive personale, renunta in scris la 
calitatea de manager inainte de semnarea contractului 
de management sau daca parjile nu convin asupra 
contractului de management in termen de 30 de zile 
lucratoare de la data aducerii la cuno^tinja publica a 
rezultatului final al concursului, ordonatorul principal 
de credite are dreptul sa negocieze cu urmatorul 
clasat, in vederea incheierii contractului de 
management, cu condi^ia ca acesta sa indeplineasca 
prevederile art. 19 alin. (3)-(6'^l).________________
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Capitolul III Contractul de management
Articolui 23
Contractul de management se incheie pe o durata 

determinata, egala cu cea pentru care a fost aprobat 
proiectul de management.

Articolui 24
(1) Contractul de management cuprinde clauze 

organizatorice, financiare §i tehnice prevazute in 
caietul de obiective §i clauzele convenite de parjile 
contractante in urma negocierii prevazute la art. 22.

25. La articolui 24, alineatui (2) se modifica va 
avca urmatorul cuprins:

Pentru eliminarea unor clauze excesive (ex. 
deplasari profesionale) ori redundante [lit. m), 
n) §i o) actuale - nerespectarea obligatiilor vs. 
raspundere]. De altfel, parjile au iibertatea de a 
negocia clauzele a cSror eliminare se propune, 
precum §i altele, fara sa fie insa necesara 
inserarea lor drept obligatorii in actul 
normativ.

„(2) Contractul de management cuprinde, fara a se 
limita la acestea, clauze privind:

(2) Contractul de management cuprinde, fara a se 
limita la acestea, clauze privind:

a) parfile contractante;a) parfile contractante;
b) obiectul contractului;b) obiectul contractului;
c) durata contractului;c) durata contractului;
d) remunerajia managerului;d) remunera{ia managerului;
e) drepturile §i obligafiile managerului;e) drepturile |i obligafiile managerului;
f) drepturile §i obligatiile autorit^tii;f) drepturile §i obligatiile autoritatii;
g) limitele de competenfa;g) limitele de competenfa;
h) calendarul evaluarilor anuale §i evaluarii finale;h) sarcinile specifice pentru institutia de cultura;
i) dupa caz, clauze speciale legate de participarea 

directa sau indirecta a managerului la realizarea unori) calendarul evaluarilor anuale |i evaluarii finale;
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proiecte in cadrul institujiei;
j) clauze speciale privind timpul de odihna anual;j) clauze speciale pentru deplasari profesionale;

k) clauze speciale legate de participarea directa 
sau indirecta la realizarea unor proiecte in cadrul 
institutiei;

k) clauze speciale legate de neindeplinirea obligajiilor 
asumate de autoritate;

1) clauze speciale legate de programul de 
activitate §i timpul de odihna; 1) raspunderea contractuala;

m) clauze speciale privind neindeplinirea 
celorlalte responsabilitap prevazute de prezenta 
ordonanfa de urgenfa, de reglementarile specifice 
institupei de cultura, de regulamentul de organizare §i 
funcponare a respectivei institutii;

m) solutionarea litigiilor;

n) clauze speciale legate de neindeplinirea 
obligajiilor asumate de autoritate; n) conditiile de modificare §i incetare a contractului;

o) clauza penalS §i for^a majora;o) raspunderea contractuala;
p) alte clauze speciale;p) condifiile de incetare a contractului;

q) dispozipi finale.”q) soluponarea litigiilor;
r) modificarea contractului;
s) clauza penala §i forfa majora;
t) alte clauze speciale;
u) dispozipi finale.

(2^1) Contractului de management i se vor anexa, 
ca parji integrante, urmatoarele documente:

a) proiectui de management ca document de 
referin|a;

b) programul minimal;
c) alte anexe, dupa caz.
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in forma actuala, norma contravine celei de 
la art.49, care stipuleaza ca aceste documente 
se aproba prin hotarare a Guvemului.

Se propune abrogarea art.24 alin.(3), 
concomitent cu abrogarea art.49 §i modificarea 
art.5.

(3) Modeiul-cadru al contractului de management 
pentru institutiile publice de cultura, in func^ie de 
categoria §i specificul acestora, este elaborat de 
Ministerul Culturii §i se aproba prin ordin al 
ministrului culturii.

26. La articolui 24, aiineatul (3) se abroga.

Articolul 25
(1) Pe durata contractului de management, 

autoritatea verifies modul in care sunt respectate 
clauzele acestuia de catre manager, in cadrul 
evaluarilor anuale ale managementului.

(2) Partile au dreptul de a reanaliza periodic 
sumele necesare realizSrii programului, in raport cu 
valorile asumate prin angajamentele luate in 
documentul de referinta, |i de a negocia anual 
programul minimal, in funefie de bugetul aprobat 
pentru derularea contractului de management.

(3) Rezultatele negocierilor desfa§urate potrivit 
alin. (2) sunt consemnate in acte adijionale la 
contractul de management.

Articolul 26
(1) In functie de marimea, complexitatea §i 

specificul institutiei publice de cultura, managerul 
este asistat in activitatea sa de organisme colegiale, 
dupa cum urmeaza:

a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau 
consultativ, in functie de reglementarile legale pentru 
fiecare categorie de institutie;

b) un consiliu de specialitale, cu rol consultativ, 
in functie de specificul activit&tii institutiei.

(2) Abrogat.



21

(3) In funcfie de specificul §i complexitatea 
activita^ii institu^iei, managerul poate delega 
personalului din subordine sarcini §i responsabilita^i, 
cu respectarea reglementarilor legaie in vigoare.

Articolul 27
(1) Managerul are urmatoarele atribujii 

principale:
a) elaboreaza §i propune spre aprobare autoritap'i 

proiectul de buget al institu^iei;
b) decide asupra modului de utilizare a bugetului 

aprobat al instituliei, conform prevederilor 
contractu lui de management, cu respectarea 
prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru 
bugetul acesteia;

c) selecteaza, angajeaza §i concediaza personalul 
salariat, in condiliile legii;

d) negociaza clauzele contractelor de munca, in 
conditiile legii;

e) negociaza clauzele contractelor incheiate 
conform prevederilor codului civil sau, dupa caz, 
confonn legilor speciale;

f) dispune efectuarea evaluarilor anuale ale 
performan^elor salariatilor, in condi{iile legii;

g) reprezinta institutia in raporturile cu terfij;
h) incheie acie juridice in numele §i pe seama 

institujiei, in limitele de competenja stabilite prin 
contractul de management.

(2) Managerul poate indeplini §i alte atribu^ii 
stabilite prin contractul de management, prin 
regulamentul de organizare §i funcjionare a instituliei 
sau prevazute de lege._________________________
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(3) in exercitarea atributiilor sale, managerul 
poate mcheia contracte individuale de munca pe 
durata determinata, contracte incheiate potrivit 
Codului civil, precum §i contracte privind dreptul de 
autor §i drepturile conexe, fara ca durata acestora sa 
depa^easca cu mai mult de un an durata contractului 
de management.

27.La articolul 28, aliiieatele (1), (2) (4) se
modifica vor avea urmatorul cuprins:Articolul 28

„(1) Pentru activitatea depusa, managerul are dreptul 
la o remunera^ie lunara, a carei valoare se stabile§te
potrivit legislafiei privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice.

(1) Pentru activitatea depusa, managerul are 
dreptul la o remunera^ie, in cuantumul §i in limitele 
stipulate de lege, prevazuta in contractu! de 
management.

Pentru corelarea cu prevederile Anexei 
nr.III, cap.Vl art.3 din Legea-cadru 
nr. 153/2017.

(2) in cazul in care managerul are studii de specialitate
corespunzatoare sau experien^a necesara, acesta are, in 
mod exceptional, dreptul ca, pentru indeplinirea 
programului minimal, in cadrul contractului de 
management, sa participe, in calitate de autor sau, dupa 
caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispozitiilor 
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor §i drepturile 
conexe, cu modificarile |i completarile ulterioare, la 
realizarea, in mod direct sau indirect, de proiecte in cadrul 
institutiei pe care o conduce.”

(2) in cazul in care managerul are studii de 
specialitate corespunzatoare sau experien^a necesara, 
acesta are dreptul ca, pentru indeplinirea programului 
minimal, in cadrul contractului de management, sa 
participe, in calitate de autor sau, dupa caz, de artist 
interpret sau executant, potrivit dispozitiilor Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor §i drepturile conexe, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, la 
realizarea, in mod direct sau indirect, de proiecte in 
cadrul institutiei pe care o conduce.

(3) Proiectele la a caror realizare managerul 
urmeaza sa participe, in mod direct sau indirect, in 
conditiile prevazute la alin. (2), vor fi stabillte de 
comun acord cu autoritatea.

(4) Pentru proiectele ce urmeaza sa fie realizate in 
conditiile prevazute la alin. (2), autoritatea incheie acte 
aditionale la contractul de management, care vor cuprinde 
denumirea §i prezentarea proiectelor, bugetul necesar 
realizarii proiectelor, bugetul alocat de autoritate in acest 
scop, precum $i remuneratia stabilita de autoritate. Prin

(4) Pentru proiectele ce urmeaza sa fie realizate in 
conditiile prevazute la alin. (2), autoritatea incheie 
acte aditionale la contractul de management, care vor 
cuprinde denumirea §i prezentarea proiectelor, 
bugetul necesar realizarii proiectelor, bugetul alocat 
de autoritate in acest scop, precum $i remuneratia

Pentru a evita o concurenta neloiala intre 
manager in dublS calitate de autor, artist, 
interpret sau executant §i decident al 
programarii spectacolelor ceilalti arti^ti 
angajati ai institutiei.
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derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, remunerajia nu 
poate depa§i 10% din mcasarile nete corespunzatoare 
comunicarii publice a operei la a carei realizare a 
participat, direct sau indirect, managerul, in calitate de 
autor ori de artist interpret sau executant. Remunerafiile 
lunare totale Tncasate de manager in temeiul acestui 
alineat nu pot depart 50% din cuantumul 
indemnizatiei lunare brute de manager.

stability de autoritate. Prin derogare de la prevederile 
Legii nr. 8/1996, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, remunera^ia nu poate depa§i 10% din 
incasarile nete corespunzatoare comunicarii publice a 
operei la a cSrei realizare a participat, direct sau 
indirect, managerul, in calitate de autor ori de artist 
interpret sau executant.

(5) In cazul operelor de creajie intelectuala la a 
caror realizare managerul participa in mod direct sau 
indirect §i pentru care sunt utilizate resursele 
institufiei, drepturile patrimoniale vor fi cesionate 
institutiei, conform contractului de cesiune incheiat 
intre manager §i autoritate in condi^iile Legii nr. 
8/1996, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Articolul 29
(1) Remuneratia managerului, prevazuta in 

contractu) de management, este asimilata salariului 
numai din punct de vedere fiscal, respectiv al 
obligap’ilor ce decurg pentru manager $i autoritate din 
legislafia privind sistemul public de pensii §i alte 
drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul la 
asigurare pentru accidente de munca §i boli 
profesionale, din legislajia privind sistemul 
asigurarilor pentru §omaj §i stimularea ocuparii for^ei 
de munca, precum §i din legisla^ia privind asigurarile 
de sanatate.
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(2) Managerul beneficiaza prin contractu! de 
management de timp de odihna anual, asimilabil 
concediuJui de odihna, indemnizajia aferenta, 
diuma §i cheltuieli de delegare m interesul 
serviciului, concediu medical potrivit legii §i zile 
libere platite pentru sarbStorile legale, evenimente 
familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele 
prevazute in legislatia muncii.

28. Articolul 29 aiin. (3) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

(3) In cazul in care ca§tigatorul concursului de 
proiecte de management define o ftmcfie de execufie sau 
de conducere in aceea§i institufie ori in alta institufie de 
cultura, contractul individual de munca pentru funcfia 
respective se suspenda pe durata executant contractului 
de management.

(3) In cazul in care ca§tigatorul concursului de 
proiecte de management define o funcfie de execufie 
sau de conducere in aceea^i institufie ori in alta 
institufie de cultura, contractul individual de munca 
pentru funcfia respective se suspende pe durata 
contractului de proiecte de management.

Pentru claritatea exprimerii.
In subsidiar, sintagma actuale, ’’contract de 

proiecte de management”, este incorecta si 
lipsite de sens.

Pe de 0 parte, norma de la actualul alin.(4) 
- care prevede ca suspendarea CTM incepe la 
data semnarii contractului — contravine celei 
de la alin.(3) actual, care stipuleaze ca 
suspendarea opereaza pe durata contractului, 
deci de la data inceperii executarii (nu a 
semnarii) sale. Just este sa opereze 
suspendarea pe durata executarii contractului, 
§i nu deja incepand cu semnarea sa.

Odata puse in acord cele doua alineate, cel 
de-al doilea [actualul alin.(4)] devine 
redundant §i lipsit de sens suplimentar, fafa de 
ceea ce a dispus deja alin.(3).

(4) Suspendarea contractului individual de munca 
potrivit alin. (3) ]§i produce efectele de la data 
semnarii contractului de proiecte de management 
pana la data incetarii acestuia in una dintre 
modalitSfile prevazute de prezenta ordonanfa de 
urgenfa.

29. Articolul 29 alin. (4) se abroga.

30. La articolul 29 se introduc alin. (4) $i (5) ce vor 
avea urmatorul cuprins:
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(4) Pentru manager, durata executarii contractului 
de management constitute vechime in munca in 
specialitate.

In scopul asigurarii intereselor profesionale 
ale persoanelor care ocupa aceste funclii.

(5) In cazul in care ca^tigatorul concursului de 
management detine o funcfie de manager in cadrul 
unei alte institu|ii publice de cultura, contractul 
acestuia inceteaza de drept la data semnarii unui nou 
contract de management.

Articolul 30
Managerul care nu are domiciliul in localitatea in 

care institutia i§i are sediul poate beneficia de 
locuinta de serviciu sau, dupa caz, poate primi din 
bugetu! autorita|ii o suma lunara forfetara 
neimpozabila, in cuantum de pana la 50% din ca§tigul 
salarial mediu net pe economic, pentru a-§i asigura 
cazarea §i poate beneficia lunar de decontarea 
cheltuielilor de transport pentru doua deplasari dus- 
intors in localitatea de domiciliu, in condi^iile legii, 
conform clauzelor contractului de management.

Articolul 31
Abrogat.

Articolul 32
(1) Contractul de management inceteaza in 

urmatoarele cazuri:
a) rezultatui evaluarii anuale este sub nota 7;
b) expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
c) managerul nu mai indepline§te oricare dintre
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condijiile prevazute la art. 3;
d) renun^area de catre manager la mandatul 

incredin^at;
e) cu acordul partilor;
f) decesul sau punerea sub Interdic^ie 

judecMoreasca a managerului.
g) constatarea neindeplinirii obiectivelor, 

programului minimal din motive imputabile 
managerului, a nerealizarii indicatorilor de referinja 
stabiliti prin contractul de management sau a 
prejudicierii imaginii institu^iei ori a autorita^ii, 
precum §i constatarea nerespectarii dispozitiilor 
legate de mdeplinirea atributiilor prevazute la art. 27.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), managerul 
va acorda un preaviz de cel pu^in 30 de zile.

31. La articolul 32, dupa aiineatui (2) se introduce 
un nou alincat, aiineatui (2^1) care va avea urmatorul
ciiprins:

(2^) In cazul prevazut la lit. a), c), d), e), g)
managerul este obligat sa procedeze la predarea 
activita|ii cMre managerul interimar numit de 
autoritate.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. g), autoritatea 
va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform 
prevederilor contractului de management.

(4) Contractul de management se suspenda de 
drept in cazurile prevazute de lege sau cu acordul 
partilor, la cererea motivata a managerului.

(5) In cazul reorganizarii de catre autoritate a 
institutiei, managerul are dreptul sa depuna un nou 
proiect de management, adaptat noii forme 
organizatorice a institutiei, in termen de 45 de zile de 
la adoptarea actelor administrative sau normative de
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punere in aplicare a reorganizarii.

32. La articolul 32, (iupa alineatui (5) se introduce 
uii nou aliucat, alineatui (6) care va avea urmatorul 
cuprins:

Reglementarea unei situa^ii echitabile 
previzibile, de respectare a unor drepturi 
castigate, pentru persoana care la data atribuirii 
contractului de management nu implinise 
varsta de pensionare, dar care o impline|te pe 
parcursul derularii contractului de 
management.

(6) Contractul de management inceteaza la data 
implinirii varstei de pensionare pentru limita de varsta 
de catre manager, daca autoritatea nu decide 
men|inerea valabilitafii acestuia, la solicitarea 
managerului, fara a depai^i durata pentru care a fost 
initial incheiat.

Articolul 33
(1) In situajiile de incetare a contractului de 

management inainte de termen, autoritatea 
desemneaza, prin ordin sau dispozitie, o persoana 
competenta sa asigure managementul institujiei 
publice de cultura, in maximum 5 zile de la data 
constatarii incetarii contractului de management, §i 
organizeaza un nou concurs de proiecte de 
management, in termenul stabilit la art. 7 alin. (3).

(2) In cazul in care persoana astfel desemnata i|i 
desfa§oara activitatea in cadrul institutiei sau intr-o 
alta institutie publica de cultura, raporturile de munca 
ale acesteia cu respectiva institujie se suspends pe 
intreaga perioadS de exercitare a mandatului de 
interimat.

Persoana care asigura interimatul 
managementului va fi remunerata la nivelul prevazut 
pentru manager.______________________________

(3)
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(4) Prin excep^ie de la prevederile art. 24, 
autoritatea va incheia cu persoana desemnata un 
contract de management pentru perioada asigurarii 
interimatului, m care se vor prevedea expres 
atributiile $i limitele de competenta.

(5) Conducerea interimara se asigura pana la data 
inceperii executarii noului contract de management, 
dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu 
exceptia cazurilor prevazute la art. 32 alin. (4).

Articolul 34
(1) Contractul de management se incheie in forma 

scrisa, in limba romana, cate un exemplar pentru 
fiecare parte.

(2) Contractul de management se incheie intre 
ordonatorul principal de credite §i ca§tigatorul 
concursului de proiecte de management in urma 
negocierii, potrivit dispozitiilor art. 22.

Articolul 35
(1) Solujionarea litigiilor aparute in legaturS cu 

atribuirea, incheierea, executarea, modificarea §i 
incetarea contractului de management, precum §i a 
celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza 
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

(2) Acpunea in justijie se introduce la sec^ia de 
contencios administrativ a tribunalului in a carui 
jurisdictie se afla sediul autoritalii.

Capitolul IV Evaluarea managementului
Articolul 36
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(1) Evaluarea managementului se face anual, pe 
baza Regulamentului-cadru de organizare §i 
desfa^urare a evaluarii managementului, elaborat de 
Ministerul Culturii, reprezinta procedura prin care 
autoritatea verifica modul in care au fost realizate
obligaliile asumate prin contractul de management, in 
raport cu resursele financiare alocate, potrivit 
procedurilor prevazute la art. 25 alin. (2) $i (3).

(2) In toate cazurile, evaluarea prevazuta la alin. 
(1) se face prin analizarea proiectelor realizate in 
cadrul programului asumat §i, dupa caz, Jinandu-se 
cont §i de activitalile realizate, altele decat cele 
prevazute in programul minimal.

Articolui 37
(1) Termenele §i modul in care se efectueazS 

evaluarile anuale sunt prevazute prin grija autoritatii 
in contractul de management.

33.La articolui 37, alineatul (2) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care rezultatele evaluarilor 
anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligata sa 
organizeze evaluare finala cu cel putin 90 de zile 
calendaristice inainte de expirarea duratei 
contractului de management.

(2) In cazul in care rezultatele evaluarilor anterioare 
sunt peste 7, autoritatea este obligata sa organizeze 
evaluare finala cu cel putin 90 de zile calendaristice 
inainte de expirarea duratei contractului de management.

Evaluarile trebuie sa fie peste nota 7.

Articolui 38
(1) In vederea evaluarii managementului, la 

nivelul autoritatii se infiinteaza comisii de evaluare 
pentru fiecare categorie de institutie publica de 
cultura, conform procedurilor prevazute in 
Regulamentul-cadru de organizare §i desfa^urare a 
evaluarii managementului.______________________
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(2) Comisia de evaluare este alcatuita potrivit 
prevederilor art. 16, care se aplica in mod 
corespunzator.

34. La articolui 38, dupa alineatul (2) $e introduce 
nil iiou alineat, alineatul (2'^]) care va avea urmatorul 
cuprins:
(2A1) xiuip de doi ani dupa data evaluarii, membrii 
comisiei de evaluare Du pot incheia, sub sanctiunea 
nulitafil absolute, contracte cu titlu oneros cu institutia 
al caret manager este supus evaluarii.

In vederea asigurarii obiectivitatii
concursului.

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numip prin 
ordin sau dispozitie a autoritalii.

Idem cu situatia de la art.24 alin.(3).
A

In forma actuala, norma contravine celei de 
la art.5, care stipuleaza ca acest document se 
aproba prin Ordin de Ministru.

Se propune abrogarea art.38 alin.(4), 
concomitent cu abrogarea art.49 §i modificarea 
art.5.

(4) Regulamentul-cadru de organizare |i 
desfa§urare a evaluarii managementului este elaborat 
de Ministerul Culturii, Cultelor §i Patrimoniului 
National §i se aproba prin hotarare a GuvemuJui.

35.La articolui 38, alineatul (4) se abroga.

Articolui 39
(1) In vederea efectuarii evaluarii, managerul are 

obligatia de a inainta, in termen de 30 de zile de la 
data depunerii situajillor financiare anuale, un raport 
de activitate intocmit conform modelului elaborat de 
Ministerul Culturii §i aprobat prin ordin al ministrului 
culturii.

(2) Dupa depunerea de catre manager a situatiilor 
financiare anuale |i a raportului de activitate, 
ordonatorul principal de credite are obligafia sa 
organizeze, in termen de 60 de zile, evaluarea anuala, 
in conditiile prezeiitei ordonanle de urgenta.________
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(3) in cuprinsul raportului de activitate managerul 
are dreptul sa formuleze propuneri motivate privind 
modificarea ^i/sau completarea clauzelor 
contractuale, cu respectarea cadrului general instituit 
prin contractul de management incheiat cu 
autoritatea, poate propune, pentru urmatoarea 
perioada de raportare, noi proiecte, conform 
bugetului aprobat.

36. La articolul 40 litera b) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

Articolul 40
Evaiuarea managementului este organizatS m 

urmatoarele etape:
a) analiza raportului de activitate;

b) susjinerea raportului de activitate de catre manager 
in cadrul unui interviu public.

b) sus^inerea raportului de activitate de catre 
manager in cadrul unui interviu.

Articolul 41
(1) Comisia de evaluare elaboreaza un raport 

motivat asupra rezultatului ob^inut de manager in 
urma evaluarii §i face recomandari pentru continuarea 
sau incetarea managementului, respectiv rezilierea 
contractului de management incheiat cu respectivul 
manager.

(2) in cazul in care nota finala se situeaza sub 7, 
rezultatul evaluarii este nesatisfacator.

37.La articolul 41 alin. (3) se modifica i^i va avea 
urmatorul cuprins:

(3) Rezultatul evaluarii, nota fmala §i raportul 
intocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cuno§tinla 
managerului, in scris, in termen de 24 de ore de la 
incheierea procedurii de evaluare.____________________

(3) Rezultatul evaluarii, nota finala §i concluziile 
raportului intocmit de comisia de evaluare sunt aduse 
la cuno^tinta managerului, in scris, in termen de 24 de 
ore de la incheierea procedurii de evaluare._________



32

38.La articoiul 42, alineatcie (1) (2) se modifica
vor avea urmaforul cuprins;Articoiul 42

„(1) Managerii au dreptul sa formuleze contestatii cu 
privire la rezultatui evaluarii §i/sau modul de respectare 
a procedurii privind organizarea §i desfa|urarea evaluarii. 
Contestajiile se depun la sediul autoritajii, m termen de 
maximum 3 zile lucratoare de la data comunicarii 
rezultatului evaluarii.

(1) Managerii au dreptul sa fonnuleze contestatii 
asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea §i desfa§urarea evaluarii §i sa le depuna 
la sediul autoritatii, in termen de maximum 3 zile 
lucratoare de la data comunicarii rezultatului 
evaluarii.

in vederea crearii posibilitatii de a se 
contesta evaluarea §i pe fond, nu doar 
procedural.

intrucat contestatiile pot avea ca obiect atSt
modul de respectare a procedurii privind 
organizarea §i desfa§urarea evalu^ii. cat §i 
rezultatui acesteia, este necesar un timp mai 
lung pentru activitatea comisiei de solutionare 
a contestatiilor.

(2) Contestatiile se solutioneaza in termen de 15 zile 
lucratoare de la data expir^ii termenului pentru depunerea 
contestatiilor, de catre o comisie de contestatii.

(2) Contestatiile se solutioneazS in termen de 3 
zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru 
depunerea contestatiilor, de catre o comisie 
constituita in acest sens conform prevederilor art. 21.

39. La articoiul 42, dupa alineatul (2) se iiitroduc 
trei iioi alineate, alioeatul (2^1), (2"'2) si (2^3) care vor 
avea urmatorul cuprins:

in vederea asigurarii obiectivitatii
evaluarii.

Intrucat, potrivit propunerii pentru alin.(l), 
comisiile de solutionare a contestatiilor 
urmeaza sa se pronunte ^i pe fond, este necesar 
sa fie alcatuite §i din specialisti, aidoma 
comisiilor de concurs.

Intrucat norma actuala trimite la art.21, dar 
in forma propusa a art.21 alin.(l), acesta ar 
urma sa cuprinda la randul sau o trimitere la 
art. 16, e necesar a se face aici direct trimitere 
catre art. 16. Aceasta pentru ca, potrivit art.50 
alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, ”nu poate fi facuta, de regula, o 
trimitere la o alta norma de trimitere.”

(2''1) Comisa de solufionare a contestafiilor este 
constituita conform prevederilor art. 16 alin. (2) care 
se aplicS in mod corespunzator, numita prin ordin sau 
dispozipe de catre autoritate in acela^i moment cu 
comisia de evaluare.
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(2^2) in comisia de solu(ionare a conte$ta(iilor nu 
pot 11 numifi membrii care au facut parte din comisia 
de evaluare.

(2^3) Membri comisiei de solufionare a 
contesta^iilor se supun limitarilor prevazute la art. 16 
alin.(2^1) ?i(2^2).

(3) In termen de 24 de ore de la expirarea 
termenului in care pot fi depuse contesta^ii sau, dupa 
caz, de la data solutionarii acestora, rezultatui final al 
evaluarii este adus la cuno§tin|a publica prin grija 
autoritatii.

(4) Rezultatui final al evaluarii se aproba prin 
ordin sau dispozi^ie a autoritatii, dupa caz.

40. Articolul 43 se modifica $i va avea urmatorul 
cupriiis:Articolul 43

Avand in vedere ca oricum managerul 
formuleaza o contestatie pentru a nu crea 
stari de incerlitudine prea lungi se elimina 
obligativitatea plangerii prealabile (alte situatii 
similare se regasesc in Codul administrativ, 
OG 66/2000, OG 65/1994 etc.)

Rezultatui final al evaluarii poate fi atacat in justi^ie m 
conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. Plangerea prealabila nu este 
obligatorie.

Rezultatui final al evaluarii poate fi atacat in 
justitie in conditiile Legii nr. 554/2004, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Eliminarea prevederilor referitoare la dreptul 
de preeminenta al managerului (a§a-numitul 
,concurs inchis’) care a obtinut la evaluarea 
finala nota 9, pentru asigurarea unui concurs 
de management deschis, echitabil §i dinamic, 
care este in interesul institufiei de 
management. Managerul care a obtinut la 
evaluarea finala un rezultat mai mare sau egal

41. Articolul 43'^! se abrogaArticolul 43^1
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cu 9 are un avantaj competitiv in noul concurs 
deschis, activitatea sa de management fiind 
validata de rezultatul concursului si prin 
urmare sanseJe atribuirii unui non contract de 
management ca urmare a noului concurs sunt 
superioare unui condidat nou. Aceasta insa nu 
poate prevala interesului institutiei de cultura 
de a avea un nou concurs deschis.

(1) in cazul in care rezultatul evaluarii finale,
prevazute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal 
cu 9, managerul are dreptui de a prezenta un nou 
proiect de management, in conformitate cu cerintele 
caietului de obiective intocmit de autoritate.

(2) Termenul de depunere a proiectului de 
management se stabile^te de catre autoritate.

(3) Proiectul de management depus in condifiile 
alin. (1) constituie baza incheierii unui nou contract 
de management.

Articolul 44
Abrogat.

42.Articolul 45 se modiflca $i va avea urmgtorui 
cuprins;

Articolul 45
„Art. 45. Autoritatea are obligafia sa organizeze 

concurs de proiecte de management in urmatoarele 
situatii:

Autoritatea are obligafia sa organizeze concurs de 
proiecte de management in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei contractului de 
management, in termen de 30 de zile de la finalizarea 
evaluarii finale;

Pentru punerea in acord cu art.43* alin.(l).a) la expirarea duratei contractului de management, in 
termen de 30 de zile de la finalizarea evaluarii finale;

Ipoteza de la actuala lit.b) e continuta deja 
la art.32 alin.(l) lit. a), iar lit.d) in forma 
propusa va face trimitere la intreg articolul 32.

b) rezultatul evaluarii anuale este sub nota 7; b) rezultatul evaluarii anuale este sub nota 7;
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Introducerea noului con(inut, pentru 
punereain acord cu art.43'.

c) intervine o situa^ie prevSzuta la art. 32 alin. (1) lit.c) intervine o situa^ie prevazuta la art. 32 alin. (1)
lit. g); g);

d) partile nu convin asupra clauzelor noului contract 
de management in termenui de negociere prevazut la art. 
22 alin. (1), fi nici autoritatea §i urmatorul clasat nu 
convin asupra clauzelor acestui contract potrivit 
prevederilor art. 22 alin.(2).

d) in termenui de negociere stabilit potrivit 
prevederilor art. 22 alin. (1) parjile nu convin asupra 
clauzelor noului contract de management.

Pentru corelare cu art. 22 alin.(2).

Pentru o trimitere generic^ la toate cauzele 
de incetare. (Din cuprinsul actual al normei art. 
45 s-ar deduce, de pilda, in mod ilar, ca in 
cazul decesului, autoritatea nu ar urma sa 
organizeze un concurs).

e) in celelalte cazuri de incetare a contractului de 
management, prevazute la art. 32.”

Capitolul V Dispozi^ii tranzitorii §i finale
Articolu) 45'^!
(1) in termen de un an de la semnarea

contractului de management, ordonatorul principal de 
credite are obligatia de a asigura parliciparea 
managerilor la cursurile de atestare in domeniul 
managementului, special organizate de catre Centrul 
de Pregatire Profesionala in Cultura, institutie aflata 
in subordinea Ministerului Culturii, Cultelor §i 
Patrimoniului National.

(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la 
cursurile prevazute la alin. (1): deplasare, cazare §i 
diuma, precum costul cursurilor de management se 
suporta de catre autoritate §i se prevad in bugetul 
institutiei publice de cultura.
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Articolul 46 - Articolul 48
Abrogate

43.Articolul 49 se abrogS.Articolul 49
Regulamentul-cadru de organizare §i desfa§urare 

a concursului de proiecte de management, 
Regulamentul-cadru de organizare §i desfa§urare a 
evaluarii managementului, modelul-cadru ai caietului 
de obiective, pe categorii de institutii, modelul-cadru 
al raportului de activitate, precum §i modelele-cadru 
recomandate pentru contractele de management se 
elaboreaza de Ministerul Culturii, Cultelor §i 
Patrimoniului National §i, se aproba prin hotarare a 
Guvemului.

Articolul 50 - Articolul 51
Abrogate.

44.La articolul 52, alineatul (1) se modiiica §i va 
avea urmatoruJ cuprins:Articolul 52

„(1) Pentru activitatea depusa, membrii comisiilor de 
concurs §i de evaluare, ai celor pentru solutionarea 
contestapilor, precum §i membrii secretariatelor acestora 
beneficiaza de o indemniza^ie in cuantum de 10% din 
indemnizatia ordonatorului principal de credite, dar fara 
a se depa$i limita anuala prevazuta la alin. De
asemenea, persoanele mentionate beneficiaza de 
decontarea cheltuielilor de transport 51 cazare, precum §i 
de diuma.”

(1) Pentru activitatea depusa, membrii comisiilor 
de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru 
solufionarea contestafiilor, precum §i membrii 
secretariatelor acestora beneficiaza de o indemnizatie 
in cuantum de 10% din indemnizatia ordonatorului 
principal de credite, precum §i de decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare §i diuma.

Pentru limitarea cooptarii acelorasi 
persoane in comisii in secretariate.

45.La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduce 
un Dou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
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Pentru activitatea depusa Tn cadrul comisiilor §i 
a secretariatelor menp'onate Ja alin. (1), o persoana nu 
poate ob^ine de la una §i aceea§i autoritate, pe parcursul 
unui an, remunera^ii al caror cuantum cumulat sa 
depa§easca 30% din indemniza^ia lunara a ordonatorului 
principal de credite, indiferent de numarul 
comisiilor/secretariatelor in care a fost desemnata de 
respectiva autoritate in cursul anului respectiv.”

Idem.

costurilereprezentand
corespunzatoare prevederilor alin. (1) sunt suportate 
din bugetul autoritatii, pe baza unor conventii 
incheiate conform prevederilor Codului civil.

Sumele(2)

Articolul 53
(1) Dispozitiile prezentei ordonanje de urgen^a nu 

se aplica bibliotecilor universitare §i/sau §colare §i 
institutiilor publice de cultura din sistemul de aparare, 
ordine publica $i siguranta nationals.

(2) Abrogat.

46.Articoiul 54 sc abroga.Articolul 54
Norma e caduca §i generatoare de confuzii, 

caci dupa emiterea Legii nr.l53/2017 lasa sa 
subziste un paralelism legislativ. Aceasta 
deoarece remuneratia nu se mai stabile^te 
potrivit acestei OUG, ci prin echivalare cu 
cuantumul stipulat de legislatia privind 
salarizarea personalului platit din fonduri 
publice.

Remuneratia managerilor din institutiile de 
spectacole sau concerte se stabile§te conform 
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, nefiind 
aplicabile prevederile lit. C "Functii administrative de 
specialitate" lit. c) din anexa la Ordonanta Guvernului 
nr. 21/2007 privind institutiile §i companiile de 
spectacole sau concerte, precum §i desfa§urarea 
activitatii de impresariat artistic, aprobata cu 
modificari $i completari prin Legea nr. 353/2007.

Articolul 55
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(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre autoritate a obligatiilor 

prevazute la art. 4, art. 7 alin. (2) §i (3);
b) nerespectarea de catre institujie a obligatiei 

prev^ute la art. 14.
I

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se 
sancjioneaza cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei. •5

'»,(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se 
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.

•4 .

1
(4) Constatarea §i sanctionarea contraventii lor 

prevazute la alin. (1) se fac de catre persoanele 
imputemicite prin ordin al ministrului culturii §i 
cullelor.

I

Articolul 56
Contraventiilor prevazute la art. 55 le sunt 

aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvemului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobata cu modific^i §i completari prin Legea nr. 
180/2002, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Articolul 57
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante 

de urgenta se abroga Ordonanta Guvemului nr. 
26/2005 privind managementui institutiilor publice de 
cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 635 din 19 iuHe 2005, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 114/2006.

47. Dupa art. 57 sc introduce un nou articol, art.
58:

’’Contractele de management aflate in desfasurare la Nu se aplica regula incetarii de drept
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prevazuta la art. 3 alin. (2)data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile 
pana la tennenul convenit la incheierea lor,”

Art. II. - Ordoiianta de urgeni(a a Guvernului nr. 
63/2010 pentru niodiflcarea conipletarea Legil nr. 
273/2006 privind finanfele publice locale, precum §i 
pentru stabiiirea unor masuri fiiianciare, publicata in 
Monitorul Oficial a! Romaniei, Partca I, nr.450 din 2 
iulie 2010, aprobata cu modiilcari complctari prin 
Legea nr. 13/2011, cu modificarllc completarile 
ulterioare, se modifies dupa cum urmeaza:

OUG nr.63/2010 (extras)

Articolul III
(1) Pentru indeplinirea alribuliilor prevazute de 

lege, la stabiiirea numarului de posturi din aparatul de 
specialitate al primarului, aparatul de specialitate al 
consiliului jude^ean, precum §i din instituliile publice 
locale infiinjate prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative, autoritSlile administra^iei publice locale 
se incadreaza in numarul maxim de posturi 
determinat potrivit anexei care face parte integranta 
din prezenta ordonanla de urgenla.

l.La articolul III, alineatul (2) se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:

„(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) 
nu se aplica capitolelor bugetare «Invatamant», 
«Sanatate» §i «Asigurari §i asisten^a sociala», indiferent 
de sursa de finan^are, $j nici institutiilor publice de 
cultura.”

in vederea eliminarii inechitatii dintre 
institu^iile infiinlate de autoritatile locale (caci 
doar acestea sunt incluse), §i cele infiinlate de 
autoritati centrale (cele mai multe din tara).

(2) Numarul maxim de posturi prev^ut la alin. 
(1) nu se aplica capitolelor bugetare «invalamant», 
«Sanatate» §i «Asigurari §i asistenta sociala», 
indiferent de sursa de finanjare.

(3) Se interzice salarizarea/raportarea din/in 
capitolele bugetare prevazute la alin. (2) a 
personalului care realizeaza atribujii §i activitali 
specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv 
institutii publice locale.

(4) Abrogat.

i/
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(5) Penlru reducerea cheltuielilor de persona! $i 
incadrarea In num3rul maxim de posturi prevSzul la 
alin. (1) §i (2), ordonatorii de credite ai bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind fmantele publice locale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pol reduce nurnSrul de posluri 
finanlale §i, respectiv, pot disponibiliza, In conditiile 
legii, personalul aferent.

(6) Stabilirea functiilor In limita numdrului 
maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor 
alin. (I) §i (2), se realizeazS prin derogare de la 
urmatoarele prevederi:

2.La articolul 111 alineatul (6), litercle a) d)-0 sc 
abroga.

a) anexele nr. 1 2b) la Legea bibliotecilor nr.
334/2002, republicatS in IMonitorul Oficial al 
Romanic!, Partea 1, nr. 132 din 11 fcbruarie 2005, 
cu modiflcarile completarile ulterioare, in 
conditiile continudrii functionSrii serviciului 
public respectiv;

Pentru corelare cu art.III alin.(2).
Fiind eliminate reslrictia pentru aceste 

institutii, nu se mai impune dcrogarea.

b) art. 5 §i 7 din Legea nr. 339/2007 privind 
promovarea aplicSrii strategiilor de management de 
proiect la nivelul unit^tilor administrativ-teritoriale 
judeiene §i locale, publicatS In Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu 
modificSrile §i completarile ulterioare;

c) art. 17 alin. (2) din RegulamentuI de organizare 
§i functionare a autoritStii teritoriale de ordine 
publica, prevazut In anexa nr. 1 la Hotararea 
Guvemului nr. 787/2002, publicata In Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 5 august 
2002, In conditiile continuarii functionarii serviciului 
public respectiv;

d) art. 30 alin. (1) din Legea muzeclor $i 
colectiilor publice nr. 311/2003, rcpublicatS in 
Monitorul OHcial al Romaniei, Partea 1, nr. 927 
din 15 noiembrie 2006, cu modificSrilc ulterioare;

Idem.



41

e) art. 6 alin. (2) din Ordonanfa dc urgen|S a 
Guvernului nr. 118/2006 privind infiinlarea, 
organizarca $i des0$urarca activit^th 
a$czamintelor culturale, publicatS in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partca 1, nr. 1.038 din 28 
decembrie 2006, aprobatS cu modificari $i 
completari prin Lcgca nr. 143/2007;

Idem.

f) art. 8 alin. (5) din Ordonanfa Guvernului nr. 
21/2007 privind institutiile $i companiilc de 
spcctacole sau concerto, precum $i desfl$urarea 
activit^tii impresariat artistic, publicatd in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 82 din 
2 februarie 2007, aprobatd cu modiflcSri $1 
completari prin Legca nr. 353/2007, cu 
modificSrilc ulterioare.

Idem.

(7) Autoritaiile administratiei publice locale ?i 
persoanele din institutiile publice locale care 
indeplinesc atributiile de angajare, lichidare, 
ordonaniare §i plats a dreplurilor salariale rSspund 
disciplinar, administrativ, contraventional, civil, 
patrimonial sau penal, dupa caz, de nerespectarea 
prevederiloralin. (l)-(3) gi (5).

(8) in termen de 20 de zile de la publicarea
ordinului ministrului dezvoltSrii regionale §i 
adminisirapei publice, prevSzut la alin. (11), m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prefectui 
comunica numarul maxim de posturi prevazut la alin. 
(1) §i (2), pe fiecare unitate/subdiviziune 
administrativ-teritoriaia. Comunicarile se transmit, in 
format electronic, Ministerului Dezvoltarii Regionale 
§i Administratiei Publice §i Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici._________________________
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maxim de posturi al 
adminislrativ-teritoriale,

(8^1) Numarul 
unitatilor/subdiviziunilor 
stabilit poirivit pet. 1 din anexS, se revizuie§te anual 
de catre prefect conform alin. (8), numai m cazul m 
care numarul maxim de posturi, rezultat ca urmare a 
cre§terii numarului de locuitori, esie mai mare decat 
cel stabilit in anul anterior.

(9) In situatia nerespectarii incadrarii in numarul 
maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) §i (2), 
directiile generale regionale ale finantelor 
publice/administrajiile judejene ale finantelor publice 
suspenda alimentarea cu cole defalcate din impozitul 
pe venit §i sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de slat, repartizate potrivit art. 33 din Legea 
nr. 273/2006, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, pana la data la care autoritatile 
administra^iei publice locale fac dovada incadrarii in 
prevederile prezentei ordonante de urgenta.

(10) Inslituliile prefectului §i directiile generale 
regionale ale finanielor publice/administratiile 
jude(ene ale finantelor publice monitorizeaza 
incadrarea in numarul de posturi §i raporteaza 
trimestrial Ministerului Finanielor Publice situatii 
referitoare la modul de respcctare a prevederilor legii 
de catre instilutiile publice locale. In tennen de 3 zile 
de la primirea situajiilor, Ministerul Finantelor 
Publice le comunica, in format electronic, 
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Adminislraliei 
Publice.

(11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale §i adminislra^iei publice, se revizuie§te 
media numarului de locuitori previzutS in tabclul 2 
din anexa.

3.Titlui anexci sc modifica va avea urmatonil
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cuprins:
„PROCEDURA DE STABILIRE a numarului maxim 

de posturi ce pot fi incadrate la nivelul 
unitatilor/subunitatilor 
exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare 
«Tnvatamant» §i «Asigurari §i asisten^a social3», finanjate 
din bugetele locale, a celor din capitolul bugetar 
«Sanatate», indiferent de sursa de finantare, precum cu 
exceptia posturilor din cadrul institufiilor publice de 
cultura”

PROCEDURA DE STABILIRE a numarului 
maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul 
unitatilor/subunitapior administrativ-teritoriale, cu 
exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare 
"invatam^t" §i "Asigurari §i asistenja sociala", 
finantate din bugetele locale, precum §i din capitolul 
bugetar "Sanatate", indiferent de sursa de finantare

administrativ-teritoriale, cu
Pentru corelare cu art.Ill alin.(2).

4.La anexa, partea introductiva a note! de subsol $e 
modiflca si va avea urmatorul cuprins:

„Numarul maxim al posturilor pentru fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, cu exceptia 
celor din cadrul capitolelor bugetare "Invatamant" §1 
"Asigurari si asistenfa sociala", fmantate din bugetele 
locale, a celor din capitolul bugetar "Sanatate", indiferent 
de sursa de finantare, precum $1 cu excepfia posturilor 
din cadrul institutiilor publice de cultura, se stabileste 
dupa cum urmeaza:” 

Numarul maxim al posturilor pentru fiecare 
administrativ-teritoriala.unitate/subdiviziune 

exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare 
"Invatamant" §1 "Asigurari §i asistenta sociala", 
finantate din bugetele locale, precum §1 din capitolul 
bugetar "Sanatate", indiferent de sursa de finantare, 
se stabile§te dupa cum urmeaza:

cu

idem.

Art. Ill. - In termen de 60 de zile dc la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, prevederile Ordinului 
ministrului culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare $i desta^urare a 
concursului de management, Regulamentului-cadru de 
organizare si desfa^urare a evaluarii managementului, 
modelului-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de 
institufii, modelului-cadru al rapoiTului de activitate, 
precum fi modelului-cadru recomandat pentru 
contracte de management, publicat in Monitorul 
Oilclal al Romaniei, Partea 1, nr. 962 din 24 dccembrie 
2015, vor fi puse in acord cu prevederile prezentei legi, I
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prill ordin al ininistruiui culturii, care se publica in 
Moniforul OflciaJ al Romaniei, Partea 1.

Art. IV. - Ordonan(a de urgen^a a Guvernului 
nr.189/2008 privind managcmentul institu^iilor publice 
de cultura, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, 
Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu 
modificari $i completari prin Lcgea nr. 269/2009, cu 
niodificarile $i completarile ulterioare, precum si cu 
cele ad use prin prezenta lege, se va republica in 
Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, dandu-$e 
textelor o noua numerotare.
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