
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAIj 

HOTARAREANr. ŞJJ 
Diu 	2016 

Privind: aprobarea caietelor de obiective, anuntului privind conditiile de 
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de managemeut Ia Casa 
de Cultura Tecuci si Muzeul Teodor Cincu Tecuci si a comisiilor de concurs si de 
solutiouare a contestatiilor. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de iriregistrare si data depunerii proiectului nr: 1 6984/PJ/1 1. 11.2016  
Consi1y1 L9cal al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedint %in 

datadef, 	2016; 
Avand în vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 1 6982/PJ/1 1.1 1.2016 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Comp. gestiunea resurselor umane si a 

functiilor publice inregistrat sub nr.16983/PJ/1 1.1 1.2016 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. si 
Avand in vedere prevederile art. 4, 6,7,8 ,9 din OUG.nr . 1 89/2008 privind managementul 

institutiilor publice de cultura cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile HCL nr. 222/30.11.2013 si HCLnr.224/30.11.2013 privind 

aprobare Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management la Casa de 
Cultura Tecuci si Muzeul Teodor Cincu Tecuci 

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(1), alin(2) lit.,,a,alin(6) , lit a din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala (r.2); 

Avind in vedere prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala (r.2); 

HOTARASTE: 

Art.1.Se aproba Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Casa de 
Cultura Tecuci, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire. 

Art.2. Se aproba Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Muzeul 
de istorie Teodor Cincu Tecuci, prevazut in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta 
hotarire. 

Art.3. Se aproba comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de 
management la Casa de Cultura Tecuci si Muzeul Teodor Cincu Tecuci, care va avea urmatoarea 
componenta: 

Comisia de concurs: I. 	 reprezentantul autoritatii; 
2. specialist in domeniul de activitate al institutiei 
3. 	specialist in domeniul de activitate al institutiei 

Comisia de solutiouarç a contestatii1o: 
1. M3 /%7reprezentantui autoritatii; 
2. specialist in domeniul de activitate al institutiei 

specialist in dorneniul de activitate al institutiei 

Scrctiriitu1 coinisiti de conci 	se ]ia din cie tn reirezert  din cadrul :Co:rp CiRiFJ. 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Fotache Valerica 

Art.4. Se aproba anuntul conditiilor de participare la concursul de managerrient la Casa de 
Cultura Tecuci si Muzeul de istorie Teodor Cincu Tecuci, conform anexelor nr. 3, parte 
integranta din prezenta hotarire. 

Art.5. Se aproba bibliografia in vederea participarii la concursul de management la Casa 
de Cultura Tecuci conform anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarire. 

Art.6 Se aproba bibliografia in vederea participarii Ia concursul de management laMuzeul 
de Istorie Teodor Cincu Tecuci conform anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarire 

Art.7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului municipiului 

Tecuci. 

SEDINTA, 



805300 TECIJCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
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JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR e-mail : registratura3muuicipiultecuci.ro 
WEB: www.rnunicipiullecuci.corn 

Telefoii SECRETARJA T. 03723641 77;FAX:0236-816054 

ANEXA nr.3 

/4/ 

ANUNŢ  
Concurs de proiecte de management pentru Casa de Cutura Tecuci 

Consiliul Local al municipiului Tecuci, prin UAT Municipiul Tecuci organizeaza la sediul 
sau lin localitatea Tecuci, str.lDecembrie 1918 rir.66, in conformitate ce prevederile OUG. 
ur. 1 89/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobata prin Legea 
nr.269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare ale Ordinului nr.2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desaşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 
a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, 
precum şi a modelului - cadru al contractului de management , concurs de proiecte de 
management pentru Casa de Cultura Tecuci. 

Conditii de participare: 
a) are cetăţenia română  sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 
b) are capacitate deplină  de exerciţiu; 
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licen ţă  absolvite cu diplomă  de licenţă  sau 
echivalentă  îri domeniul de activitate al institu ţiei: studii umaniste si arte, stiinte sociale; 
d) întrune şte condiţiile de pregătire sau experienţă  în management de minim 5 ani; 
e) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de 
management pentru motive imputasbile in ultimii 4 ani; 
f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce 1-ar face incompatibil cu func ţia pentru 
care candidează  
g) nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) - c) din 
Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii 
h) cunoaşte limba română, scris şi vorbit 

Calendarul concursului: 
a) 17.11.2016, aducerea la cunostinta publica a : conditiilor de participare la concursul de 
proiecte de management; caietului de obiective; calendarului concursului, cu precizarea 
termenului/perioadei pentru fiecare etap ă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de 
management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informa ţiilor (privind 
condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia 
şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune în ţelegeri a cerinţelor concursului). 
b) 8.12.2016, data limită  pentru depunerea proiectelor de rnanagement şi a dosarelor de concurs 
de către candidaţi; 
c) 8.12.-16.12.2016, selecţia dosarelor si analiza proiectelor de managernent —prima etapa; 
d) 19.12.2016 , susţinerea proiectelor de managernent în cadrul interviului - a doua etap ă ; 
e) 1 9.12.2016 , ora 16°°,aducerea la cunotin ţa candidaţilor si la cunotin ţa publică, a 
rezultatului concursului si aarea acesluia 



f) 20.12.2016 ,candidaţii nemulţumi ţi pot depune contesta ţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea si desfă urarea concursului, la Comp.GRUFP din cadrul 
aparatului de specialitate al UAT municipiul Tecuci; 
g) 22. 12.20 16, soluţionarea contesta ţiilor depuse; 
j) 23.12.2016, ducerea la cuno ştinţa publică  prin afi şaj la sediul autorit ăţii şi al instituţiei, precum 
şi pe pagina de internet a autorit ăţii şi a instituţiei publice de cultură, a rezultatului concursului. 

Dosarul de concurs trebuie s ă  conţină : 

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă  de 
e-mail; 
b) copie a actului de identitate; 
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004); 
d) diplome de studii şi, după  caz, documente care atest ă  efectuarea unor specializ ări în domeniul de 
activitate al instituţiei; 
e) adeverinţa care să  ateste starea de sănătate corespunz ătoare, eliberată  cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile sanitare 
abilitate; 
f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cet ăţenie română  sau acte similare în situaţia persoanelor 
cu altă  cetăţenie; 
g) copia carnetului de muncă  si, după  caz, o adeverin ţă  care să  ateste vechimea în specialitatea 
studiilor (ulterior datei de 0 1 .0 1 .20 1 1 vechimea se probeaz ă  cu adeverinţă  eliberată  de angaj ator), 
conform modelului anexat; 
h) declaraţie pe propria răspundere că  nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de 
serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani; 
i) declaraţie pe propria răspundere că  nu a fost lucrător al securităţii sâu colaborator al acestei, în 
sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonan ţa de urgenţă  a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securit ăţii; 
j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajeaz ă, dacă  este cazul, să  renunţe la postul de 
manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câ ştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de 
management, conform modelului anexat; 
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerin ţelor din Caietul de 
obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 
din Ordonanţa de urgenţă  a Guveruului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără  a avea semnături şi fără  a conţine 
indicii privind identitatea autorului (fără  a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care 1-a 
întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în propriet ăţile fişierului electronic). 
1) în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atest ă  efectuarea unor specializ ări în altă  ţară, 
acestea trebuie s ă  fie înso ţite de dovada recunoaterii acestora în România, conform prevederilor 
legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau 
documentele care atest ă  efectuarea unor specializ ări, cu termenul de valabilitate expirat. 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezint ă  însoţite de documentele originale, care se 
certifică  pentru conformitate de c ătre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Documentele depuse într-o limb ă  străină  vor fi înso ţite obligatoriu de traduceri legalizate. 
Proiectele manageriale care nu respect ă  condiţiile de mai sus vor fi eliminate din concurs în etapa de 
selecţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la mp. GRUFP (telefon: 03 7•2/3 64 1 1 1 )din cadrul primarie 
Municipiului Tecuci(luni—vineri între orele 7,00-1 6,00); 
Regularnentul concursului şi caietul de obiective se pot desc ărca de pe pagina oficial ă  de internet a 
primarie municipiului Tecuci (www.municipiultecuci.com ) 



BIBLIOGRAFIE 
CONCURS MANAGERI MUZEU de ISTORIE TEODOR CINCU,, TECUCI 

• Legea nr. 31 1/2003, legea muzeelor si a colectiilor publice, cu modific ările si completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 2 1 /2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi comp1etri1e ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modific ările ş i 
completările ulterioare; 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările si cornpletările ulterioare; 

• Legea-cadru rir. 284/2010 privind salarizarea unitar ă  a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţă  de urgenţă  a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri 
publice în anul 2016, precum si alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 5 1 /1 998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 1 19/1999 privind controlul intern şi controlul financiarpreventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• O.S.G.G. rir. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern!managerial, al entitatilor publice 
cu modificarile si completarile ulterioare; 



ANEXA nr. 5 
, 7 e 	ţ, 

BIBLIOGRAFIE 
CONCURS MANAGERI CASA DE CULTURA TECUCI 

•Ordonanţa de urgenţă  rir. 1 1 8/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activit ăţii 
aşezămintelor culturale; 

• Ordonanţa Guvernului rir. 21/2007 privind institu ţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activit ăţii de impresariat artistic, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modific ările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat ă, cu modificările si completările ulterioare; 

• Legea-cadru nr. 2 84/20 10 privind salarizarea unitar ă  a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţă  de urgenţă  a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri 
publice în anul 2016, precum si alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 5 1 /1 998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modific ările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 1 19/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului internlmanagerial, al entitatilor publice 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
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ANEXA nr.3 

ANUNŢ  
Concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultura Tecuci si Muzeul de 

Istorie Teodor Cincu Tecuci 

Consiliul Local al municipiului Tecuci, prin UAT Municipiul Tecuci organizeaza la sediul 
sau lin localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918  nr.66, in conformitate ce prevederile OUG. 
nr. 1 89/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobata prin Legea 
nr.269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare ale Ordinului nr.2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfaşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 
a modelului - cadru al caietului de obîective, a modelului - cadru al raportului de activitate, 
precum şi a modelului - cadru al contractului de management , concurs de proiecte de 
management pentru Casa de Cultura Tecuci si Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci. 

Concursul pentru ocuparea celor doua posturi de manager ,institutii publice de cultura, se va 
organiza dupa aceeasi procedura si calendar, la ore diferite. 

Conditii de participare: 
a) are cetăţenia română  sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 
b) are capacitate deplină  de exerciţiu; 
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă  de licenţă  sau 
echivalentă  în domeniul de activitate al institu ţiei: studii umaniste si arte, stiinte sociale; 
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă  în management de minim 5 ani; 
e) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul cle serviciu sau contractul de 
management pentru motive imputasbile in ultimii 4 ani; 
f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce 1-ar face incompatibil cu func ţia pentru 
care candidează  
g) nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) - c) din 
Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii; 
h) cunoaşte limba română, scris şi vorbit 

Calendarul concursului: 
a) 17.11.2016, aducerea la cunostinta publica a : conditiilor de participare la concursul de 
proiecte de management; caietului de obiective; calendarului concursului, cu precizarea 
termenului/perioadei pentru fiecare etap ă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de 
management care fac obiectul dosarului de concurs; bib1iografei; informa ţiilor (privind 
condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia 
ş i orice alte informaţii considerate necesare unei rnai bune în ţelegeri a cerinţelor concursului). 
b) 8.12.2016, data limită  pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs 
de către candidaţi; 
c) 8.12.46.12.2016, selecţia dosarelor si anaiiza proiectelor de management —prirna etapa; 
(1) 19.12.2016 , susţinerea proiecte]or de management în cadrul interviului - a doua ctap ă ; 



e) 19.12.2016 , ora 16°°,aducerea la cunoslinia can(-lida ţilor sî la cunostinta public ă. a 
rezultaiu1 ui concursului si afsarea acestuia; 
f) 20.12.2016 ,candida ţii nernul ţurniţi pot depune contesia ţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea si desi ă urarea concursului, la Cornp.GRUFP din cadrul 
aparatului de specialitate al UAT municipiul Tecuci; 
g) 22.12.2016, soluţionarea contestaţiilor depuse; 
j) 23.12.2016, ducerea la cuno ştinţa publică  prin afisaj la sediul autorit ăţii şi al instituţiei, precum 
şi pe pagina de internet a autorit ăţii ş i a instituţiei publice de cultur ă, a rezultatului concursului. 

Dosarul de concurs trebuie s ă  conţină : 

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă  de 
e-mail; 
b) copie a actului de identitate; 
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004); 
d) diplome de studii şi, după  caz, documente care atesâ efectuarea unor specializ ări în domeniul de 
activitate aI institu ţiei; 
e) adeverinţa care să  ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberat ă  cu cel mult 6 luni ariterior 
derulării concursului, de către medicul de fainilie al candidatului sau de c ătre unităţile sanitare 
abilitate; 	 . 
f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cet ăţenie roniână  sau acte similare în situaţia persoanelor 
cu altă  cetăţenie; 
g) copia carnetului de muncă  si, după  caz, o adeverinţă  care să  ateste vechiniea în specialitatea 
studiilor (ulterior datei de 0 1.0 1.2011  vechimea se probeaz ă  cu adeverinţă  eliberată  de angaj ator), 
conform modelului anexat 
h) declaraţie pe propria răspundere că  nu i-a încetat contractul îndividual de munc ă, raportul de 
serviciu sau contractul de management pentru motive iinputabile în ultimii 4 ani; 
i) declaraţie pe propria răspundere că  nu a fost lucră.tor aIsecurităţii sau colaborator al acestei, în 
sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgeaţă  a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii; 
j) declaraţie pe propria răspundere,, prin care se angajează, dacă  este cazul, să  renunţe Ia postul de 
manager deţinut, în concliţiile în care este declarat câ ştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de 
management, conform modelului anexat; 
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerin ţelor din Caietul de 
obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 
din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului rir. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără  a avea semnături şi fră  a conţine 
indicii privind identitatea autorului (fără  a se menţiona numele şilsau prenumele persoanei care 1-a 
întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în propriet ăţile fişierului electronic). 
1) în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atest ă  efectuarea unor specializ ări în altă  ţară, 
acestea trebuie s ă  fie înso ţite de dovada recunoaterii acestora în România, conform prevederilor 
legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau 
documentele care atestă  efectuarea unor specializ ări, cu termenul de valabilitate expirat. 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezint ă  însoţite de documentele originale, care se 
certifică  pentru conformitate de c ătre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Docurnentele depuse într-o limb ă  străină  vor fi însoţite obligatoriu de traduceri legalizate. 
Proiectele manageriale care nu respect ă  condiţiile de mai sus vor fi eliminate din concurs în etapa de 
selecţie. 
Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la mp. GRUFP (telefon: 0372/3641 1 1)din cadrul primarie 
Municipiului Tecuci(luni—vineri între orele 7,00-16,00); 
Regularnenlul concursului şi caietu} de obiective se pot desc ărca depe pagina oficială  de internet a 
pri mari e ruunicipiului Tecuci (www.municipiultecuci.corn) 
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PR IMAR IE 

Nra k 

Către Domnnl Priinar al Municipiului Tecuci, 
Cătălin Constantin Hurdubae 

In atenţia Serviciului Resurse Umane 

Referitor la adresa nr. 9087/PJ/14.09.2016, înregistrat ă  Ia Casa de Cultură  
Tecuci prin nr. 1115 din 15.09.2016, privind întocmirea caietului de obiective 
pentru concursul de proiecte de management, v ă  înaintăm propunerea noastră , 
întocmită  conform Ordonanţei de Urgenţă  nr.189 din 25.11.2008 şi a Ordinului 
2799 din 10.12.2015 emis de Ministerul Culturii. Men ţionăm că  acest Caiet de 
obiective con ţine un număr de 31 pagini, din care trei anexe care sunt în num ăr 
de 21 pagini. 



• 2 1ET DOBIECTIVE.. 	 .: 

peni t. concspo.eete e manageinent organizat pnri Opaea 
postului de director- (inanager) al Casei de Cultur ă  Tecuci - perioada de 

management este de 	ani începand cu  

I. TIPUL ]NSTITUTIEI DE CULTURA 

Casa de Cultură  a Municipiului Tecuci este o institu ţie publică  de cultură, care func ţionează  sub 

autoritatea Consiliului Local al municipiului Tecuci, fiind finan ţată  din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul 

local. 

Casa de Cultură  îşi desfaşoară  activitatea în conformitate cu prevederile legisla ţiei române în vigoare, cu 

cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului - cadru. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

Casa de Cultură  are următoarele atribuţii principale: 

a) Organizează  şi desfaşoară  activităţi de educaţie permanentă, 

b) Organizează  şi desraşoară  activităţi cultural-artistice; 

c) Promovează  obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară  contemporană ; 

d) Organizează  şi desraşoară  activităţi, proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor 

morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi / sau aparţinând patrimoniului naţional şi universal; 

e) Organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a particip ării 

formaţiilor la manifestări culturale interjude ţene, naţionale şi intrnaţiona1e; stimularea creativit ăţii ş i a 

talentului, inclusive achizitionarea de costume pentru danduri, populare, dans modern, teatru, cor, etc. 

f) Propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradi ţionale, obiceiuri, tradi ţii, 

creaţii populare, valori ale patrimoniului eultural na ţional ce trebuie protejat; organizeaz ă  cercuri 

ştinţifice şi tehnice, de artă  populară  şi de gospodărie tărănească, desraşoară  activităţi de turism, 

agroturistice, de turism cultural şi tehnico - aplicative, în eadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice ş i 

formaţii / ansambluri artistice; 

g) Asigură  participarea la proieete şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 

h) AIte aetivităţi în conformitate eu obiectivele institu ţiei şi cu respectarea dispozi ţiilor legale în vigoare; 

i) Organizarea unei mediateci, care inelude atât bibliotec ă  de tip clasic cât şi benzi magnetice , aparatur ă  

audio-vizuală, calculatoare, aparat de proiectie, etc. 

11. MISfUNEA INSTITUŢ]EI 

Conform legislaţiei specifice şi a nevoilor culturale ale comunităţii locale, activitatea Casei de Cultur ă  a 

Municipiului Tecuci se adreseaz ă  tuturor cetăţenilor, indiferent de ras ă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau 

religie în vederea dezvolt ării Iibere şi a adaptării lor la evoluţiile majore din cadrul societ ăţii şi a normelor 

generale de moralitate. 



!n ieaîiarea activit ăţii sale spe ceCas. de Cultur ă  a Municipiului Tecuci poate c11iot ctl institu ţii 

publice, societăţi comerciale, regii autonome, companii na ţionale, organizaţii precum şi cu personae fizice ş i 

juridice din ţară  şi străinătate. 

Casa de Cultură  a Municipiului Tecuci particip ă  Ia proiectele elaborate de c ătre autoritatea local ă, 

asigurând baza material ă  de care dispune institu ţia, fiind un bun colaborator, precum şi un partener în cadrul 

proiectelor organizate de c ătre autoritatea Iocală . 

111. DATE PRIVIND EVOLUTIILE ECONOMICE SI SOCIOCULTURALE 

Casa de Cultura Tecuci a realizat printr-o strategie pe termen lung o planificare riguroasa, atat a 

fondurilor financiare si materiale, cat si a manifestarilor culturale. 

Criterii de performan ţă  ale conducerii instituţiei: 

1. - Cantitatea şi calitatea acţiunilor şi serviciilor realizate 

2. - Gradul de îndeplinire a sarcinilor ş i Iucrărilor în termenele stabilite 

3. - Eficienţa Iucrărilor şi sarcinilor realizate în contextual atingerii obiectivelor propuse 

4. - Adaptarea la complexitatea muncii. Gradul de creativitate. Adaptarea la situa ţii neprevăzute. 

5. - Asumarea reaponsabilităţilor, intensitatea implic ării şi rapiditatea intervenţiei in realizarea atribu ţilor 

Personalul Casei de Cultura Tecuci este format din : personal de conducere si personal de executie, 

dupa cum detaliem maijos: 

Nr.crt. Posturi Anul 2013 Anu! 2014 Anul 2015 

1 Personal de conducere 1 1 1 

2 Personal de specialitate 4 2 4 

3 Personal administrativ 1 2 3 

4 Personal de intretinere 4 4 2 

5 Total 10 9 8 

Casa de Cultură  Tecuci iniţiază  şi desfaşoară  proiecte în domeniul educaţiei permanente aI culturii 

tradiţîonale şi al creaţiei populare contemporane, urm ărind cu consecvenţă : 

a) Organizarea şi dest şurarea de activit ăţi cultural - artistice şi de educaţie permanentă ; 

b) Conservarea şi transmiterea valorilor morele, artistice şi tehnice ale comunit ăţii Iocale, ale 

patrimoniului naţional şi universal; 

c) Organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a particip ării 

formaţiilor la manifestări culturale interjude ţene, naţionale şi internaţionale, stimularea creativit ăţii 

şi a talentului; 

d) Organizarea sau suţinerea activităţii de documentare a expozi ţiilor temporare, elaborare de 

monografi şi Iucrări de educaţie civică  şi informarea publicului; 

e) Iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea institu ţiei; 

f) Organizarea şi desfaşurarea cursurilor de formare profesional ă  continuă ; 

g) Difuzarea de filme artistice şi documentare; 



. 	 1aticăşi:de gos di ţ  aran 

IV. 	Dezvoltarea specifica a institutiei Casa de Cultura Tecuci: 

- organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale institutiei sunt prevazute in anexa nr. 1; 

- statul de functii al institutiei este prevazut in anexa nr.2; 

- bugetul aprobat aI institutiei, pe ultimii trei ani, este prevazut in anexa rir.3. 

IV. 1. SCURT ISTORIC 

1 886 - 1 887 - S-a construit cl ădirea în care este ast ăzi sediul Casei de Cultură  a Municipiului Tecuci. 

Iniţial aici a funcţionat Primăria şi ulterior Casa Agronomului. Autorul proiectului de construc ţie este arhitectul 

Dimitrie Maimarolu. 

193 8 - În luna martie s-au pus bazele C ăminului Cultural oră enesc ,,Calistrat Hoga. 

1 953 - În luna august s-a înfiin ţat Casa Raională  de Cultură, în cadrul căreia îi desaurau activitatea 

forrnaţia de teatru, orchestrele de muzic ă  populară  şi semisimfonică, grupul coral, precum si cenaclul literar 

,,George Co şbuc. 

1 954 - Are loc prezentarea primului spectacol de estrad ă: ,,Sus cortina. 

1957 si 1968 - Formaţia de teatru a fost laureat ă  la Festivalul bienal de teatru ,,I . L . Caragiale, 

prezentă  fiind cu piesele ,,Împărăţia lui Machidon de Tiberiu Vornic si respectiv ,,Omul care aduce ploaie de 

Richard Nash. 

1966 - Se deschide priina expozi ţie internaţională  de fotografie în Tecuci. 

1968 - Îşi încep activitatea primele cercuri si cursuri tehnico-aplicative în cadrul Universit ăţii Populare 

care - atunci ca si acum - rămâne un important furnizor de oferte alternative de perfec ţionare şi calificare. 

1968 - Se organizează  prima ediţie a Festivalului interjude ţean de folclor moldovenesc ,,Cântă  de 

răsună  lunca. 

1970 - Casa de Cultură  organizează  ,,Întâlnirea cu fiii Tecuciului la care particip ă  si academicienii Ion 

Petrovici, Mihai Berza si Miltiade Filipescu. 

1970 si 1985 - Acelaşi talentat colectiv de artiti amatori particip ă  la Tulcea si apoi la Focani, în alte 

concursuri naţionale, cu piesele de teatru ,,Ace şti îngeri triti de D . R . Popescu si ,,Mobilă  si durere de 

Teodor Mazilu. 

1975 - Se înfiinţează  Ansamblul folcloric ,,Doina Siretului, care, de-a Iungul anilor, a câ ştigat 

numeroase premii la concursuri interjude ţene şi naţionale. 

1978 - Sediul instituţiei este mutat din clădirea Bibliotecii Municipale, în Iocalul fostei Prim ării a 

orau1ui. 

1 995 - S-a desfaşurat prima ediţie a concursului de poezie ,,Costache Conachi. 

2001 - Ansamblul folcloric particip ă  la Festivalul interna ţional de folclor de la Saujon, Fran ţa. 

2003 - ,,Amintiri de peste ani, spectacol reprezentativ cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existen ţă  ai 

Casei de Cultură . 

2006 - A fost ogranizată  prima ediţie a Colocviului Anual de Filosofie ,,Ion Petrovici. 

2008 - A fost organizat spectacolul aniversar ,,Mioara Velicu - 45 de ani de cântec românesc 



IV.2. Criterii de performan ţă  ale instituţiei în ultimii trei ani: 

Nr.crt Indicatori de performanta 2013 2014 2015 
1. Cheltuieli de beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli de 

capital) / nr.de beneficiari  
445 853 6 17677  1 027874 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 

3. Numar de activitati specifice 50 52 55 
4. Numar de aparitii media (fara comunicate de presa) 1 5 25 30 
5. Numar de beneficiari neplatitori  
6. Numar cie beneficiari platitori 124 153 187 
7. Numar de reprezentatii 20 24 27 
8. Numar de proiecte/actiuni culturale 20 24 31 
9. Venituri proprii din alte activitati 19479 1 30418 1 37050 

IV. 3 PATRJMONIUL INSTITUTIEI 

Patrimoniul Casei de Cultur ă  este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în 

proprietatea publică  sau privată  a statului şi/sau a unităţii administrative- teritoriale, dup ă  eaz, pe care le 

administrează  în condiţiile legii, sau în proprietatea privată  a instituţiei. Sediul Casei de Cultura Tecuci se af1a 

in strada 1 Decembrie 1918, nr. 62, avand in subordine Sala de Spectacole si Teatrul de Vara din strada 

Republicii. 

Patriinoniul Casei de cultură  poate fi îmbogăţit şi completat prin achizi ţii, donaţii, precum şi prin 

preluarea în regim de comodat . sau prin transfer, cu acordul p ărţilor, de bunuri din partea unor institu ţii publice 

ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor personae juridice de drept public / şi sau privat, a unor 

personae fizice din ţară  sau străinătate.Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Casei de Cultur ă  se 

gestionează  potrivit dispoziţiilor legale, conducerea instituţiei fiind obligată  să  aplice măsuri pentru protejarea 

acestora. 

IV. 4. Lista programelor §i proiectelor defa şurate în ultimii trei ani 

Dispunând de baza material ă  (imobil, dotări), fiind specializată  în prestarea de servicii cultural artistice, 

interacţionând pozitiv cu cererea colectivit ăţii, Casa de Cultură  a Municipiului Tecuci îndeplineşte rolul de 

regulator în procesul difuzării şi perceptiei actului cultural-artistic. 

PLAN CULTURAL 2015 

Nume programe/proiecte Perioada 

2 

1 ,,Ziva Culturii Naţionale,, 1 5 ianuarie 

2 Ziva Unirii Principatelor Romane ianuarie 

3 ,,Ziva dragostei ş i a bunăvoinţei,, (Dragobete) 24 februarie 



4 ,,Ziva internaţională  a femeii,, 8 martie 

5 
Concurs Interjude ţean de Interpretare a rnuzicii populare ,,Baiadele 

• 	Siretului martie 

6 Zilele Municipiului Tecuci ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe,, 23 aprilie 

7 Excursie docurnentara Ia Buciumeni Fiori de sânziene mai 

8 ,,Gala Teatrului Şcolar,, Mai 

9 Zilele Europei 

10 ,,Gala Dansului,, Iunie 

11 Sammer estival - Programe artistice de week-end în perioada Iulie - 

Auust  
iulie-august 

1 2 
Festival Jnternaţional de fanfare . (Parteneriat cu C.C.J.Gala ţi) . 

iulie-august 

13 Festival Internaţional aI grupurilot folclorice (Parteneriat cu C.C.J. 
Galaţi)  

iulie-august 

14 Ziva Casei de Cultură  a Municipiului Tecuci 7 august 

5 
Festivalul Naţional al grupurilor folclorice ,,CÂNTĂ  DE 

RASUNA LUNCA 
22 -  23 Au ust g 

16 . 	 • 	• 	• 	 . 
Concursul Naţional de poezie si muzica folk ,,Costache Conachi,, 

octombrie 

17 Editare plachetă  ,,COSTACHE CONACHI anual 

18 ZIUA ARMATEI ROMÂNE * 25 octombrie 

19 COLOCVIU DE FILOZOFIE noiembrie 

20 Pelerinaj la Mitropolia laşi (Moştele Sf. Cuv. Parascheva * octombrie 

21 Festivalul Muştar din Tecuci noiembrie 

22 Ziva Naţională  a României 1 decembrie 

23 Festival s ărbătorilor de iamă  (Datini din străbuni) * decembrie 

24 Festivalul sărbătorilor de iarnă  - Concert de Crăciun decembrie 

25 Restituirii culturale semestrial 

26 ,,Tecuceni la ei acas ă,, trimestrial 

27 Documentare folcloric ă  în zone din ţară . anual 



28 EditareRevistă  ,,Infocultural trimestrial 

29 
Festivalul de muzică  uşoară  ,,Floare_de_April 

anual (Aprilie) 

30 Festivalul S ărbătorilor de iarnă  - Concert de Revelion decembrie 

PLAN CULTURAL 2014 

1 ZIUA CULTURII NATIONALE 15 IANUARIE 

2 ZIUA UNIRII PRINCIPÂTELOR ROMANE IANUARIE 

3 ZIUA DRAGOSTEI SI A BUNAVOINTEI-DRAGOBETE 24 FEBRUARJE 

4 ZIUA INTERNATIONALA A FEMEII 8 MARTIE 

5 CONCURS INTERNATIONAL DE 1NTERPRETARE A 

MUZICII POPULARE ,,BALADELE SIRETULUI 

MARTIE 

6 ZILELE MUNIC]PIULUI TECUCI 

,,SF. MARE MUCENIC GHEORGHE 

. 	 23 APR1LIE 

7 ZILELE MUNICIPTULUI TECUCI 

SPECTACOL DE MUZICA SI DANS 

25 APRILIE 

8 EXCURSIE DOCUMENTARA LA BUCIUMENI 

,,FLORI DE SANZIENE 

MAI 

9 GALA TEATRULU1 SCOLAR MAI 

10 ZILELE EUROPEI 5-9 MAI 

11 GALA DANSULUI ]UNIE 

12 SUMMER ESTIVAL-PROGRAME ARTISTICE 

DE WEEK-ENI) IULIE-AUGUST 

IULIE AUGUST 

13 FESTIVAL INTERNATIONAL DE FANFARE IULIE-AUGUST 

14 FESTIVAL INTERNATIONAL AL GRUPURILOR 

FOLCLORICE 

IULIE-AUGUST 

15 DEPLASARE TN GERMANIA-GRUP VOCAL ANGELLI AUGUST 

16 FESTIVALUL NATIONAL AL GRUPURTLOR FOLCLORICE 

,,CANTA DE RASUNA LUNCA 

SEPTEMBRIE 

17 CONCURSUL NATIONAL DE POEZIE SI MUZICA FOLK 

,,COSTACHE CONACHI 

OCTOMBRIE 

18 EDITARE PLACHETA ,,COSTACHE CONACHI ANUAL 

19 COLOCVIU NATIONAL DE F1LOZOFIE NOIEMBRIE 

20 FESTIVALTJL MUSTAR D1N TECUCI NOIEMBR]E 

21 ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 1 DECEMBRTE 

22 FESTIVALUL SARBATO1ULOR DE IARNA DECEMBRIE 



23 FESTIVALJJL SARBATORJLOR DE IARNA 

CONCERT DE CRACI[JN 

DECEMBRIE 

24 RESTITUJRI CULTURALE &EMESTRJAL 

25 TECUCENI LA EI ACASA TRIMESTRIAL 

26 DOCUMENTARE FOLCLORICA IN ZONE DIN TĂRA ANUAL 

27 EDITARE REVISTA ,,]NFOCULTLJRAL TRJMESTRIAL 

PLAN CULTURAL 2013 

1 CARNAVALUL COLĂBORATOPJLOR 8 IANUARIE 

2 ZIUA CULTURII NATIONALE M. MJNESCU, I. SLAVICI 1 5 IANUARIE 

3 EVOCARE/SPECTACOL LA STATUJA LUI A.I. CUZA 24 IANUARIE 

4 CENACLUL LITERAR CALISTRAT HOGAS LUNAR 

5 VALENTINES DAY-SARBATORESTE JUBJREA 14 FEBRUARIE 

6 DRAGOBETE INTRE PREZENT SI UITARE 24 FEBRUAPJE 

7 OMATUTA FESTIVAL INTERJUDETEAN DE MIJZICA 

POPULARA EDITIA XVII 

1 MARTIE 

8 • 	 HAPPY MOTHERS DAY 6 MARTIE 

9 	j FLORI PENTRU MAIVIA 7 MART1E 

10 SPECTACOL MUZICĂL OVIDIU COMORNIC 8 MARTIE 

11 FOLK STUDIO 1 5 MART]E 

12 LANSARE DE CARTE VASILE SO]MARU 21 MARTJE 

13 EXPOZIT]E DE PAPUSI SI ARLECHINI DIN PORTELAN 22 MARTIE 

14 TECUCENI LA EI ACASA 29 MARTIE•  

15 PREZENTARE EXPONATE -MASTI POPULARE 2 APRJLLE 

16 CONCURS INTERJUDETEAN DE JJJRNALISM ,,PAMFIL 

SEICARU EDITIA A II-A 

5 APRILIE 

17 MEMORIA FOTOGRAF]EI VERNTSAJ 18 APRILIE 

18 CONFER1NTA SI LANSARE DE CARTE ,,SA NU NE 

RAZBUNATI 

18 APRJLIE 

19 ZILELE ASTRONOMIEI 1 8-2OAPRILIE 

20 MUZICA BIZANTINA IN CREATIA UNIVERSALA 19 ĂPRILIE 

21 PIANUL CALATOR - HORIA MIHAIL 21 APRILIE 

22 GALA ,,FLORJLOR DE APRIL 27 APRILIE 

23 BUCURIA IERTARII- BUCURIA INVIERII 29 APRILIE 

24 ZIUA FAMILIEI 1 5 MAI 



25 • 	 MAIUFOLK 	 : 17MAI 

26 LĂNSARE DE CARTE DR. MIHAI GANEA 29 MAI 

27 GALA TEATRULUI SCOLAR 30 MAI 

28 FEST1VAL CONCURS ,,DĂNCE ART (il IUNIE 

29 ,,EROII DE LĂNGĂ  NOI EXP6ZITIE FOTO 12 JUNIE 

30 TUDOR PAMFILE PERSONĂLITATE EMBLBMATICA 12 IUNIE 

31 ZIUA EROILOR 13 IUNIE 

32 TEATRU ,,CLUB ART 15 JUNIE 

33 ISTORJA DE LANGA NOI 17 IUNIE 

34 ZIUA UNIVERSALA A IEI ROMANESTI 25 IUNIE 

35 ZIUA DRAPELULUI NATIONAL 26 IUNIE 

36 ZIUA IMNULUI NATIONAL 29 IULIE 

37 CONCERT NTERNATIONAL DE FANFARE 10 AUGUST 

38 ANSĂMBLURJ FOLCLORICE 1NTERNAţIONALE 17 AUGUST 

39 SPECTACOL DE MUZICA SI DEMONSTRATII DE ARTE 

MARTJALE - TECUCENI LA EI ACASA 

30 AUGUST 

40 LANSAREA BULETINULUI JNFORMATIV ,,JNFO 

CULTURAL 

30 AUGUST 

41 TOAMNA TECUCEANA 31 AUGUST 

42 COPJLARIA - CUVANT, DESEN SI JOACA 6 SEPTEMBRJE 

43 ZILELE EUROPENE ALE PATRJMONIULUI 20 SEPTEMBRJE 

44 ZIUA MONT)IALA A PACII 20 SEPTEMBRJE 

45 ZILELE EDUCATIEI 3 OCTOMBRIE 

46 ZIUA HOLOCAUSTULUI- O LACRIMA A ISTORIEI ...! 9 OCTOMBRIE 

47 AM STRANS TOAMNA .... DUPA TOAMNA! 10 OCTOMBRIE 

48 FESTIVAL CONCURS DE POEZIE ,,C. CONACHI XXI 1 1-12 OCTOMBRIE 

49 CONFERINTA ,,PREDICTIA STJINTIFICA A 

CUTREMURELOR 

23 OCTOMBRIE 

50 SESIUNE DE COMUNICARI - ZIUA ARMATEI ROMANE 24 OCTOMBRIE 

51 SIMPOZION ,,TREI POETI, TREI DESTNE 7 NOIEMBRIE 

52 COLOCVIU ANUAL DE FILOZOFIE ,,ION PETROVICI VIII 22 NOIEMBRIE 

53 FESTIVALUL OBICEJURILOR DE CRACIUN SI ANUL NOU 20 DECEMBRIE 

V . Sarcini pentru management 

Pentru perioada 2016 - 2020 managementul va avea urm ătoarele sarcini: 

• să  reprezinte institu ţia înraporturile cu ter ţii; 

• sa asigure conducerea activit ăţii curente a instituţiei; 

• să  răspundă  pentru modul în care înaptuie şte actele de administrare şi gestionare a bunurilor 



. 	 . 	
.:..:. 	 . 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă  din proiectului de management în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului Local, respectiv cu cele prev ăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc 

funcţionarea instituţiei; 

• transmiterea c ătre Consiliul Local conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 

1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură  aprobată  prin Legea nr. 269/2009, a rapoartelor 

de activitate/raportului final şi ale tuturor comunic ărilor necesare. 

• elaborează  programele de activitate anuale şi pe etape, urmărind realizarea Ior; 

urmăreşte realizarea obiectivelor aflate în sarcina personalului de specialitate ş i a personalului 

auxiliar; 

• îndrumă  coordonează, controlează  şi răspunde de toate activităţile funcţionale ale instituţiei; 

• stabileşte orarul de funcţionare a instituţiei şi programul de lucru al angaja ţilor conform prevederilor 

legale în vigoare; 

se va intocmi/respecta regulamentul de functionare a1 Casei de Cultur ă ; 

hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordan ţă  cu 

legislaţia în vigoare; 

• reprezintă  şi angajează  instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară  şi străinătate; 

identifica surse de finantare pentru proiecte culturale si artistice; 

• participă  efectiv la organizarea şi desfaşurarea tuturor ac ţiunilor culturale de amploare ale institu ţiei; 

Pentru perioada 2016 - 2020, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Casei de Cultur ă, 

urmărind: 

- derularea activit ăţilor şi serviciilor oferite de Casa de Cultură  în baza programelor elaborate pentru 

satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei pie ţe informaţionale concurenţiale, 

evaluarea şi reconsiderarea, după  caz, a respectivelor programe şi proiecte în func ţie de dinamica 

implementării; 

- reconsiderarea strategiilor institu ţiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu; 

- întărirea capacit ăţii instituţionale şi de a1ministrare a programelor, ac ţiunilor şi activităţilor culturale; 

- îmbunătăţirea dotării materia1e, identificarea şi asigurarea resurselor materiale în vederea desfa şurării 

activităţii la un nivel tot mai ridicat; 

- stabilirea concret ă  a priorităţilor Casei de Cultură  în vederea cre şterii nivelului cultural; 

- realizarea unor parteneriate cu alte institu ţii cu obiective asemănătoare, din ţară  şi străinătate, cu 

instituţii guvernamentale, autorit ăţi locale, etc, iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat; 

- definirea şi implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public, 

atragerea ş i formarea unui public interesat de valorile culturale; 

- diversificarea ofertei de servicii ş i lărgirea aecesului la informaţii; 

- utilizarea eficientă  a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesional ă  a personalului, 

precum şi recrutarea şi selecţia viitorilor angajaţi; 

- ridicarea calităţii serviciilor oferite de Casa de Cultur ă; 



-.:.• ... :.oltarea .de :a ţin cultu e, şi::rfesionaieare s ă  faciliteze integre. 	u1tură în 

contextul profesional european, precum şi promovarea culturii ş i a identităţii româneşti în spaţiul 

cultural naţional şi internaţional; 

- realizarea unui mediu informaţional competitiv şi asigurarea unor servicii de calitate prin atragerea în 

cadrul personalului institu ţiei a unor speciali şti care respectă  şi promovează  calitatea şi valoarea; 

- stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficien ţei serviciilor de cultură  tradiţionale şi moderne. 

vI. Structura si continutul proiectului de management 

Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din 

actele normative indicate în bibliogr ăfie, este Iimitat la un num ăr de 50 pagini + anexe redactate şi trebuie să  

conţină  punctul de vedere aI candidatului asupra dezvolt ării şi evoluţiei instituţiei pe durata proiectului de 

management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform defini ţiilor prevăzute în ordonaţa 

de urgenţă . 

În evaluarea proiectului de management se va urm ări modul în care oferta candidatului r ăspunde la 

obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonan ţa de urgenţă, având în vedere 

următoarele prevederi, care reprezint ă  totodată  şi criteriile generale de analiz ă  şi notare a proiectelor de 

management: 

a) analiza socioculturală  a mediului în care î şi desfăşoară  activitatea instituţia publică  de cultură  ş i 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură  şi, în funcţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia; 

c) analiza organizării instituţiei publice de cultură  şi propuneri de reorganizare şilsau restructurare, 

după  caz; 

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură ; 

e) strategia, programele si planul de ac ţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu ţiei 

publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; 

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a institu ţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de c ătre autoritate. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai ios, trebuie s ă  conţină  soluţii manageriale concrete, 

în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor. 

A. analiza sociocultural ă  a mediului în care î şi desfăşoară  activitatea instituţia publică  de 

cultură  ş i propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul institu ţional existent: 

1. Instituţii / organizaţii care se adreseaz ă  aceleeaşi comunităţi; 

2. participarea instituţiei în/la programe / proiecte europene / interna ţionale; 

3. cunoaşterea activit ăţii instituţiei în / de către comunitatea beneficiar al acestora; 

4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovăriiIactivităţi PR / strategii media; 

5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate; 

6. Profilul / portretul beneficiarului actual; analiza datelor ob ţinute; estimări pentru atingerea altor 



ţintă a1activităţi1orinstituţiei ..;pterÎiienscurt; pe termen lung; 	; 	• 	 •• 	. 

8. descrierea modului de dobândire a cunoa şterii categoriilor de beneficiari (tipul informa ţiilor: studii, 

eercetări, alte surse de informare); 

9. utilizarea spaţiilor instituţiei; 

10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, repara ţii, reabilitări, după  caz. 

B. Analiza activităţii instituţiei publice de cultură  şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbun ătăţirea 
acesteia: 

1. analiza programelor/proiectelor institu ţiei; 

2. analiza particip ării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţionale, în U. E. după  caz alte state); 

3. analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă  instituţia, cum este percepută, factori de succes ş i 

elemente de valorizare social ă, aşteptări ale beneficiarilor etc; 

4. eoneluzii: - reformularea mesajului, dup ă  caz; 

- descrierea principalelor direc ţii pentru îndeplinirea misiunii. 

C. analiza organizării instituţiei publice de cultură  şi propuneri de reorganizare şi!sau restructurare, dup ă  caz: 

1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi!sau ale actelor normative ineidente; 

c. 3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de conducere, dup ă  

caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competen ţe în cadrul conducerii 

instituţiei; 

4. analiză  a nivelului de perfec ţionare a personalului angajat - propuneri privind eursuri de perfec ţionare 

pentru conducere şi personal. 

D. Analiza situaţiei economico - financiare a instituţiei publice de cultură : 

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup ă  eaz, completate cu informa ţii solicitate/ob ţinute de la 

instituţie: 

bugetul de venituri (subvenţii /alocaţii, surse atrase / venituri proprii); 

bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munc ă!convenţiilcontracte încheiate în baza legilor speciale; 

bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de între ţinere; cheltuieli pentru repara ţii capitale); 

2. analiza comparativă  a cheltuielilor (estimate şi, după  caz realizate) în perioada / perioadele indicate în caietul 

de obiective, după  caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 

Nr.crt. Programullproiectul Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat  

Observatii,comentarii,concluzii 

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

Total: 	• Total: Total:  
3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institu ţiei: - analiza veniturilor 



.••. propri:r ii 	ptivitatea de ba ă, specitică. iastiţţii 	ctegorii d 

întreg!preţ  redus/bilet profesionaL/bilet onorific, abonamente, cu men ţionarea celorlalte facilit ăţi practicate; 

analiza veniturilor proprii realizate din alte activit ă.ţi ale instituţiei; 

analiza veniturilor realizate din prest ări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorit ăţi publice 

locale; 

4. analiza gradului de cre ştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor; 

5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subven ţie/alocaţie. 

8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

	

	- din subvenţie de la bugetul local 

- din venituri proprii. 

E. Strategia, programele si planul de ac ţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu ţiei publice de 

cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate: 

a. 1. prezentarea strategiei culturale (artistice, dup ă  caz) pentru întreaga perioad ă  de management; 

a. 2. programele propuse pentru întreaga perioad ă  de management cu denumirea şi, după  caz, descrierea 

fiecărui program, a scopului ş i ţintei acestora, exemplific ări; 

3. proiecte propuse în cadrul programelor; 

a. 4. alte evenimente, activit ăţi, specifice instituţiei planificate pentru perioada de management; 

F. Previzionarea evolu ţiei economico-financiare a institu ţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor 
financiare ce ar trebui alocate de c ătre autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de huet de veiaituri si cheltuieli ne nerioada maiaaementu1ui: 
Nr.crt Categorii Anu12016 	• Anu12017 Anu12018 	- 

(1) (2) (3) (...) (...) 
S[. TOTAL VEN[TURI,din care  

1 .a.venituri proprii,din care 
1 .a. 1. venituri din activitatea de baza 
1.a.2.surse atrase 
1 .a.3 .alte venituri proprii 

1 .b .subventii!alocatii 
1 .c.alte venituri  

2. TOTAL CHELTUISELI,din care 
2.a.Cheltuieli de personal,din care 

2.a.1 .Cheltuieli cu salariile  
2.a.2.Alte cheltuieli de personal 

2.b.Cheltuieli cu bunuri si servicii,din care  
2.b. 1 .Cheltuieli pentru proiecte  
21.2.Cheltuieli cu colaboratorii 
21.3 .Chltuieli pentru reparatii curente 
2.b.4.Cheltuieli de intretinere 
2.b.5.Alte 	cheltuieli 	cu 	bunuri 	si 

servicii 

2.c.Cheltuieli de capital  



2.Num1.etim ţ a1 b 	fciarikpentru prioada mana.gernntu1ui:: 	. ..;• r . 
	 • 	 • 	 : 

2.1. Ia sediu; 
2.2. în afara sediului. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobat ă  

Nr. 
Crt. 

Program Scurta 	descriere 	a 
programului 

Nr.proiecte 	in 
cadrul 
programului  

Denumirea 
proiectului 

Buget 	prevazut 
pe program(Iei) 

Primul an de managemet  

A1 doilea an de management  

A1 treilea an de management  

VII.Alte precizări 

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informa ţii suplimentare, necesare elabor ării 
proiectelor de management (Casa de Cultura a Munieipiului Tecuci, str. 1 decembrie 1918,  nr.62, tel/fax 
023 6820449, e-mail: casa_eu1turamunieipiu1tecuci.ro). 
Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot ob ţine i de la eompartimentul 
Resurse Umane din cadrul autorităţii UAT Tecuci. 
La telefon 	 , fax 	email  

doamna / domnul 

VIII.Anexele nr. 1 ,2,3 fae parte integrant ă  din prezentul caiet de obiective. 
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CASA DE CULTURĂ  A MUNICIPIULUI TECUCI 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, jud. Galaţi, teL/fax 0236 820449, 

e-mail: casa_cuitura@municipiultecuci.ro  Web - site: www.culturatecuci.ro  
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CAPITOLUL l. DISPOZIŢ II GENERALE Ş l PRINCIPII 

CAPITOLUL 11. DREPTURILE Ş l OBLIGAŢ IILE INSTITUŢIEI Ş l ALE ANGAJAŢ ILOR 

Drepturile ş i obligaţiile personaluiui cu funcţii de conducere 

v Drepturile ş i obligaţiile funcţionarilor publici ş i ale salariatiilor cu contract individual de 

m u ncă  

v Obligaţiile funcţionarilor publici ş i ale salariatiilor cu contract individual de munca privind 

utilizarea echipamentelor IT ş i accesul la internet. 

CAPITOLUL 111. ANGAJAREA, MODIFICAREA Ş l ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU 

SAU DE MUNCĂ  

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ  Ş l DE ODIHNĂ, PREZENTA Ş l 

ACCESUL ÎN INSTITUŢ IE 

v Timpul de muncă  

v Timpul de odihnă  

v Accesul ş i prezenta salaria ţilor în institu ţie 

v Reguli generale 

v Accesul persoanelor str ă ine ş i preyen ţa salaria ţilor în institu ţie 

CAPITOLUL V. SALARIZAREA 

CAPITOLUL Vl. EVALUAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL 

CAPITOLUL Vll. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII Ş l A 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢ II 

CAPITOLUL VIll. REGULI PRIVIND PROTECŢ IA, IGIENA Ş l SECURITATEA ÎN MUNCĂ  

CAPITOLUL IX. REGULI PRIVIND PROTEC Ţ IA MEDIULUI 

CAPITOLUL X. REGULI PRIVIND DISCIPLINA ÎN MUNCĂ  
v Comunicare ş i limite de competentă  

v Comisia de disciplină  ş i comisia paritara 

CAPITOLUL Xl. DISPOZIŢ II FINALE 



Ş [PRINCIPII. ;:. •:. 	 • 	 . 	 ...:. 

Art. 1. Prezentul Reguiament stabile şte în general, dispozi ţii ce privesc raporturile dintre institu ţie 

ş i angaja ţii să i ş i în special dispozi ţii cu caracter normativ intern ce privesc disciplina muncii în 

cadrul Casei de Cultură  Tecuci. 

Art. 2. Prezentul Regulament, reglementeaz ă  raporturile de munc ă  ( drepturi, obliga ţii, 

incompatibilităţi) tramsparenta, reguli prîvind accesul în institu ţie ş i normele de conduit ă  în cadrul 

Casei de Cultură  Tecuci. 

Art. 3. (1). Prezentul Regulament se aplic ă  tuturor salaria ţilor Casei de Cultură  Tecuci, inditerent 

de durata raportului de serviciu sau a contractului de munc ă . 

(2) Însuş irea ş i respectarea prezentului Regulament intern este obligatorie pentru întregul 

personal, indiferent de func ţia ocupată  în cadrul institu ţiei, necunoaşterea prevederilor 

regulamentului nefiind opozabila în raporturile de munc ă  sau de serviciu. 

Art. 4. (1). Acest Regulament con ţine procedurile ş i prescripţiile cu caracter general dup ă  care se 

desfăşoară  activitatea în cadrul Casei de Cultur ăîecuci. 

(2) Activitatea specific ă  postului pe care îl ocupa fiecare angajat este reglementat ă  de fişa postului, 

de procedurile ş i prescrip ţiile elaborate pentru compartimentul în care î ş i desfăşoară  activîtatea 

fiecare salariat. 

Art. 5. Prevederile acestui Regulament nu exclude drepturi sau obliga ţii ale conducerii sau ale 

salariaţilor care sunt prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturîle de munc ă  ş i de 

disciplină  muncii. 

Art. 6. În cadrul rela ţiilor de munca funcţionează  principiul egalităţii de tratament faţă  de toţi 

salariaţii ş i angajatori. 

Art. 7. (1). Prezentul Regulament va fi afi şat la sediui ş i pe site-ul institu ţiei şi va fi adus la 

cunoştin ţa întregului personal, precum ş i noilor angajaţi, în prima zi de muncă . 

(2). Aducerea la cuno ş tinţa salaria ţilor a con ţinutului Regulamentului intern se face de c ătre 

managerul institu ţiei, iar luarea la cunoştin ţa se confirm ă  printr-o declara ţie olografă . 

(3). Prezentul regulament intern se revizuie şte periodic, în concordan ţă  cu modificările de natură  

legislative la nivelul institu ţiei sau al proceselor de muncă . 



Art. 8. Conducerea institu ţiei are următoarele drepturi ş i obligaţii: 
Să  stabilească  modul de organizare ş i funcţionare a institu ţiei; 
Să  stabilească  prin fişa postului atribu ţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în 
condiţiile legii; 
Să  stabilească  obiectivele de performan ţă  individua.lă  precum ş i criteriile de evaluare a 
realizării acestuia; 
Să  dea dispozi ţii în scris, cu caracter obligatoriu pentru angaja ţi, sub rezerva Iegaiit ăţiilor; 
Să  exercite controlui asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
Să  informeze salaria ţii asupra condi ţiiior de muncă  şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea rela ţiilor de muncă ; 
Să  asigure încadrarea ş i promovarea în func ţie cu respectarea prevederilor legale; 

Să  asigure stabilitatea în munca a fiec ă rui salariat ş i sa garanteze c ă  exercitarea func ţiei să  
nu depindă  de rela ţiile interpersonale sau politice; 
Să  asigure respectarea ş i protejarea drepturilor salaria ţilor împotriva oricăror încercări de 

încă lcare prin manifestări de subiectivism sau abuz; 
Să  acorde salaria ţilor toate drepturile ce decurg din lege ş i din contractele individuale de 
muncă , după  caz; 
Să  plătească  toate contribu ţiile ş i impozitele aflate în sarcina sa, precum ş i să  reţină  ş i să  
vireze contribu ţiile ş i impozitele datorate de salaria ţi, în condiţiile legii; 
Să  asigure accesul salaria ţilor la servicii medicale de medicină  muncii; 

Să  înfiin ţeze registrul general de evidenta a salaria ţilor ş i să  opereze înregistrările 

prevăzute de lege; 
Să  elibereze, la cerere, toate documentele care atest ă  calitatea de salariat; 

Să  asigure permanent condi ţiile tehnice şi organizatorce avute în vedere la elaborarea 

sarcinilor de muncă  ş i condiţiile corespunzătoare de muncă ; 
Să  comunice periodic salaria ţilor situaţia economică  ş i financiară  a institu ţiei; 

Să  asigure confiden ţialitatea datelor cu caracter personal ale salaria ţilor. 

Drepturiie ş i obligatiile salariatiiior cu contract individual de muncă  
Art. 9. Salariatul are următoarele drepturi: 

Dreptul la salarizare pentru munca depus ă ; 
Dreptul la pauză  de masă , repaus zilnic ş i săptămânal; 

) Dreptul la zilele de s ărbători legale, concediul de odihn ă  anual ş i alte concedii prev ăzute de 

lege; 
Dreptul la securitate ş i sănătate în muncă ; 

Dreptul la măsuri de protec ţie şi asigurări sociale; 

Dreptul de a Iua parte la determinarea ş i ameliorarea condi ţiilor de muncă  ş i ale mediului de 

muncă ; 
Dreptul la egalitate de şanse ş i de tratament; 

Dreptul la demnitate în munc ă ; 



la rorandare piofioal ă ; 	:. 

Dreptul de a participa la ac ţiuni colective; 
 

Dreptul la protec ţie socială  în caz de concediere; 
Dreiitulde a constitui sau de a adera la un sindicat; 
Alte drepturi prevăzute de lege. 

Art. 10. Salariatul nu poate renun ţa la drepturile prev ăzute de legile în vigoare. 

Art. 11. Angajatului îi revin următoarele obligaţii: 
Să  respecte programul de lucru al institu ţiei; 

Să  îndeplinească  întocmai ş i la timp atribu ţiile ce îi revin conform fisei postului, precum ş i a 

dispoziţiilor de serviciu transmise pe cale ierarhic ă ; 

Să  respecte disciplina muncii, ordinea ş i curăţenia la locul de muncă ; 

Să  apere bunurile institu ţiei; 
Să  respecte prevederiie sistemului de management al calit ăţii implementat în institu ţie; 

Să  folosească  cu maximum de eficienta timpul de munc ă , în scopul îndeplinirii obliga ţiilor 

de serviciu; 
Să  depună  eforturile necesare pentru ridicarea calific ă rii profesionale ş i pentru creşterea 

calităţii muncii; 
Să  îş i desfăşoare activitatea numai în limitele legilor în vigoare; 

Să  participle, atunci când necesit ăţile o cer ş i se dispune, indiferent de func ţia sau de postul 

ocupat, la efectuarea oric ăror alte acţiuni ce revin Casei de Cultură  Tecuci. 

De a ap ăra în mod loial prestigiul institu ţiei publice în care isf desfăşoară  activitatea, 

precum şi de a se ab ţine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acesteia; 
Să  se conformeze dispozi ţiilor primate de la superiorii ierarhici; 

Să  aibă  un comportament bazat pe respect, buna-credin ţă , corectitudine ş i amabilitate; 

Să  aibă  o conduită  corespunzătoare regulilor de protocol cu ocazia deplas ărilor externe; s ă  
acţioneze conform prevederilor legale ş i să  îş i exercite capacitatea de apreciere în mod 

fundamentat ş i imparţial; 
Să  respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii si a autorităţilor publice prin 

promovarea unor solu ţii similare sau identice raportate la aceeai categorie de situa ţii de 

fapt, eliminarea oric ărei forme de discriminare bazate pe aspect privind na ţionalitatea, 

convingerile religioase si politice, starea material ă , sănătatea, vîrsta, sexul sau alte aspecte; 

Să  promoveze o imagine favorabil ă  ţării silsau institu ţiei pe care o reprezintă , în cadrul unor 

organiza ţii internaţionale, conferin ţe, seminarii si alte activităţi cu caracter interna ţional; 

Să  înş tiinţeze şeful ierarhic de îndată  ce au luat la cunoştin ţa de existen ţa unor nereguli, 

abateri ori lipsuri în munc ă  sau de altă  natură ; 

Să  îş i însuşească  ş i să  aplice prevederile actelor normative de interes general ş i cele 

specifice domeniului de activitate; 
Să  fie fidel faţă  de angajator în exercitarea atribu ţiilor de serviciu; 

Să  aibă  un comportament professional ş i civic, adecvat prestigiului institu ţiei; 



muncă ; 	 :. 

Să  respecte m ăsurile de securitate ş i sănătate a muncii în institu ţie; 

Să  respecte secretul de serviciu; 
Să  anun ţe compartimentul de specialitate în termen de 5 zile despre orice modificare în 
actele de stare civil ă , domiciiiu, studii, etc.; 

Alte obligaţii prevăzute de lege. 

Art. 12. Angajatului îi este interzis: 
Să  se prezinte la serviciu în ţinută  indecentă  sau necorespunzătoare, ori sub influienta 
băuturilor alcoolice; 
Să  pă răsească  locul de muncă  sau să  plece din institu ţie fă ră  aprobarea şefilor ierhici; 
Să  desfăşoare pe durata programului de activitate activit ăţi care nu au leg ătură  cu sarcinile 

de munca specifice; 

Să  folosească  în interes personal calculatoarele ş i aparatură  din dotare precum ş i aite 

mijloace materiale apar ţinând institu ţiei; 
Să  scoată  din cadrul institu ţiei orice bunuri materiale, mijloace fixes au obiecte de inventar, 
fă ră  bonuri de ieş ire eliberate de cei în drept, s ă  scoată  acte de serviciu inclusiv cu scopul 

de a lucra la domiciliu; 

Folosirea calităţii de angajat al institu ţiei pentru ob ţinerea de avantaje în scop personal; 

Să  aducă  în institu ţie copii minori în scopul supravegherii acestora; 

Să  introducă  sau să  consume băuturi alcoolice în sediul institu ţiei în timpul programului; 

Să  poarte discu ţii inutile la locurile de muncă  cu personae străine de compartiment sau din 

afara institu ţiei în probleme personale; 

Să  fumeze în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locuri special amenajate; 

Să  comercializeze produse de orice fel în incinta institu ţiei; 
Să  furnizeze informaţii referitoare la bunurile proprietate pubiic ă  sau privată  a statului sau a 

unităţilor administrativ teritoriale, supuse opera ţîunilor de vânzare, concesionare sau 

închiriere în alte condi ţii decât cele prevăzute de lege; 

Să  participle la acte de violenta sau s ă  le provoace; 

Să  folosească  violenţa fizică  sau de limbaj. 

Să  colaboreze, în afara rela ţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 

donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

Să  participle la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
Să  permită  utilizarea numelui său imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea 

unei activităţi comerciale, precum ş i în scopuri electorale; 

Să  încalce legile ş i obiceiurile ţării gazda, în timpul deplas ărilor externe în interesul 

serviciului; 

Să  impună  altor angaja ţi să  se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura 

acestora, ori s ă  le sugereze acest lucru, promi ţându-le acordarea unor avantaje maferiaie 

sau profesionale; 
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Art. 13 (1). Accesul Ia INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activit ăţi de 
comerţ  electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscene sau de propagand ă , 
instigatoare la violen ţă  sau acte de terorism, de muzic ă , filme, jocuri, chat-ul etc. 
(2) Se permit download-uri ( desc ă rcări de pe lnternet) exclusive în cazul în care fi ş ierele 
descărcate sunt necesare activit ăţii din cadrul institu ţiei. 
(3) Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe lnternet, abonare ce 
implică  primirea permanentă  a unui volum mare de scrisori prin po ştă  electronică . Răspunderea 
pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizate, timpul de acces, informa ţia descărcata 
ş i adresa de lP fiind monitorizate. 
Art. 14. Sunt interzise publicitatea ş i sondajele în scopuri electorale sau economoce pe portalul 
Casei de Cultură  Tecuci, cu excep ţia prezentă rii oportunităţilor, aspectelor culturale sau economice 
locale. 

Art. 15. Este interzis accesul neautorizat în spa ţiile digitale, altele decât cele locale sau cele 
publice din re ţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea 
fiş ierelor în mod neautorizat din re ţea. 
Art. 16. Este obligatorie respectarea m ăsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, 
drepturi partajate în sistem de acces la resurse ş i la INTERNET. Modificarea acestora se face cu 
aprobarea managerului institu ţiei; 
Art. 17. Este interzis ă  difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces precum ş i a altor 
date cu caracter intern privind organizarea, accesul ş i protocoalele de func ţionare a re ţelelor de 
calculatoare sau a po ştei electronice. 
Art. 18. Este interzis ă  interven ţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul prin demontarea acesteia, 
asupra fiş ierelor system sau asupra modulelor din aplica ţiile informatice, fiind interzis ă  modificarea 
fiş ierelor sursa, ştergerea lor, interven ţia asupra bazelor de date, altfel decât prin programele 

implementate. Pentru orice incident informatic se solicita interven ţia Compartimentului 

Administrare Reţele şi servicii IT ce vor analiza ş i adoptă  măsuri de remediere. Dup ă  caz, 

soluţionarea consta în interven ţie proprie post- garan ţie, interventie- furnizor în intervalul de 
garan ţie sau service externalizat gestionat prin Compartimentului Administrare Re ţele. 

Art. 19. Fiecare utilizator r ăspunde pentru modul în care îş i foloseşte calculatorul din dotare, dar ş î 

pentru modul în care folose şte reţeaua intern ă , intemetul ş i poş tă  electronică  ( unde este oazul). 

Art. 20. Achîzi ţiile în domeniul IT ( tehnica de calcul, echipamente de comunica ţii ş i soft) se fac 

numai de către Compartimentului Administrare Re ţele. Aprobarea achizi ţiei se face în urma 

analizei compartimentului de specialitate ş i conducerea institu ţiei. 

Art. 21. Având în vedere necesitatea asigur ării datelor/documentelor împotriva pierderii lor 

accidentale, ele vor fi salvate periodic pe diskette cu solocitarea, dac ă  e cazul, ajutorului 

Compartimentului Administrare Re ţele. 
Art. 22. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru ş i în interesul serviciului, atât în timpul 

orelor de program cât şi în afara acestuia. Este cu des ăvârş ire interzis ă  instalarea sau copierea 

altor programe decât cele care au fost instalate ini ţial pe sistemele de calcul din patrimoniu. 
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CAPITOLUL 111. ANGAJAREA, MODIFICAREA ş l ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU 
SAUDEMUNCĂ  
Art. 24. Angajarea salaria ţilor se face în conformitate cu prevederile legii 18811999-Statutul 
funcţionarilor publici, republicata cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, în cazul func ţiilor publice 
ş i ale legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, în cazul func ţiilor contractuale din 
institu ţie, precum ş i conform prevederilor altor acte normative care reglementeaz ă  angajă rile aflate 
în vigoare la data respective. 
Art. 25. Salaria ţii pot fi delegate, deta şaţi sau mutate, dup ă  caz, în cadrul altui compartiment de 
lucru, numai în conformitate cu prevederile Statutului func ţionarilor publici sau ale Codului muncii. 

CAPITOLUL lV. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ  Ş l DE ODIHNĂ, PREZENTA Ş l 
ACCESUL ÎN INSTITUŢ IE 
Timpul de muncă  
Art. 26. (1). Timpul de mânca, reprezint ă  timpul pe care angajatul îl foloseşte pentru îndeplinirea 
sarcinilor de muncă . 

(2). Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi ş i 40 de ore pe s ăptămână  pentru tot personalul 
angajat cu normă  întreagă  al institu ţiei, indiferent de funcţia ocupată . 

Timpuldeodihnă  
Art. 27. Pentru munca efectuat ă  angajaţii au dreptul la un concediu de odihn ă  de: 

21 zile lucrătoare pentru angaja ţii care au o vechime în munca de pân ă  la 10 ani; 
25 zile lucrătoare pentru angaja ţii care au o vechime în munca de peste 10 ani; ş i se 

acorda proporţional cu activitatea prestată  într-un an calendaristic. 
Art. 28. Dreptul la concediu de odihna este garantat tuturor salaria ţilor, acesta nu poate forma 
obiectul unei cesiuni, renun ţă ri sau limită ri. 
Art. 29. (1). Programarea concediului de odihn ă  se face pân ă  la sfârş itul anului calendaristic, 
eşalonat pentru tot cursul anului următor, ţinându-se seama de bun ă  desfăşurare a activit ăţii 
institu ţiei, dar ş i de interesele salariatului. 
(2) Concediul de odihnă  se efectuează  în fiecare an. În cazul în care programarea concediilor se 
face frac ţionat, una din fracţiuni- în cazul funcţionarilor publici nu poate s ă  fie mai mică  de 15 zile 
lucrătoare, iar în cazul personalului contractual una din frac ţiuni nu poate să  fie mai mică  de 10 zile 
lucrătoare. Efectuarea concediului de odihna în anul urm ător este permis ă  numai în situa ţia când 
salariatul, din motive care nu ţin de persoana lui, nu a putut s ă  îl efectueze în anul calendaristic 

pentru care a fost programat ş i exista rezolu ţie scrisă  din partea superiorului în acest sens. 
(3) Salariatul are datoria de a informa printr-o cerere plecarea în concediu de odihn ă , chiar ş i în 

situaţia în care aceasta se desfăşoară  în conformitate cu programarea anual ă . 

De asemenea, salariatul are obliga ţia de a preda sarcinile de serviciu persoanei care îl înlocuie şte 

pe perioada concediului, cu cel pu ţin 5 zile lucrătoare înainte de data plec ării în concediul de 

odihnă . 
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(5) În cazul unor nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesar ă  prezen ţa salariatului în institu ţie, 
se va proceda la rechemarea acestuia din concediul de odihn ă  de către superiorul s ău ierarhic, 
printr-o cerere scris ă . 
Art. 30. Zilele de s ărbători legale şi religioase sunt zile nelucr ătoare ş i se acord ă  de către 
angajator cu respectarea legisla ţiei în vigoare. 
Art. 31. (1). În afara concediului de odihn ă , în cazul unor evenimente familiale deosebite, salaria ţii 
au dreptul la următoarele zile libere pl ătite: 

căsătoria salariatului- 5 zile lucr ătoare; 
naşterea unui copil al salariatului- 3 zile lucr ătoare; 
căsătoria unui copil- 3 zile lucrătoare; 
decesul so ţului/soţiei sau a unei rude ori afin pân ă  la gradul 111 inclusiv - 3 zile Iucr ătoare; 
controlul medical anual- 1 zi lucr ătoare; 
donatori de sânge- 1 zi lucr ătoare. 

(2). Concediile prevăzute la alin. 1), se vor acorda în baza cererilor înso ţite de documente 
justificative. 

Art. 32. Salaria ţii au dreptul la concedii f ără  plată , în limita a 90 de zile calendaristice pe an pentru 
rezolvarea unor situa ţii personale ( studii, tratament medical, îngrijire copil bolnav etc.). 

Accesul ş i prezenta salariatilor în institutie 
Art. 33. (1). Evidenta prezen ţei salariaţilor la program se înregistreaz ă  în condica de prezen ţă . 
(2). întocmirea foii colective de prezen ţa (pontaj) revine Compartimentului financiar contabil pân ă  
la data de 04 a fiecărei luni. 
(3) În mod obligatoriu, cererea de concediu de odihn ă  va fi aprobată  de şeful compartimentului, se 

va indica persoana care va prelua activitatea pe perioada efectu ării concediului, iar acesta din 
urmă  îş i va exprima acordul în scris şi va semna 
Art. 34. Efectuarea de munc ă  suplimentară  peste programul normal de Iucru sau în zilele 

libere se face conform Codului Muncii, numai pe baza unui referat de necesitate aprobat de c ătre 

conducătorul institu ţiei. Ramanerea în institu ţie peste programul de lucru sau intrarea în institu ţie în 

afara orelor 
de program se face numai pe bază  de referat pentru aprobarea efectu ării orelor suplimentare. 

Art. 35. Compensarea cu timp liber corespunz ător a orelor prestate peste durata normal ă  a 

timpului de lucru de personalul încadrat în func ţie de execu ţie şi de conducere se realizeaz ă  
potrivit prevederilor legale. 
Art. 36. leş irea din institu ţie a salariaţilor în interes de serviciu s ău interes personal se face pe 

baza aprobării conducerii institu ţiei; 
Art. 37. Sistemul de pontaj va fi ata şat la statul de plată  la sfârş itul fiecărei luni. 
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Art. 38. Pentru munca prestat ă , angajaţii au dreptul la un salariu care cuprinde salariui de baz ă , 
indemniza ţiile, sporurile, potrivit legii unitare de salarizare a personalului bugetar ş i alte drepturi 
salariale stabilite prin hot ărâri judecătoreş ti. 
Art. 39. Ziva de plată  a drepturilor salariale este dată  de 11 ale fiecărei luni. 

CAPITOLUL Vl. EVALUAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI Ş l A PERSONALULUI 
CONTRACTUAL 

Art. 40. Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiv ă  a activi 
tatii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor ş i criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respective cu rezultatele ob ţinute în mod efectiv. 
Art. 41. (1). Metodologia ş i criteriile de evaluare a performantelor profesionaie individuale ale 
personalului contractual din cadrul Casei de Cultur ă  Tecuci, sunt aprobate prin dispozi ţia 
conducătorului institu ţiei; 
(2) În cazul în care, În urma evalu ării anuale, salariatul- personalul contractual- nu corespunde 

professional locului de munc ă  În care este încadrat, respective atunci când la evaluarea 
performantelor profesionale anuale ob ţine calificativul nesatisfăcător, acesta va fi concediat pentru 
motive care ţin de persoana salariatului, conform prevederilor Codului Muncii. 
(3) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evalu ării pot să  îl conteste la conduc ătorul autorităţii sau 
institu ţiei publice. Conducătorul autorităţii sau institu ţiei publice solu ţionează  contesta ţia pe baza 
fişei de evaluare, a referatului întocmit de c ătre persoana evaluată  ş i a celui întocmit de evaluator 
ş i avizat de contrasemnatar. 

Contestaţia se formulează  în termen de 5 zile lucr ătoare de Ia luarea la cunoş tinţă  de către 

persoana evaluat ă  a fişei de evaluare contrasemnat ă  ş i se solu ţionează  în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contesta ţiei. Rezultatul contesta ţiei se 

comunică  persoanei evaluate în termen de 5 zile lucr ătoare de la solu ţionarea contesta ţiei. 

Angajaţii nemulţumiţi de modul de solu ţionare a contesta ţiei, se pot adresa instan ţei competente, 

în condiţiîle legii. 
Angajaţii evalua ţi direct de către conducătorul autorităţii sau institu ţiei publice, care sunt 

nemulţumiţi de rezultatul evalu ării, se pot adresa instan ţei competente, în condi ţiile legii. 

CAPITOLUL Vll. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII Ş l A 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢ II 

Art. 42. În cadrul Casei de Cultură  Tecuci, în relaţiile de munca func ţionează  principiul egalit ăţii de 

tratament fa ţă  de toţi salariaţii, sunt respectate principiul nediscriminarii, precum ş i principiul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Relaţiile de muncă  se bazeaz ă  pe principiul 

consensualitatii ş i al bunei credin ţe. 
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discriminare directă  sau indirectă , faţă  de oricesalarit, pe motiv ca acesta aparţi.ne unei rase, 
naţionalităţi, etnii, religii, opţiune politică , handicap, categorie social ă  defavonzata ori datorit ă  
vârstei, dizabilităţilor, bolilor cronice necontagioase, infect ării HIV, a sexului, a orientării sexuale 
manifestata în urm ătoarele domenii: 

Încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de munc ă ; 
Stabilirea atribu ţiilor de serviciu, locului de munc ă  sau a salariuluî; 
Acordarea drepturilor socîale, altele decât cele ce reprezint ă  salariul; 
Condiţii de munca echitabile ş i satisfăcătoare; 
Formare, perfecţionare ş i promovare profesional ă ; 
Aplicarea măsurilor disciplinare; 
Protec ţia împotriva şomajului; 
Dreptul de aderare la sindicat ş i accesul la facilităţile acordate de acesta. 

Art. 45. Încălcarea drepturilor privind respectarea principiilor nediscriminarii ş i al înlătură rii orică rei 
forme de încălcare a demnităţii constituie abatere disciplinar ă . 

CAPITOLUL Vlll, REGULI PRIVIND PROTEC ŢIA, IGIENA Ş I SECURITATEA ÎN MUNCĂ  
Art. 46. Conducerea Casei de Cultur ă  Tecuci are obliga ţia să  asigure personalului institu ţiei 
condiţii normale de muncă  ş i igienă  de natură  să  le ocrotească  sănătatea ş i integritatea fizic ă , să  
prevină  accidentele de munc ă  ş i bolile profesionale după  cum urmează : 
a) Să  solicite lnspectoratului Teritorial de Munca Gala ţi autorizarea func ţionarii din punct de vedere 
al securităţii ş i sănătăţii în muncă ; 
b) Să  asigure securitatea ş i sănătatea salaria ţilor, în toate aspectele legate de munc ă , fiecare 
lucrător având obliga ţia de a respecta dispozi ţiile Iegale, precum ş i regulile, instruc ţiunile, 

procedurile interne privind securitatea ş i sănătatea în muncă ; 
c) Să  stabilească  pentru salaria ţi reguli proprii pentru aplicarea normelor de securitate ş i sănătate 

în muncă ; 
d) Să  stabilească  măsuri necesare pentru asigurarea securit ăţii ş i protecţiei sănătăţii lucrătorilor, 

pentru prevenirea riscurilor profesionale pentru informarea ş i instruirea lucr ătorilor precum ş i 

pentru asigurarea cadrului organizatoric ş i a mijloacelor necesare securit ăţ ii ş i sănătăţiî în muncă ; 

e) Să  ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare inform ă rii ş i educării salaria ţilor în 

procesul de muncă ; 
f) Să  numească  sau să  angajeze numai personae care, în urma controlului medical, corespund 

locului de muncă  ş i sarcinilor de munca pe care urmeaz ă  să  le execute; 

g) Să  ţină  eviden ţa locurilor de muncă  cu condi ţii deosebite, vătămătoare sau grele, precum ş i a 

accidentelor de muncă , bolilor profesionale, accidentelor tehnice ş iş  a ia măsuri de eliminare a 

condi ţiilor respective ş i îmbunătăţirea acestora; 

h) Să  asigure ş i să  controleze prin lucr ătorul desemnat cunoaşterea şi aplicarea de către to ţ i 

salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum ş i a prevederilor legale în 

domeniul protecţiei muncii. 
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a) Fiecare salariat ş i conducerea institu ţiei trebuie să  iegheze, 	 săă ata 
proprie cât ş i a celorlal ţi salaria ţi din primărie; 
b) Fumatul în incintă  în alt loc decât în cel amenajat precum ş i consumarea b ăuturilor atcoolice în 
institu ţie sunt interzise. 
Art. 48. În cadrul Casei de Cultur ă  Tecuci, activitatea privind securitatea ş i sănătatea în muncă , de 
prevenire ş i protecţie, monitorizarea stării de sănătate a salaria ţilor, evaluarea riscurilor, instruirea 
ş i verificarea însu ş irii de către to ţi salaria ţii a măsurilor luate pe linia de protec ţia ş i securitatea 
muncii se realizeaz ă  pe baza planului de prevenire ş i protecţie întocmit la nivetul institu ţiei. 
Art. 49. Salaria ţii Casei de Cultură  Tecuci au dreptul de a beneficia de toate m ăsurile pentru 
protejarea vie ţ ii ş i sănătăţii, conform prevederilor legale. 
Art. 50. Angajatorul are obiiga ţia de a asigura s ănătatea ş i securitatea lucrătorilor în toate 
aspectele legate de muncă . 
Art. 51. În cadrul responsabilit ăţilor sale, angajatorul are obliga ţia să  ia măsurile necesare pentru: 

Asigurarea securităţ ii ş i protecţiei sănătăţii salaria ţilor; 
Prevenirea riscuriior profesionale; 
lnformarea ş i instruirea salaria ţilor; 
Asigurarea cadrului organizatoric ş i a mijloacelor necesare securit ăţii ş i sănătăţii în muncă . 

Art. 52. lmplementatea m ăsurilor prevăzute la art. 68, se face pe baza urm ătoarelor principii 
generale: 

Evitarea riscurilor; 

Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate; 
Combaterea riscurilor la surs ă ; 
Adaptarea posturilor de muncă , alegerea echipamentelor de munc ă , a metodelor de muncă , 

în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii în ritm predeterminat ş i a diminuă rii efectelor 
acestora asupra s ănătăţii, adaptarea la progresul ethnic; 

Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s ă  cuprindă  tehnologiile, organizarea 
muncii, condiţiile de muncă , relaţiile sociale ş i influienta factorilor de mediu de munc ă ; 

Adaptare în mod prioritar a m ăsurilor de protec ţie colectivă  faţă  de măsurile de protec ţie 
individuală . 
Art. 53. Pentru activitatea de prevenire ş i protecţie, angajatorul desemneaz ă , prin act 

administratîve un salariat care îndepline şte condi ţiile impuse de lege ş i va avea atribu ţii în acest 

domeniu, consemnat în fi şa postului. 
Art. 54. În vederea coordon ării activităţii de prevenire ş i protecţie, se constituie, prin dispozi ţie de 

primar, comitetul de securitate ş i sănătate în muncă , care func ţionează  pe baza regulementului 

propriu. 

Art. 55. Conducerea institu ţiei asigura amenajarea ş i dotarea corespunz ătoare a fiec ărui loc de 

muncă  cu mobilier, materiale, rechizite ş i aparatură  necesară . 

Art. 56. La angajare, salaria ţii vor fi informa ţi atât asupra condi ţiilor de muncă  cât şi asupra 

prevederilor prezentului regulament. 
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Art. 58. (1). Angajatorul are obliga ţia să  asigure accesul salaria ţilor la serviciul medical de 
medicin ă  muncii. 

(2) Sarcinile principale ale medicului/ serviciului de medicin ă  muncii constau în: 
Prevenirea accidentelor de munc ă  ş i a bolilor profesionale; 
Supravegherea efectiv ă  a condi ţiiior ş i a bolilor profesionale; 
Asigurarea controluiui medical al salaria ţilor atât la angajarea în muncă , cât ş i pe durata 
raporturilor de muncă ; 
Protecţia maternităţii la locurile de munca conform prevederilor legale în vigoare. 

(3) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin, medicul de medicin ă  muncii poate propune 
angajatorului schimbarea locului de muncă  sau a felului muncii unor salaria ţi, determinată  de 
starea de s ănătate a acestora. 

Art. 59. Salaria ţilor li se pot aproba, în mod excep ţional, pentru motive de s ănătate, dovedite pe 
baza unei decizii a organelor competente de expertiz ă  medicală , schimbarea compartimentului de 
munca conform prevederilor legale, dac ă  salariatul în cauz ă  este apt professional s ă  îndeplinească  
noile atribu ţii care îi revin conform fisei postului de la noul loc de munc ă . 
Art. 60. În cazul concediilor medicale, persoana în cauza va anun ţa angajatorul în termen de 24 de 
ore de la data ivirii st ării de incapacitate temporar ă  de muncă , iar în situa ţia în care apari ţia stă rii 
de incapacitate temporar ă  de muncă  a intervenit în zilele declarate nelucr ătoare, asigura ţii au 
obligaţia de a în ş tiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de s ănătate în prima zi 
lucrătoare ş i va depune certificatul de concediu medical pân ă  cel mai târziu la data de 5 a lunii 
următoare celei pentru care a fost acordat concediul. 

Art. 61. Fiecare salariat trebuie s ă-ş i desfăşoare activitatea în conformitate cu preg ătirea sa, 

precum ş i cu instruc ţiunile primate din partea superiorului, astfel încât, s ă  nu expună  la pericol de 

accidentare sau îmboln ăvire profesional ă , prin acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă , propria persoan ă  sau alte personae. 

Art. 62. În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 78, fiecare salariat este obligat: 

a) Să  utilizeze echipamentui ethnic de protec ţie ş i de lucru conform cerin ţelor, fiind interzis ă  
utilizarea acestuia în scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice: echipamentele de 

calcul, birotica, autovehicule, aparate, în general toate materialele salariatului în vederea execut ă rii 

atribu ţiilor sale de serviciu; 

b) Să  nu intervin ă  din propria ini ţiative asupra echipamentului tehnic sau de protec ţie; dacă  
întreţinerea acestuia este încredin ţată  unui specialist, salariatul este obligat s ă  apeleze la serviciile 

acestuia; 

c) Să  anun ţe imediat conducătorului locului de muncă  sau persoanelor desemnate, apari ţia 

oricărei situaţii de munca pe care o considera, pe baza unor motive întemeiate, un pericol pentru 

sănătatea ş i securitatea lucrătorilor; 

d) Să  aducă  imediat la cunoş tinţa conducătorului locului de muncă  ş i/sau angajatorului, 

accidentele suferite de propria persoan ă  în timpul serviciului sau produse pe traseul domiciliu- loc 

de muncă  ş i invers; 

e) Să  acorde primul ajutor în cazul accidentelor de munc ă , persoanelor accidentate; 
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pentru sănătate ş i securitate; 
g) Să  îş i însuşească  ş i să  respecte prevederile legîsla ţiei în vigoare din domeniul securit ăţ ii ş i 
sănătăţii în muncă , precum ş i măsurile de aplicare a acestora; 
h) Să  furnizeze informa ţiile solicitate de c ătre inspectorii de munc ă  ş i inspectorii în s ănătate ş i 
secu ritate. 

Art. 63. (1). lnstruirea salaria ţilor în domeniul sănătăţ ii ş i securităţii în munca are ca scop însu ş irea 
cunoş tin ţelor ş i formarea deprinderilor necesare asigur ării sănătăţ ii ş i siguran ţei salaria ţilor în 
procesul de muncă . 
(2) Măsuriie necesare pentru asigurarea securit ăţii ş i sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activit ăţile 
de prevenire a riscurilor profesionale de informare ş i pregătire, precum ş i pentru punerea în 
aplicare a organiz ării securităţii ş i sănătăţii muncii ş i mijioaceior necesare acesteia se iau, pe baza 
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în munca de către Comîtetul de securitate ş i 
sănătate în munca în colaborare cu şefii serviciilor. În acest scop, se asigura compartimentelor 
care au atribu ţii în rela ţiile cu publicul, materiale sanitare, dezinfectante pentru prevenirea 
infecţiilor, unele boli transmisibile, precum ş i în cazul unor epidemii. 
(3) Fiecare serviciu va avea Ia dispozi ţie instrucţiuni proprii privind securitatea şi sănătatea în 
muncă , afişate vizibil la locul de muncă  şi care vor fi aduse Ia cunoştinţa fiecărui salariat sub 
semnătură , pentru a fi respectat. 
(4) lnstruirea salaria ţilor în domeniul securit ăţ iî ş i sănătăţii în munca este organizat ă  în 3 faze, ce 
vor fi consemnate obligatoriu în fi şa individuală  de instructaj, cu indicarea materialului predat, 
durata ş i data instruirii: 

lnstruirea introductiv- general ă ; 
lnstruirea la locul de muncă ; 
lnstruirea periodic ă . 

(5) lnstruirea salaria ţilor în domeniul sănătăţii ş i securităţii în munca se efectueaz ă  în timpul 

programului de muncă , perioada alocată  instruirii fiind considerată  timp de muncă . 
Art. 64. lnstruirea periodică  se face suplimentar celei programate în urm ătoarele cazuri: 

Când salariatul a lipsit peste 30 de zile lucr ătoare; 
Când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în munca privind 

activităţi specifice ale locului de muncă  ş i/ sau postului de Iucru sau instruc ţiuni proprii, inclusiv 

datorită  evaluării riscurilor sau apari ţiei de noi riscuri în unitate; 

La reluarea activit ăţii după  un accident de muncă ; 
La executarea unor lucr ări speciale; 
La introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modific ări ale echipamentului 

existent; 
La modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

La introducerea oricăror noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

Art. 65. Nerespectarea reguliior ş i măsurilor stabilite privind s ănătatea ş i securitatea în munc ă , 

inclusiv neluarea măsurilor ş i neaducerea Ior la cuno ştin ţa salariaţilor, de către salaria ţii cu atribu ţ ii 

în acest sens, constituie abatere disciplinar ă  şi se sancţionează  disciplinar, patrimonial, 

contraven ţional sau penal, dup ă  caz. 



răspunderea disciplinară , aclrnIrisdtivă , materială , civiîă  sau penală , după  caz, potrivit legii 
Art. 67 Pentru protec ţia sănătă  ş il sau securităţii• salariatelor grVide '§i/'s ;au 	laIoillr 
de muncă  se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 96/2003 privind proiec ţia maternităţii la locurile de 
muncă  ş i ale prevederilor legale privind sistemul public de pensii ş i alte drepturi de asigură ri 
sociale. 

CAPITOLUL lx. REGULI PRIVIND DISCIPLINAÎN MUNCĂ  
Comunîcare ş j limite de competentă  
Art. 68. (1). Nici o persoan ă  din cadrul Casei de Cultură  Tecuci nu poate da informa ţii ş i date 
referitoare la problemele institu ţiei, către mass- media personal, ci numai prin intermediul 
purtătorului de cuvânt al institu ţiei său persoana desemnată  cu aceste atribu ţii de către 
conducătorul institu ţiei. 
(2). Nerespectarea alin. 1, constituie abatere disciplinar ă . 
Art. 69. (1). Salaria ţii desemnaţi să  partîciple la activit ăţi sau dezbateri publice, în calitate oficial ă , 
trebuie s ă  respecte limitele mandatului de reprezentare încredin ţat de conducătorul autorităţii. 
(2). În cazul în care nu sunt desemna ţi în acest sens, salaria ţii pot participa la activit ăţi să  dezbateri 
publice, având obliga ţia de a face cunoscut faptul c ă  opinia exprimată  nu reprezintă  punctual de 
vedere olicial al autorit ăţii ori institu ţiei publice în cadrul c ăreia îş i desfăşoară  activitatea. 
Art. 70. (1). Saria ţii Casei de Cultură  Tecuci, au obligativitatea ca în situa ţia de suspendare la 
cerere, lichidare, demisie, s ă  predea toate documenteie ş i lucrările avute în gestiune. 
(2). Nerespectarea alin. (1), trage r ăspunderea material ă  sau penaiă , după  caz, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Comisia de disciplină  ş i comisia paritara 
Art. 71. În cadrul primăriei sunt numite prin dispozi ţii ale primarului, Comisia de disciplin ă  ş î 

Comisia paritara. 
Art. 72. Comisia de discîplin ă  ş i Comisia paritara sunt constituite ş i îşi desfăşoară  activitatea 

conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare. 
Abateri disciplinare ş i sancţiuni aplicabile 
Art. 73. (1). Abaterea disciplinară  reprezintă  orice ac ţiune sau inacţiune, săvârş ită  cu vinovăţie de 

către angaja ţi, prin care se incaica obliga ţiiie de muncă , normeie de conduit ă , regulamentul intern, 

contractul colectiv de muncă  sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhiei ş i se sancţionează  
conform cu prevederile prezentului regulement, indiferent de func ţia deţinuta. 

(2) Următoarele fapte constituie abatere disciplinar ă : 
1. absente nemotivate de la serviciu; 
2. întârzierea repetat ă  la serviciu; 

3. neglijen ţa ş i întârzierea repetat ă  în rezolvarea sarcinilor de munc ă ; 

4. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile ş i atribu ţiile de serviciu; 

5. refuzul de a primi o dispozi ţie scrisă  şi de a semna pentru luarea la cuno ştinţa a 

conţinutului acesteia a angajatului aliatîn timpul programului de lucru; 

6. desfăşurarea în timpul orelor de program a altor activit ăţi decât cele stabilite prin fi şa 

postului sau a unor activit ăţi cu caracter politic; 
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8; încâlcareâ prevederilorlgalereferitoar laîdtoi; incopatibilit ăţi, 	•de infes 
ş i alte interdicţii stabilite prin lege; 

9. interven ţiile pentru solu ţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
10. nesupunerea faţă  de aplicarea procedurilor privind s ănătatea ş i securitatea în munc ă ; 
11. furtul, însu ş irea sau scoaterea de bunuri din unitate f ă ră  forme legale; 
12. pretinderea sau primirea de bani sau foloase necuvenite pentru a- ş i exercita atribu ţiile de 

serviciu; 

13. atitudine necuviincioas ă  în rela ţiile de munca prin adresarea de injurii, insulte sau 
calomnii, precum ş i lovire sau alte violente s ăvârş ite intre salaria ţi în incinta institu ţiei; 

14. facilitarea introducerii sau distribuirii în institu ţie a băuturilor alcoolice sau substan ţelor 
care produc deregl ări comportamentale, cu scopul de a fi consumate la locul de munc ă ; 

15. fumatul în locurile nepermise; 
16. manifestări care aduc atingere imaginii institu ţiei; 
17. refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale la angajare ş i periodice; 
18. alte fapte interzise prin lege. 

Art. 74. Sancţiunile disciplinare se aplică  după  cercetarea prealabil ă  a faptei ce constituie abatere, 
ascultarea salariatului şi vericarea sus ţinerilor făcute de acesta. Cercetarea disciplinar ă  prealabila 

se realizează  de către Cornisia de disciplin ă , constituită  pentru personalul încadrat cu contract 
individual de muncă . Propunerea de sanc ţionare a şefului ierarhic superior va fi înso ţită  de nota 

explicative a celui în cauz ă . 
Art. 75.(1). Sanc ţiunile disciplinare aplicabile salaria ţiilor din cadrul institu ţiei, se realizeaz ă  prin 

Comisia de disciplin ă  constituită  la nivelul institu ţiei conform prevederilor legale. 
Art. 76. Sanc ţiunile disciplinare aplicabile personalului contractual, în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare comise sunt: 
a) Avertismentul scris; 
b) Reducerea salariului de baz ă  pe o durată  de 1-3 luni cu 5 -10%; 
c) Retrogradarea din func ţie cu acordarea salariului corespunz ător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durat ă  ce nu poate depăş i 60 de zile; 

d) Ruspendarea contractului individual de munc ă  pentru o perioad ă  ce nu poate dep ăş i 10 ziie 

lucrătoare; 
e) Desfacerea disciplinar ă  a contractului individual de munc ă . 

Art. 77. împotriva sanc ţiunilor disciplinare persoana în cauz ă  se poate adresa cu contesta ţie în 

termen de 30 de zile la organul de jurisdic ţie competent. 



CAPiTOLUi.. X. ISPOZIjIf FNALE 	 . 	. 	. 

Art. 78. (1). Toţi salariaţii sunt obligate s ă  cunoască  şi să  respecte prevederile prezentului 
Regulament lntern. 
(2). Pentru noii angaja ţi, prelucrarea Regulamentului lntern se va face de c ătre responsabilul 
locului de muncă  în prima zi de activitate. 
Art. 79. Orice modificare ce intervine în con ţinutui prezentului regulament va fi comunicat ă  
salariaţilor conform cu procedura de informare. 
Art. 80. (1). Orice angajat poate ataca dispozi ţiile Regulamentului lntern, în m ăsură  în care poate 
face dovada încă lcării unui drept al s ău. 
(2). Salariatula care se considera v ătămat într-un drept al s ău de prevederile prezentului 

regulement, se poate adresa în prealabil organului emitent şi ulterior instan ţei de contencios 

administrativ. 

Art. 81. Prezentul Regulament lntern al Casei de Cultur ă  Tecuci, intra în vigoare la data public ă rii 

ş i afişă rii acestuia ş i devine obligatoriu pentru to ţi salariaţii -primâftei din momentul aducerii sale la 

cunoştin ţa pe bază  de semnătură . 
Art. 82. Încălcarea prevederilor prezentului regulament, constituie abatere disciplinar ă  ş i atrage 

răspunderea disciplinară . 
Art. 83. (1). Prevederile prezentului regulament se completeaz ă  cu legislaţia specifică  ş i se 

actualizează  potrivit legisla ţiei apărute ulterior. 
(2). Prevederile legale se aplic ă  cu prioritate faţă  de prezentui regulament. 

Art. 84. Orice dispozi ţie contrară  prezentului regulament se abroga la data intr ării în vigoare a 

acestuia. 

(jIţ ) 
-r.I 



cs 
o. 

— cn tn tr 40 C tr t tr tr tfl 
cn c c cn cn Q rq 

1 
- 

Çè

cr3 

0 Cr3 

Co .O CCC trC 
c 

C0Ct- 00 
tn 
CCC 

• cn 
cn 

c 
co 

tr 
c 

tr 
c 

tr 
c 

tr 
N 

tr 
cn N 

t-  
cn 

a- 
0 

t-. 
tr N 

tr 
N 

tr 
N 

— — — — — — •-4 — — 4 — — — — 

- ----- --- -- 

tr tr tr  N — tr 

. • 
------.------- -------- 

. . 

--- ÇD ţj  

-- 
N C • C C C C C C C C •C C C C C 

t- tr- cncn —cncn 
N 

00 çi — cn—cn oc 
N N 

-—r- 
tr 

-ocn 
N cn Q- 

-- 
0 

— —— — —— ——- 
: çj 

•. . 

CD 

o 
E- 

iL • 

. 0 

r,r* 

* 

0 

- 

o 

o 

o 

- 

C 
- 
C 

t-- 
L- 

L-. 
t- 

— 	CN 	(1 	4) 	 &.-4 t • 	. 4-4V 4.44 ... 	_ 	 4 





3 o c o o a c 
b o c 

a 
c 

O 
e 

C C D 
o 

C D O 

c 
Q 
c 
c 

O C Q 

O 

Q Q 

Q 

Q 
Q 

C 

O 

C 

C 

O 

O Q 
O 
Q 
o 

C 

c 

Q 

Q 

Q 
b 

Q 

O 

Q 
C 
o 

O 
O 
C 

o 
o 

c 
u 

c c o Q 
C C. O O 0 Cu 

e ,- o c o o ,. <o 
Co.

' c c - r c 
- (0 

c 
- .. cl N ( 

c 
O 
c1 

® 
N C 

- 5_ 
o 

- 
o o 

5-  E• - 
o 

• 6 5 
Q 

6 S S.  .Co 
Q c 

5 
Q O 

E 
c 

5 
c c Q Q 

c 
O 

Q 
o 

Q 
o 

Q 
o 

Q 
Q 

Q 
O. Q 

Q 
Q 

Q 

Q Q 
Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q Q Q Q 

Q 
Q 

Q 

Q Q 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q O 
Q 

O O O O O O Q Q Q 
Q 

Q 
Q 

Q Q 
Q 

O. O 
O 

c: 
o u u 

D 
O 

C 
() 

O O 
c 

C 
o 

O 
o 

O 
c 

O O O D 
Q 

C 
Q 

C 
Q 

D 
Q 

O 
Q 

D 
Q 

O 
Q 

C 
Q 

O 
Q 

O 
Q Q Q 

Q 
Q 0 

CO 
 O 

ic o)o VC? OO OC Ş (O ( 

- 

= 	. - O C 
O 

O C O 
C 

Q Q O 
C 

O 
C 

O O O 
C 

D 
O 

C 
D 

O 
O 

Q D O O Q Q Q 
C 

Q 
Q 

Q Q 
Q 

Q 
Q 

Q Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

E 
O 
o e 

O 
o 

O 
b O 

O 
O 

O 
O O O 

C 
O 

O 
C 

O 
C C O O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

R .  
O O O 

Q 
C O C 

Q 

O O O O O O O 
- - O 

c, 
C 

o 
O 

o 
O 

C 
C 

D 
O 

O 
O 

O 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
O 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 

R. 
Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

Q 
Q 

F.  CS O) - Q d - C C ( ( O .- C .- . O . O 
.- C) ,- . - - . - - 

ci 
.- 
g 

o . 10 
- .* 

- = - 
O 

. 
O O O 

a-  - • & 
C 

- 
O 

6_ 
O 

- 
O 

- - 
O 

- 
O 

- . 
O 

5_ 
O 

— O 
C O 

& 
O 

e 6 
D O C 

E o O 
O 
O 

O 
C C O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O C 
O 

O 
D C 

D 
O 

C 
O O 

O 
C 

O 
O 

O 
O O 

O 
O 

O 
O O 

O 
C O O 

O 
O O O O O O . 

- 
O 
o 

C 
O 

O 
O 

O 
O 

C 
O 

D 
C 

O 
C 
O 

O 
C 

O 
C 

C 
O 

O 
C 
O 

O O 
C 

O 
O 

C 
O 

O 
O 

O 
C 

O 
C 
O 

O 
C 

O O 
C 

Q 
O 

Q 
C 

O 
C 

O 
O 

C 
lfl O 

O .- C. (J O O .- . CJ . . C ( Q) C C C) .Cr  
- -- ,- 

- O O O O O 
C 

O O O 
O 

O O 
O 

O 
O 

C 
C 

C 
C 

O 
O 

O O 
O 

O O C 
O 

C 
C 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

C 
C 

O 
O 

C 
O 

O 
C 

O 
O 

C 
C 

C 
C 

O 
C 

O 
C 

O 
C 

O 
Q 

O 
Q 

O 
Q 

E O C O 
- 
- 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

C 
c 

O 
C € 

O 
O 

O 
C 

O 
O 

O 
C 

O O 
O 

O 
C 

O 
O 

O 
C 

O Q Q Q O 
C 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
C 

O 
O 

O 
C 

O O C 
O 

C 
C 

C 
O 

O 
O 

O 
O 

C O C 

l-. o c o o o o O C O C Q Q Q Q C C O O C C O C O O O C C O C O C O 
() csJ ) t- •- . ,- O C - co 10 ţO C .- C) ţ . ( . U e C 

.- - c C. •t . lt lfl u) cD Q O) ( 

N  

a .- 
E,O 

O O 
C 

C 
O 

C 
C 

O 
C 

C 
e 

O 
O 

C 
O 

O C 
O 

O 
O 

O 
O 

C 
C 

O 
C 

C 
O 

O 
C 

O 
O C 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

C 
C 

C 
O 

C 
C 

O 
O C 

O 
O 

o 
C 

o 
O 

o 
O 

C 
O 

C 
V 

O 
D 

O 
O 

C 
C 

O 
O 

. O O O C C C O O O O O O O O O C O D C O O O C O O O O O C O C O C C O 

.. . . . . . . . 

3 _jG 

z E 

,, 	,O 
O 

OO 
O O 

O O. 
C O O C 

O 
O 

QQ 
O O 

Q Q 
C 

00 
C O 

O.D, 
C C 

O 
O 

O 
C O 

00 
C 

O 
C 

0-0 
C C 

O 
O 

00 
C O 

C 
O 

O 
O 

O 
C 

O 
C 

C 
C 

O 
C 

O 
O 

O 
C ţL, 

O C O 
O 
O O O O C O C O 

R.  
O O C O O O 

a 
a O O C O O O 

C 
O O 

O 
Q 
C 

o C C 
O 

O O O 
O 

O 
O 

uJ 
O 
O 

O 
U 

O ţ  O 
fl 

O 
C 

O 
U 

O 
O 

C 
C 

O 
C 

C 
Q 

C 
O 

C 
C 

C 
O 

O 
O 

C 
O 

C 
C Q 

O 
Q 

O 
O 

O 
O 

C 
O 

C 
O O 

O 
O 

C 
C C C 

C 
O 

O 
Q Q 

O 
Q 

O 
Q .f) O O 

Ş  _J ţ_ - o c o o - - N U C (O C O O O C . O C O r- g, 

.... 

-Ir .- ,. .- 

, 

: . . . . : 
8.  
9 . .. . 	. .. . . . . 

. . ,, 
- 

: 
% 

• . .. 

Q) 

. . 
Co . O 

O  
C 

?—. 
u 

. 
Ci 
. 

. 

O C . iQ 

.! 

: • 

. 	: 	%.. 

•. 

 . 

î 
- 

: 

E 

. 	. . 

: 

. Cr 	. 

. 

. 
E• 
o i . E ° iii W .- - . 

.c 
C .  - $ (, E .  

. O > = .Q :r • .- a e c O ii 

111. - .t . - 

- 

, o .o - co - . . = O - • - : 
CD; 

1 

fi it. i 
, , 

i  
.0 

: _______ 



; e e c Q e a c c c c e c 
e e o o o e Q O O 1. C C O O 

tn to c CI U? Im Lfl C Ct in tt? 10 

ct 

d d d d d 0 c c c ct c 0. c 
e 
tt? 

c 
tfl 

c 
e 

o 
L$) 

ct 
«0 

c 
C) 

c 
O 

e 
Co 

ct 
(S) 

c 
«0 

(J (5) 0) (5?C5)C? 

«5) 

:- 
c c 0 -  - 	 .. 
a._ .ctO..... .... 	. 	..... 
ct 
a 

0 
a 

0 0 

t?( 
. .tDtO ..... 

C 
•. 	...•...•.•• 	.... 	 . 	.. 

C) 0 0 
0 CC 
O 0 O 
0 
0 

0 
0 

O O 
ct ot 

. E - O ? ct O 
dddddddd  

c ct 
- 

 e c? c 
dddodddd 

a 
dd 
c 

l- 
O O O O C ct 0 0 

ct Co  

c 
E 

ct o 
C 

o O c? 0 O O O 
c 

O 
c 

O 
o 

O 
c 

O 
o 

O 
c 

O 0 0 C 
a . c 

0 
c o ct c c 

e o c c 
e 
c 

o 
ct 

ct 
c 

O O O O O c ct c c 
•- cSi l-. l- N (S 

(4 

L  
- 

E 
e o e a o 

O 
o 
C 

c 
O 

C 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

ct 
O 

O 
O 

a 
O 

c 
O 

ct 
C 

e 
0 

O 
O 

- c o o O 
O C C Ct c 

o 
c 

O 
ct 

c 
O 

e 
O 

c 
0 
c 

ct 
O 

O ct 
0 

a 
0 

O 

c• Q (_ — 
O O O 

ct 
e 
C 

o 
(J 

.- 
 

o 
— 

o 
«0 

o 
(0 

0 
in 

c 
io - .- 0 CO (O 

. - 

.. 
- - 

c, Ci 
j «5_ - rS «? 

o 

•5 

c o o 

L5 

o 

0 

o 
O•cCO•Ooct•ct000.00e•cc  

5 

o e c ct ct ct a 
.v.z tL 

i 
uJ 

: 

wUJ 
_dJt. 

U 
l 

ct 

c 

( 9 
id _.--- ---- 

a 
w 

o o 

0. 

c • 
0 

O 
ct 

c?
O 
di: 

---- 

c 
O 

c 
C 

e 
O 

0 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

C) 
O 

ct 
O 

0 
0 

--- 

0 
0 

O 
O 

g0 
O N 10 

E 

.- C( 
10 
OL 

ţt) 
0) 

O 
O 

O 
0 

0 
.- •- .4 U) 

Co 
0 (O 

10 
(5) 

0 
ct 

0 
0 

uJscc  

- ___ —---———--——-—---.- 

(o 
•O( 0  c: o ct in ot . e e C • . C (5) Ct? O 

(5) (5) 
O 

10 
O 

tg) 
O 

«0 
O 

U? 
0 

* (5) O O C d ct o 

? 
O ct C) C C O O O C O C O 

cli 
ct C O l. 

---- 
. 

— 
el — 

s.  

8.  

«t? 

a 
(1 

.0 

ct 0) 

3 

LL 
o. 

; 
o 

. i 

- 1 O 

55 



Către Primăria Municipiului Tecuci 

În atenţia d - ului Primar, Hurdubae C ătălin Constantin 

ServiciuluilDepartamentului Resurse Umane 

Referitor la întocmirea Caietului de obiective pentru concursul de Proiecte de 

management 

Document emis de Muzeul de Istorie Teodor Cincu, Tecuci 

Conform adresei nr. 9086 /PJ/14 09 2016 v ă  înaităm un exemplar din Caietul de obiective 

pentru concursul de Proiecte de managment, necesar în vederea organiz ării concursului de 

ocupare a postului de manager 

Insp. sp. 

Hur• i Mirela 







I. Subordonare 	. 	. 

În conformitate cu Legea nr. 3 1 1/2003, cunoscut ă  sub numele de Legea muzeelor şi colecţiilor 

publice republicată, cu niodificările ulterioare, Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci este o institu ţie 

de interes public cu persna1itate juridic ă, subordonată  Consiliului Local şi Primăriei municipiului 

•- Tecuci. - 	 • 	. 

În acelaşi timp, prin funcţiile sale specifice de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, de 

conservare şi• cea educaţională, MITC îşi desfăşoară  activitatea în sfera de competen ţe a Ministerului • 

Culturii şi Patrimoniului Naţional. 	 • 

Finanţarea MITC se realizeaz ă  din subvenţii acordate din bugetul prim ăriei, din sponsorizări şi 

donaţii, .precum şi din venituri proprii. 	 • 	 • 	 • 	: 

Inaugirat l 17 noiembrie 1935, la Tecuci, în imobilul din strada Carol nr. 12, ca urmare a 

actului de donaţie a lui Teodor Cincu, autentif1cat de Tribunalul Tecuci cu num ărul 1092/16 iulie 1934, 

cu .destinaţia precisă  de ,,Muzeu original şi bibliotecă  comunală, unde cet ăţenii mei şi tânăra generaţie 

să  găsească  cărţi şi studii pentru luminarea minţii şi cultivarea lor sufleteasc ă , MITC funcţionează  ca o 

insţituţie de cirept pu1ic cu personalitate juridic ă. . . 

Muzeul îţi are sediul în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 36 

11. Obieetivele institu ţiei,: Misiunea institu ţiei 	. 	 . 	 . • 

În conformitate cu documentele care-i reglementeaz ă  activitatea, MITC acoper ă  o mare parte 

din activităţile cultural-educative ş i ştiinţifice ale comunităţii locale, având în principal următoarele • • i 

obiective 

- organizarea şi ciesfăşurarea activităţilor cultural- ştiinţifice şi de educaţie permanentă , 

- dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal; 	 • • 
- evidenţa ştiinţiiică  a patrimoniului cultural deţinut de muzeu, 

- documentarea în vederea depist ării, cunoaşterii ş i, după  caz, a achiziţionării de obiecte de 

• 	patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 

- conservarea şi restaurarea obiectelor de patnmoniu potnvit dispozi ţiilor legale în vigoare, 

- protejarea patrimoniului muzeal, 

- expunerea şi prezentarea, în expozi ţia permanentă  şi expoziţli temporare, la sediul central, 

• 	precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine; 	 . 



- punerea în valoare şi comunicarea publică  prin expoziţii - naţionale şi internaţionale 

publicaţu şi comunicări, a rezultatelor cercet ărilor ştiinţifice muzeografice şi etnografice, 

- diversificarea ofertei culturale a institu ţiei publice de cultură ; 

- cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunit ăţilor în care î şi desfăşoară  
activitatea instituţia publică  de cultură , 

- promovarea concuren ţei în domeniul ofertei culturale, 

- dezvoltarea cornpeten ţelor profesionale ale personalului din subordine, 

- aplicarea principiilor de eficien ţă, efîcacitate şi economie în gestionarea mijloacelor 

financiare şi a resurselor materiale şi umane ale lnstituţiei publice de cultură  

Misiunea institufiei 

Ca instituţie de cultură, muzeul are ca principal ă  misiune instruirea şi educarea, al ături de 

cultivarea interesului pentiu cultur ă  a generaţiei tinere a Tecuciului. 

În paralel, MITC se implic ă  cu toată  responsabilitatea în activitatea de cercetare, conservare, 

restaurare şi expunere a patrimoniului cultural mobil pe care îl administreaz ă, în ceea ce prive şte 

îmbogăţirea şi dezvoltarea acestui fond patrimonial şi, nu în ultimul rând, de consolidarea apartenen ţei 

şi mândriei naţionale 

111. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunit ăţii în care institu ţia îşi desfăşoară  
activitatea 

Instituţia, Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, î şi desfăşoară  în mod normal activitatea în 

municipiul Tecuci, prin expozi ţiile sale de la sediu, până  în 2014 şi la Galeriile Gheorghe Petra şcu 

Imobilul cunoscut 4stâzi sub numele de Muzeul de Istorie Teodor Cincu restaurat şi consolidat 

printr-un prolect ci finan ţare europeană  - ,,Consolidarea şi reabilitarea Muzeului Mixt Tecuci, în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa priorltară  5 - Dezvoltarea durabil ă  şi 

promovarea turismului Lomeniu1 major de interese 5. 1 - proiect promovat de Consiliul Local al 

municipiului Tecuci, benefîciar fiind Muzeul Mixt, a fost construit între anii 1 880 -1 890 Cl ădirea 

prezintă  foarte multe asem ănări cu conacul construit de Nestor Cincu la Ţigăneşti, la aproxlmativ 7 km 

nord de Tecuci, pe şoseaua spre Bârlad şi în apropierea staţiei C F R Frunzeasca, pe frontispiciul c ăreia 

se află  o placă  de marmură  cu inscripţia ,,/i1a Muca 1905 



Clădirea Muzeului de Istorie Teodor Cincu, inclus ă  în patrimoniu naţional la poziţia G1-2-m-A-

03092, adăposteşte astăzi colecţii de: numismatică, artă, istorie modernă  şi contemporană, documente, 

medalistică . 	
.. , 

Jristituţie reprezentativă  pentru municipiul Tecuci şi zonele adiacente, muzeul cuprinde cea mai 

bogată  şi importantă  colecţie de cultură  dacică  din Moldova şi una din cele mai mari din ţară, la care se 

adaugă  o valoroasă  coiecţie de numismatică, colecţia de paleontologie, colecţia de istorie 	• 

conţemporană, colecţia de artă  infantilă, colecţia de artă  contemporană, din care trebuie men ţionate 

două  lucrări Grigorescu şi ina Dimitrie Hârlescu. 

: Intregul patrimoniu al muzeului este inclus în sec ţiile de arheologie, istorie, art ă . 	. 

Analiza facută  contextului actual a identificat anumite oportunit ăţi, dar şi posibile riscuri, care 

pot influenţa evoluţia Muzeului de Istorie Teodor Cincu. 	 : 

111.1 Oportunităţ i . 	 !: • : 

- Creşterea interesului publicului. pentru proiectele culturale şi programele educaţionale ale 

muzeului; 

- Creşterea interesului marilor companii comereiale, în sus ţinerea culturii, în general, a culturii 

tradiţionale şi a programelpr de edueaţie şi divertisment în special; 	 • 	: 

- Creşterea jnteresului ,,media pentru activit ăţile culturale şi educaţionale interactive şi inedite; 

- Dezvoltarea actiyit ăţilor de turim cultural-religios, trasee preferate de turi ştii străini care 

includ şi municipiul Tecuci, situat în zona de sud a Moldovei, 

- Interesul agenţiikr de turism în diversificarea ofertei culturale 

Riscuri 

- Amploarea şi diversitatea ofertei culturale, implicit a programelor educa ţionale a altor proiecte 

culturale aparţinând celorlalte instituţii culturale din zonă; 

- Creşterea concurenţei generate de organiza ţiile non-profit, care propun proiecte şi activităţi 

culturale interactive §i inedite; 	• 	 • 	. 	 • . 	• 

- Creşterea concurenţei pentru fondurile şi programele de finanţare ale proiectelor culturale şi 

educaţionale.  
În lipsa unor studii de specialitate, este greu de apreciat gradul de cunoa ştere al activit ăţii 

muzeului de către omunitatea benefiaciară  a acesteia, după  cum este dicil de stabilit portretul statistic 

al beneficiarului actu.... . .... •  . 



Iv. Dezvoltarea specifică  a instituţiei Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci 

organigrama şiregulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei sunt prevăzute în 

anexa nr 1 

- statul de funcţii al instltuţlel este prevăzut în anexa nr. 2 

- bugetul aprobat ;aI institutiei, pe ultimii trei ani, este prev ăzut în anexa nr. 3 

În conformitate cu strategla propus ă, MITC şi-a diversificat activitatea muzeal ă  în vederea 

atragerii unui public cât mai divers, dar şi poziţionarea către categoria, ,,muzeu - forum, deschis 

dezbaterii şi activităţilor culturale complementare 

.Iv. 1 Scurtistoric 1 	 :. 

Există  informaţii potrivit cărora Giovanni Culluri, italian de origine, ar fi fost arhitectul sau 

măcar decoratorul celor dou ă  edificii. Deşi sunt de dimensiuni diferite, cea din Tecuci, de care ne 

ocupăm, este o r şedinţă  urbană, iar cea de la Ţigăneşti, un conac, amândouă  având aceleaşi 

decoraţiuni din stucatură  rozete, ghirlande, f1ize, acelea şi teme de pictură  murală  cu motive vegetale, 

antropomorfe, precum şi aceleaşi sobe de teracotă  din cahle colorate. 

Începuturile muzeului tecucean se afl ă  în primele decenii ale veacului al XX-lea, când doi 

împătimiţi de arheologie profesorul Constantin Solomon şi grefierul Mihail Dumitriu - încep s ă  

colecţioneze ,,resturi arheologice din regiunea Tecuciului 

Iniţiativa înfunţării se datorează, de altfel, acestor doi promotori ai culturii muzeistice din zon ă  

Cei doi vor face în 1924 şi primele periegheze în jurul Tecuciului, fiind r ăsplătiţi de o adevărată  

,,bogăţie ceramică, monede grece şti şi romane, vârfuri de s ăgeată  etc 

Rezultatele acestoi cercet ări din zonă, constând din material arheologic şi paleontologic, vor 

face obiectul unor articole publicate între anii 1927 şi 1929 Ele impuneau găsirea unui locaş  pentru 

expunerea acestor .Colecjii şi se vor finaliza prin înfiin ţarea unui muzeu regional în sediul Şcolii 

Comerciale, avându-1 ca director pe prof Constantin Solomon 

În paralel, mai exist ă  în Tecuci un ,,muzeu particular, mai spa ţlos şi ,,metodic rânduit, 

precizarea îi apar ţine profesorului Alexe Alexinschi, care se afla sub directa îngrijire a grefierului 

Mihail Dumitriu, muzeu care fiinţa într-un apartament liber al Societ ăţii Prevederea 

Existenţa celor două  muzee crea însă  un impediment, colecţiile fnnd dispersate, fapt ce impieta 

asupra imaginii material-istorice a zonei, impunându-se o reunire a lor într-o singur ă  instituţie de prof1l 

În aceste condiţii, primăria oraşului a fost cea care a preluat lni ţiativa trimiţând o adresă  către 

Ministerul Instruc ţiei, Cultelor şi Artelor, prin care solicita un muzeu comunal la Tecuci, la care se va 



primi un răspuns favorabil, cu condiţia ca Mihai Dumitriu să  accepte ca toate piesele arheologice pe 

care le deţinea să  fie mutate în noul muzeu, acesta din urm ă  rămânând proprietar asupra lor.  

Noi divergenţe au apărut asupra numelui noii instituţii, precum şi din cauza spaţiului de păstrare 

insuficient pentru marea bog ăţie de material arheologic colec ţionat. 

Problema se va soluţiona însă  în cursul anului 1934,   când cei doi ctitori, Solomon şi Dumitriu, 

vor reu şi să-1 convingă  pe boierul Teodor Cincu, mare proprietar şi în mai multe rânduri primar al 

Tecuciului, pentru a le dona frumosul imobil din strada Carol nr. 12 În aceste circumstan ţe, Muzeul 

Regional îşi încetează  activitatea, iar colec ţiile celor doi vor fi instalate în imobilul d ăruit oraşului de 

Teodor Cincu. , 

Cea mai frumoasă  clădire a oraşului, adevărată  bijuterie arhitectonic ă, devenea astfel loca ş  de 

cultură, făcând din Tecuci unul din puţinele oraşe care deţineau la acea vreme un muzeu orăşenesc. 

La puţin tirnp după  aceea, revista ,,Natura consemna c ă  ,,în saloanele încăpătoare ale casei 

boiereşti Cincu se află  instalat unul din cele mai frumoase muzee din ţară  

În cadrul muzeului, numit acum ,,Mihail Dumitriu-Ia şi funcţiona o interesant ă  colecţie de 

arheologie, o alta de ştiinţele naturii, •  ce aparţinea prof. Alexe Alexinschi, la care se va ad ăuga şi 

colecţia de paleontologie, provenită  din rezervaţia fosiliferă  Rateş, aflată  în partea de est a Tecuciului. 

La sfârşitul. lunii martie 1944,   din ordinul autorităţilor, s-a dispus evacuarea arhivei prim ăriei 

oraşului, alături de care s-au af1at şi unele piese din colecţule muzeului, garnitura feroviar ă  f1ind 

însoţită  de un funcţionar din primărie, alături de M. Dumitru şi soţia acestuia La 4 aprilie 1944, trenul 

este surprins în triajul g ării Chitila de un puternic bombardament anglo-american, iar vagonul ce 

adăpostea colecţiile nuzeu1ui este spulberat, fiind distruse unele piese foarte interesante ce apar ţineau 

muzeului. 

Reorganizat în 1967, muzeul va avea ca centru de greutate al expozi ţiei de bază  civilizaţia geto-

dacică, ca urmare a descoeriri1or efectuate la situl arheologic Piroboridava de la Poiana 

Nu trebuie omis faptul c ă  în muzeu exista şi o interesantă  bibliotecă  ,,Esmeralda E)umitriu, ale 

cărei volume au fost arse în curtea muzeului la ordinul autorit ăţilor comuniste 

Iv 2 Crzterii de performan ţă  ale instituţiei în ultimii trei anz 

Nr.crt Indicatori de pezformanta 2013 2014 2015 
• 	1. Cheltuieli , de beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli 

de capital) / nr.de  beneficiari 
310000  3 13000 368000 

• 	• 2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 



3. Numar de activitati specif1ce  9  
4 Numar de aparitii media (fara comunicate de presa)  
5. Numar de beneficiari neplatitori  
6. Numar de beneficiari platitori  
7. Numar de reprezentatii  
8. Numar de proiect/actiuni culturale . 7 5 
9. Venituri proprii din alte activitati 22000 27000 5000 

IV 3 Criterii de performanţă  ale conducerii institu ţiei 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite 

- evidenţa şi documentarea patrimoniului muzeal administrat, 

- aprofundarea cercetării colecţiilor muzeale, 

- realizarea lucrărilor şi operaţiunilor de conservare, restaurare şi protecţie a patrimoniului 

mobil şi imobil aflat în administrarea sa, 

- punerea în valoare a fondurilor artistice şi documentare prin manifest ări specifice ş i 

activităţi conexe, 

- elaborarea de programe şi proiecte culturale proprli, în concordan ţă  cu strategla Ministerului 

Culturii şi Patrimoniului Naţional, 

- stabilirea de măsuri organlzatorice, economice şi tehnice în scopul respect ării programelor 

culturale aprobâte, de a c ăror realizare răspunde. 

- adaptarea la situaţll neprevăzute 

IV 4 Lista programelor şi proiectelor defăsurate în ultimii trie ani 

Proiectele derulate de Muzeul Mixt Tecuci în perioada 2013-2016 

Nr. Proiect 
crt.  

Obiective Data Parteneri 

1. Muzeul la tine înscoală  Promovarea 	istoriei Sept. Scolile 	de 	pe 
locale; 	stimularea 2013- raza 
intereseului 	pentru martie municipiului  
istorie şi cercetare 2016. Tecuci 

2. Colocviul 	de 	istorie Promovarea 	istoriei Sept. Protoieria 
locală  • 1oca1; 	valorificarea 2013; Tecuci; 

cercetărilor 	privitoare Sept. Scolile 	din 
la Tecuci 2014; Tecuci; 

Sept. Muzeul 	de 
20 1 5; 1 Istorie Galati 



Sept. 	. 

. 2016  
3. Istorie 	si 	istorici 	Ia Simpozion; Sept. Biblioteca 

Tecuci familiarizarea 2013- Municipala 
publicului cu cercetari Martie Tecuci; 
in domeniul istoriei si 2016 Protoierie 
cu istorici din Romania Tecuci; Casa de 

Cultura Tecuci 
4 Activitatiexpozitionale Reahzarea 	unor Iuhe Centrul 

expozitii 	la 	nivelul 2013- Cultural 
Galeriei 	de 	Arta; Iunie Dunarea de Jos; 
familiarizarea 2016 Biblioteca V.A. 

• comunitătii cu lucrarile Urechia; 
diferitilor 	artisti 	din Artisti 
Romania  

5. . Proiecte editoriale Valorificarea 	studiilor Iunie Protoieria 
referitoare 	la 	istoria 2014; Tecuci; 

. orasului 	• si 	tinutului Iunie Casa de Cultura 
. Tecuci 2016; Tecuci; 

Editura Grapho 
• Press Tecuci 

6. Valorificarea Organizarea 	unor Iunie Muzeul 	de 
patrimoniului local expozitii temporare la 20 1 4- Istorie Galati 

• 

. nivel 	de 	Muzeu; Iunie 
promovarea 	istoriei 2016 
locale; 	promovarea 

• rolului 	Muzeului 	in 
societate  

7. Expoziţii mobile Organizarea 	unor Sept. Scolile 	de 	pe 
expozitii 	itinerare; 20 1 3- raza 
promovarea 	istoriei Iunie municipiului 

. locale; 	cultivarea • 2016 Tecuci 
interesului 	pentru 

. istorie; promovarea si 
valorificarea 
patrimoniului local  

8. Colectii online 	: Valorificarea Sept. CIMEC 
patrimoniului 	local; 2013- 

• promovarea 	istoriei Iunie 
locale 	• 2016  

9. Atelierul din muzeu Organizarea unor lectii Iunie Scolile 	de 	pe 
demonstratice 	la 2014- raza 
nivelul institutiei Iunie municipiului 

2016 1  Tecuci 



Nr. Proiect Categorii 	de Data Numarul 	de Investitia 
crt. . 	 . investitii activitati 	pe in proiect 
____ • _____________ ______ proiect : 

1 Muzeul 	la 	tine 	în Mica Sept 15 2 000 
scoală  . 2013- 

. martie 
2016.  

2. Colocviul de istorie Mica Sept. 4 2.500 
locală  2013; 

Sept. 
2014; 
Sept. 
2015; 
Sept.  
2016  

3. Istorie 	si 	istorici: la Medie Sept. 8 6.000 
Tecuci 	. 2013- 

Martie 
2016  

4. Activitati Medie Iulie 24 7.000 
expozitionale 2013- 

Iunie 
2016  

5. Proiecte editoriale Mica Iunie 2 2.000 
2014; 
Iunie 
2016;  

6. : 
Valorjficarea Medie Iunie 8 4.000 
patrimoniului Iocat 2014- 

Iunie 
2016  

7. Expoziţii mobile 	: Mica Sept. 8 2.500 
• 	 : 2013 

. • Iunie 
_____ • • 2016  
8. Colectii online Sept. 1 - 

2013- 
Iunie 
2016  

9. Atelierul ditimuzeu Mica Iunie 15 1.000 
2014- 
Iunie 
2016  



V. Sarciui pentru management 

În cazul activităţii de management desa şurat în cadrul instituţiilor cu specific muzeal şi a 

colecţiilor publice, proiectul de management trebuie s ă  aibă  în vedere şi următoarele sarcini specifice 

- coordonarea activităţii de cercetare, valorificare, eviden ţă, clasare, conservare, restaurare ş i 

îmbogăţire a patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale în vlgoare, 

- angrenarea muzeului, în calitate de organizator, în prolecte de anvergur ă  intemaţională, 

prezentate atât în ţară  cât şi în străinătate, în colaborare cu instltu ţii muzeale şi culturale de 

prestigiu; 

- creşterea numărului de expoziţii temporare itinerante în ţară , 

- dezvoltarea infrastructurii digitale a muzeului, 

, - diversifcarea niodalităţi1or de promovare a patrimoniului muzeal; 	 : 

• - continuarea programelor de anvergur ă  ale muzeului precum şi dezvoltarea de noi programe, 

care să  pună  în valoare patrimoniul cultural administrat, 

- coordonarea proiectului de reamenajare a expozi ţiel permanente, 

• - reevaluarea strategiei de marketing şi comunicare a muzeului şi eficientizarea programelor • • • 

de marketing cultural (promovare, sponsoriz ări, strngeri de fonduri, finan ţări europene), 

- coordonarea activit ăţilor de anienajare a unor spa ţll multifuncţionale/expoziţii suphmentare, 

coordonarea activit ăţilor de reamenajare a laboratoarelor de conservare şi restaurare, 

Obiective 

Pentru perioada 20 1 7-2020, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea muzeului 

urmărindu-se: 

manageinentul resurselor uivane 	 : 

managementul economzco-financiar 

managementul administrativ 

- modificare ă/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare a instituţiei în 

funcţie de modificănle şi completările aduse actelor normative relevante, precum şi în funcţie de 

necesităţile impuse: de îndeplinirea sarcinilor stabilite prin caietul de obiective; 

- reglementări prin acte normative: acreditarea muzeului 



• . managementul deproiect 

- dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de monitorizare a eficien ţei şi eficacităţii proiectelor 

culturale implementate de institu ţie. 

VL Structura proiectului de management 

Structura proiectului de management întocmit de candidat limitat Ia un num ăr de..... 

pagini+anexe trebuie s ă  conţină  punctul de vedere al candidatului asupra dezvolt ării instituţiei pe 

durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se eere utilizarea termenilor conform 

definiţiilor prevăzute în ordonan ţa de urgenţă . 

În evaluarea proiectului de management se va urm ări modul în care oferta candidatului 

răspunde Ia obiectivele ş i sarcinile formulate în baza prevederilor art. 9 alin. 3 din ordinul 2799/20 1 5, 

având în vedere următoarele prevederi, care reprezint ă  totodată  şi criteriile generale de analiz ă  şi notare 

a proiectelor de management. 

• Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie s ă  conţină  soluţii manageriale 

concrete, în vederea func ţionării şi dezvoltării lnstltuţlel, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.  

A. analiza socioculturală  a mediului în care îşi desfăşoară  activitatea institu ţia publică  de 

cultură  şi propuneri privnd evolu ţia acesteia în sistemul institu ţional existent 

Instituţii, organizaţii care se adreseaz ă  aceleiaşi comunităţi; 

- participarea inştituţiei în/la programe / proiecte europene / interna ţionale; 

- cunoaşterea activităţii instituţiei în / de către comunitatea beneficiar al acestora; 

- acţluni întrepruise pentru îmbun ătăţirea promovării aetivităţu 

- profilul/ portretul beneficiarului actual; analiza datelor ob ţinute; estimări pentru atingerea altor ii 

categoru de beneficiari, 

- descrierea modului de dobândire a cunoa şterll categoriilor de beneficiari (tipul informa ţiilor 

studii, eercet ări, alte surse de informare), 

- grupurile - ţintă  ale achvităţiior lnstltuţlel pe termen scurt / mediu 

B. analiza activităţii instituţiei şi, propuneri privind îmbunătăţirea ăcesteia: 

- analiza programeior/proiectelor institu ţiei; 

- analiza misunii actuale a institu ţiei ce mesaj poartă  instituţia, cum este perceput ă, aşteptări 



ale beneficiarilor etc; 	 . 	 . 	 • 

- concluzii; 	 fl  

- reformularea mesajului, dup ă  caz; 	 fl 

- descrierea principalelor direc ţii pentru îndeplinirea misiunii 

C. analiza organizării institutiei ş i propuneri de reorganizare ş i/sau restructurare, după  caz: • : 

- analiza reglementăriior inteme ale institu ţiei şi ale actelor normative incidente; 	 fl 

- propuneri privind mbdificarea reglementărilor interne; 	 ifl, 	
fl 

- utilizarea spaţiilor instituţiei, propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor, 

- analiza capacit ăţii instituţiei din punct de vedere al resursei umane proprii/ externe; 	 fl 

- analiză  a nivelului de perfec ţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de 

perfecţionareflpentru flconducere şi restul personalului; 

- viziunea. prbprie asupra utilitării instituţiei delegării, ca modalitate legal ă  de asigurare a 	flfl 	

fl 

continuităţii procesului managerial. 	 : 

D. analiza sltuatlei economico - financiare a institutiei  publice de cultură  
- analiza 1atelor de buget din caietul de obiective, după  caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 	 : 

- bugetul de. venituri (subvenţii /alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 	 fl fl 

- bugetul de cheltuieli (personal contracte de munc ă/convenţiilcontracte încheiate în 

baza legilor speciale, bunuri şi servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de între ţinere, cheltuieli 

pentru reparaţii capitale); 	 . 	 fl fl 	 fl 

- analiza comparativă  a cheltuielilor (estimate şi, după  caz realizate) în perioada /perioadele indicate 

în caietul de obiective, după  caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 	
fl fl 

fl 	 fl fl 

-  Nr. 
crt. 

fl 	 fl  

Tip proiect Pr ogrmu1 Denumire 
proiect 

Deviz 
Estimat 

Deviz 
realizat 

Observaţii, 
comentarii, 
concluzii 

- F!roiecte mici  
Eroiecte medii  
F!roiecte mari  

fl  

total: Lotal:fl  fl   otal: 1.  ţoLa.  

- soluţiiprivind gradul de àcoperire din surse atrase/venituriproprii a cheltuielilor instituţiei 



- analiza veniturilor proprii realizate din alte activit ăţi ale instituţiei; (activitatea d 

bază, alte activit ăţi) 

- analiza veniturilor realizate din prest ări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor 

cu alte autorităţi publi.ce locale; 

- soluţii privind gradul de cre ştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor; 

- analiza managementului economico-financiar: 

1. bugetul de venituri 

- folosirea subvenţiei şi a veniturilor proprii atrase pentru realizarea programelor 

stabilite şi pentru dezvoltarea de proiecte în afara programului minimal stabilit; 

2. bugetul de cheltuieli 
• 	

- evaluarea impactului implementării proiectului de management asupra cheltuielilor de 

personal, bunuri, servicii şicheltuieli de capital; 

E. strategia,. programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu ţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

- propuneri pentru întreaga perioad ă  de management 

F. previzionarea evoluţiei  economico-financiare a institu ţiei publice pentru următorii 3 ani, cu o 

estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de c ătre autoritate: 

I. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului 

Nr.crt Categorii 	 . Anul 2017 Anul 2018 Anul 2020 
(» • 	

. 	 (2) (3) (...) (...) 
1. 

• 

TOTALVENITURI,din care  
1 .a.venitu!i projrii,din care  

1 .a. 1. venituri din activitatea de 
• baza 	• 

•• 	1..2.surse atrase 
1 .a.3 .alte venituri proprii  

1 .b.subventii/al6catii 
1 .c.alte venituri  

• • 

• 

2. • TOTAL CHELTUIELI,din care 
2.a.Cheltuieli de personal,din care 

. 	 2.a. 1 Che1tuie1i cu salariile 
2.a.2A1te cheltuieli de personal 

21.Cheltuieli cu bunuri si servicii,din care 



• 	 2.b. 1 .Cheltuieli pentru proiecte  
2.b.2.Cheltuieli cu colaboratorii  
2.b.3.Chltuieli 	pentru 	reparatii  

curente 

• 	 . 

21.4CheItuie1i •de intretinere  
. 	 21.5.Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii .. 

2.c.Cheltuieli de capital  

2 Numărul estimat af beneficiarilor pentru perioada de management 

3 Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobat ă  

Nr. 
Crt. 

Progrm: . 

• 

Scurta descriere a 
programului 

• 

Nr.proiecte 	in 
cadrul 
programului  

Denumirea 
proiectului 

Buget prevazut: 
pe program(lei) 

• 	 Primul an de managemet  ______ 

:• 	 : 	 Al doilea an de management  

Al treilea an de management  

VII AIte precizări 

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informa ţu suplimentare, necesare elaborării 

proiectelor de management - Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci 

Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot ob ţine şi cle la 

compartimentul Resurse Umane din cadrul autorit ăţii UAT Tecuci 

La telefon 	fax 	 , email ______________ 	• 	: 

doamna / domnul  

VIII Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrant ă  din prezentul caiet de obiective 
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14 	1 	Secretar 	 • - 	 M 	1 	Tehnic 	vacant 
15 	2 	Muncitor 11 	 - 	 M 	1 	Tehnic 	• Dăncianu 1 

• I COMPAR 

STA TDE FUNC ŢII 
VALABIL DE LA___________ 

ANAnr.2 	. 

La HCL nr. 	 din 

• 	: 

Nr. 
Crt 

Nr 
Sub 

Funcţia de execu ţie- 
gradaţia 

Funcţia de 
conducere 

Nivel 
studii 

Nr. 
1?ost 

• Specialitatea 
studiilor 

Observaţii 

j1 1 Manager Manager j 	S j 	1 Istorie 

• SECTIE ISTORIE • 

2 1 Şef sectie/serviciu IA 	j - l 	
S 	j 1 j 	Istorie vacant 

, 	 COMPARTIMENTARHEOLOGIE 

3 2 MuzeograflA - S 	• 1 • 	Istorie Ciobotaru P. 
4 3 Restaurator I - 1 Restaurare Mihalache A. 

5 4 Muzeogrăfl - SSD 1 Istorie Alexă  D. 

.6 5, Gest. Cus. SaIă  I • - M • 1 ReaI Bugan E. 

• 
COMPARTIMENTARTA 

COMPARTIMENT CERCETARE S1 DOCUMENTARE 

9 8 Pedagog inuzeal - 

debutaut  
S 1 Istorie vacant 

10 9 Arhivist debutant - S I Istorie/Arhivistica vacant 

11 10 Gest.Cus.SaIă I  1 ReaI Ursu M. 

COMPARTIMENTFINANCIAR - CONTABIL, RESURSE UMANE, PROTECTIA MUNCII 

12 	1 	Inspect. Sp. I 	 - 	 S 	1 	Adin. Publică 	Hurjui Mirela 
resurse uinane, 

rotecţia_muncii  
13 	_2 	_Economist I S 	_1 	_Economice 	vacant 

TIMENTADMINISTRATIV 

7 6 Muzeogrâfl - SSD i Istorie Gologan L. 

8 7 Gest. Cust. SaIă  I  Real IvaşcL. 
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Capitolul 1. Dispoziţii generale 

Art. 1 MUZ1UL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCUI.1  TECUCI, muzeu de importanţă  
locală, denumit în continuare Muzeul, este instituţie publică  de cultură, cu personalitate 

juridică, finanţată  din vemturi propni şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care 

funcţionează  în subordinea autont ăţu locale - Primărza Municipiului Tecuci 

Art 2 Muzeul îşi desf şoară  activitatea în conformitate cu prevederile legisla ţiei române 

în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament 

Art 3 Muzeul are sediul în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembne 1918 nr. 36, cod 

805300, telefon 0236 8 1 1 672 Toate actele, facturile, anun ţurile, publicaţiile etc vor conţine 

denuniirea completă  a instituţiei, alături de indicarea sediului. 

Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate 

Art 4 Muzeul este o instituţie publică  de cultură, pusă  în s1uba societăţu şi deschisă  
publicului, care are ca obiective cercetarea, colec ţionarea de bunun culturale, eviden ţa, 

conservarea, restaurarea acestora, precuin şi valonficarea patrimomului cultural de ţinut, prin 

expoziţii, publicaţu şi once alte forme ale comunic ării către pubhc 

Art 5 Muzed este organizat astfel încât s ă  armonizeze activit ăţile unei instltuţii 
muzeale cu acelea ale unui centru de cercetare 

Art. 6 Muzeul are următorul obiect de activitate 

- cercetarea în vederea valoriflc ării ştiinţifice, educative şi culturale a sudu1ui Moldovei 

din punct de vedere istonc, etnografic, artistic, al culturii şi civilizaţiei, a1 marilor personalit ăţi 
creatoare, al faunei, a şa cuin se reflectă  toate acestea în piesele de muzeu, din cele mai vechi 

tiinpuri până  în conteniporaneltate, 

- constitulrei ştiinţifică, dezvoltarea şi adniirustrarea patrimoniului muzeal, 

- evidenţa ştiinţifică  a patrimoniului cultural deţinut, 

- cercetarea ştiinţifică, în baza unor programe anuale şi multianuale a pairimoniului pe 

care îl deţine, 

3 



1e.re 	 nfri 	 i7itin-neiril 	c• 	. 

obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale, 

- conservarea şi restaurarea obiectelor ce patrimoniu potrivit dispozi ţiilor legale în 

. vigoare; 	• 

- protejarea patrimoniului muzeal; 

- expunerea •şi prezentarea, în expozi ţia permanentă  şi în expoziţii temporare, la sediul 

• central, în celelalte imobile pe care le are în administrare, precum şi în alte spaţii, a 

patrimoniulni •pe care îl de ţine; 	 . 	. 	 . • . 

• 

	

	• - punerea înva1oare şi comunicarea public ă  prin expoziţii - naţionale şi internaţionale, 

publicaţii şi comunicări, a rezultatelor cercet ărilor ştiinţifice muzeografice, 

- contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, c ţi organizaţii 
neguvernamentale, orgamsme culturale, lnstitu ţil de învăţământ şi cercetare, orgarusme şi 

foruri intern ţiona1e, precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, C11)OC. . 

: 	 Capitolul 3. Patrimoniul 	 . 

	

: Art.7 	 • 

(1)Parimoiiiul Muzeului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate 

în proprietatea public ă  sau privată  a statului, pe care le administreaz ă, în condiţule legu, cu 

diligenţa unni bunproprietar 

(2) Patririonilil poate fi îmbog ăţit şi completat prin achizi ţii, donaţii, precum şi prin • 

preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordu1 p ărţilor, de bunuri, din partea unor 

instituţii publice ale, administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept 

• privat sau persoane fizice din ţară  sau din străinătate. 	 • 	. : 
(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează  potrivit . .J. 

• dispoziţiilor lega1e în vigoare, conducerea institu ţiei fiind obligată  să  aplice măsurile de 

protecţie prevăzute de lege în vederea protej ării acestora. 	 : 

• 	(4) Mu.eul are în administrarç următoarele imobile: 	 . . 

- imobilul din str. 1 Decembne 1918 nr. 36, unde se afl ă  sediul, sălile de expoziţie, 

depozitele, laboratorul de restaurare, birourile, biblioteca;  

- Galeriile de Artă  ,,Gheorghe Petraşcu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 71 - imobil predat .. 

UAT Tecuci prin Iotărârea nr. 85 din 14.05.2014 (protocol de predare - priniire Municipiul 

Tecucinr. 22052/16.06.2016 Serviciul ADPP). 	. . . 	 , 	. • 
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Capitolul 4 Personalul şi conducerea 

Art.8 

(1) Person&lul Muzeului se structureaz ă  în: personal de conducere, personal de 

speciahtate şi personalauxiliar, într-o structură  compusă  din, servicii, birouri şi 

compattimeflte. 	 . 

(2) Ocuparea posturilor din cadrul Muzeului se face prin concurs, organizat de 

conducerea instituţiei, potrivit legii 

(3)Personahil contractual a1 Muzeului va respecta normele de conduit ă  profesională  
prevăzute de Legea ur. 477/2004 privind Codul de conduit ă  a personalului contractual din 

, autorităţile şi institriţiile publice. : 

(4) Normele de conduită  profesional ă  prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii 

pentru persoia1u1 contractual din ca1ru1 autont ăţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza 

prevederilorLegii nr. 53 Codul muncii, cu modifleările şi completările ulterioare; 

(5)Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competent ă  coriform art. 

10 aliri. (4), cu privire la înc ălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi euprivire la 	• 

constrngerea sau amenin ţarea exercitată  asupra unui angajat contractual, pentru a-1 determina 

să  încalce dispoziţiile 	 n legale în vigoare o s ă  le aplice necorespunz ător.  

(6)Eliberarea din funcţie a personalului Muzeului sau încetarea raportunlor de munc ă  
se fac în concliţiile legii. 

Art.). 	 : 

(1) Muzeul este condus de un director (manager) nunut prin HCL pe baz ă  de concu.rs 

dintre persoanele cu studii universitare şi postuinversitare şi cu o expenenţă  de nunlnium 3 

ani de practică  în specia1itate potrivit legii 

(2) [irectoril şi contabilul şef conduc şi răspund de activitatea muzeului, în limitele 

stabilite prini. acte normative în vigoare 

ArtlO 

(1) Directorul conduce întreaga activitate a Muzeului, în baza statulut de func ţii 
aprobat prin :HCL nr. 7/28.01.2010 

(2)Directorul are urm ătoarele atnbuţii principa1e 

: 	- este, ordonator ter ţiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaz ă; 

- reprezintă  instituţia în raportunle cu ter ţii, 

• 	
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- ia măsuri învederea îndeplimni obiectivelor şi indicatonlor economici stabili ţi prin 

contractul de management încheiat cu autoritatea în subordinea c ăreia se af[ă; 

- acţioiează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 

Muzeului, iuiţiindprograme şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor 

de venituri extrabugetare în condi ţiile reglementărilor legale în vigoare; 

- asigură  respectarea alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul prineipal de credite, 

potrivit statului de funcţii aprobat; 	 . 	. 

- solicită, ori de câte ori este necesar, modificarea obiectivelor şi indicatorilor 

economici şi culturali ai instituţiei, preeum şi a programelor minsimale, 

- elaborează  şi aplică  strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, mediu şi 

lung; . 	.. 

- coordonează  şi răspunde de politica de personal a Muzeului, iar la propunerea 

conducâtorilor compartimentelor func ţionale dispune, cu respeetarea prevederilor legale, 	t 

selectarea, angajarea, promovarea, sanc ţioriarea şi încetarea raporturilor de munc ă  ale 	; 

salariaţilor; .. 	 . : 

- dispune asupra măsurilor pe hnie de P. S I şi protecţie a muncii în cadrul Muzeului, 

- aprobă  atribuţiile de serviciu ale personalului din cadrul strueturilor func ţionale ale . • 11, 

Muzeului în eonforrnitate cu fi şele de post şi cu obligaţiile asumate prin contractul de • 

management încheiat cu autoritatea în subordinea c ăreia funcţioneazà şi pe baza proiectelor •:• 

• 	de activitate a izat în prealabil; 	 . 	 . 

	

- aprobă, în condiţiile legii, programarea concediilor de odihn ă  ale salariaţilor 	11 . 
Muzeului; 

- soluţionează  contestaţiile în legătură  cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, 

premiilor şi a altor drepturi de natur ă  salarială; 

- ia once a1te măsuri, în hmita prevedenlor lega1e, pentru buna desf ăşurare a activit ăţii 
Muzeului şi, pentru ducerea la îndeplinire a angajasinentelor asumate prin contrac.tul de 	: 

manageinent. 

(3)în exercitarea atribu ţiilor sa1e, directorul emite decizii. 

(4)Directorul va împuternici prin decizie persoana competent ă  să  cerceteze încălcarea 

prevederilor Legii nr. 477/2004 şi să  propună  aplicarea sanc ţiunilor disciplinare, în condiţiile 

Codului muncii, cu modificările . şi completările ulterioare, şi o va aduce la cuno ştinţa 

• • angajaţilor Muzeului. 	 . 

(5) Îp absenţa directorului, Muzeul este condus de către un specia1ist din cadrul 

muzeului, pe baza unei decizii scrise de delegare a directorului. 	 . 

• 	 i• 	
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• 	.Art.11 	 ..: 	. 	 . 	. 	 . 

(1) Contabilul şefeste subordonat directorului şi conduce direct activitatea Serviciului 

Financiar-contabil Este numit pe bază  de concurs de către Director cu avizul 

• 	. 	compartirnenti1ui de specialitate al CL, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 	• 

(2) Atribuţii.le, competen ţele şi responsabilităţile principale ale contabilului şef sunt 

urînătoarele: 	. 

• 	 - are adoua semnătură  în bancă; 

. - întocme ştc situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le depune la Primăria 

Municipiului Tecuci - Compartimentul Buget, finan ţe, contabilitate, la termenele stabilite de 

acesta;  

- veriică, avizeaz ă  si depune la Compartimentul Buget, finan ţe, contabiLitate, lunar, 

moriitorizarea cheltuielilor de persona1, a executţiei bugetare, precuni şi momtonzarea 

	

.. achiziţiilor publice; 	 . 

- . elaborează proiectele de buget anuale ale instituţiei; 	 : 

- asig ă  respectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea mijloacelor materia1e şi 

băneşti ale iastituţiei, 

- verific ă  şi avizeaz ă  utilizareajudicioasă  a resurselor financiare ale Muzeului, 

- răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile, conform prevederilor legale . 

în vigoare; 

• - răspunde de utilizarea, în condiţiile legii, a subvenţiilor acordate de la bugetul local şi 

a venittirilorproprii: ale Muzeului; 

- coordonează  şi urmăreşte realizarea activităţilor de investiţii, gestiune mijloace fixe 	; • 

şi obiecte deinventar; 

- întocineşte şi avizează  bugetul de venituri şi cheltuieli a1 Muzeului; 

- organizează  activitatea flnanciar-contabilă, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a 

documentelor; 	 . 

- gestionează  fondurile publice, patrimoniul public, prin asigurarea legalităţii, 

regularităţii, economicit ăţii, eficacităţii şi eficien ţei în utilizarea fondurilor publice şi în 

administrarea.patrim6niului public; 

- orgarîizează  şi urmăreşte aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pnvind angajarea, hchidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare; • 

• 	 . 	 • 	 . 	•• 



- organizează  controlul financiar preventiv propiiu din interiorul institu ţiei şi circuitul 

documentelor; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii, coiiform dispozi ţiilor legale în vigoare şi fişei 

postului. 	 • 

Art.12 	 . 	. 	. 

(1) Consiliul de administrajie este un organ deliberativ de conducere. 

(2) Membrii Consiliului de admiiiistraţie sunt numiţi prin decizie de către managerul 

Muzeului. 	 . 

: 	; (3) Cphsiliul de administraţie are următoarea componenţă : 	 . .! 

- preedinte manager; 	• 

inspector; 

- un reprezeritant al CL; 	 . 	 . . 

- un reprezeiitant al salaria ţilor; 

- un $ecretm. 

(4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară  activitatea dup ă  cum urmează : 

a) Consiliu1 de adniuiistraţie se întruneşte la sediul Muzeului lunar sau ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea pre şedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Convocarea se 	• 

va face cu cel puţin 3 zile înainte de ziva desfăşurării şedinţei; 

b) Consi1iu1 de administraţie este legal întrunit în prezen ţa a 2/3 din numărul total al 

menibrilor săi şi adoptă  hotărâri cu majoritatea simplă  din numărul total a1 membrilor 

prezenţi; în caz de paritate, votul pre şedintelui este decisiv; 

:c) coisi1iu1 de administra ţie este prezidat de pre şedinte; 

d) dezbaterile Consiliului de administra ţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată  

membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte; 

e) dezbaterile se consemneaz ă  în procesul verba1 de şedinţă, inserat în registrul de 

şedinţe, sigilat şi parafat, 

f) procesul verba1 de şedinţă  se seninează  de către toţi participanţii la lucrările 

Consiliului. 

(5) Atribuţiile Consiliului de adniinistraţie sunt următoarele 

.- dezbate şi avizeazâ planurile anuale de activitate (de cercetare ştiinţiflcă, de săpături 

arheolqgice şi pa1eontologice, de• expozi ţii, de tipărituri, de restaurare şi conservare, de • 

colaborare cu a1te institu ţii din ţară  şi din străinătate), Raportul anual • de activitate şi 

programele de perspectiv ă; 	. 

- decide direcţiile de dezvoltare a1e Muzeului; 	 . 	 . 
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- hotărăşte prograinele şi proiectele de cercetare muzeografice, 

- hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului, 

- aprobă  colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară  şi din străinătate; 

- stabi:le şte modul în care se utilizeaz ă  bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca 

venituri extrabugetare, în conformitate cu dispozi ţiile legale în vigoare; 

- propune aprobarea, prin HCL, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

organigramei şi statului de funcţii a Muzeului; 

- iniţiază  şi controlează  activitatea de întreţinere a imobilelor avute în administrare, 

inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor; 

- organizează  paza, protecţia şi securitatea Muzeului; 

- propune aprobarea, prm HCL, a taxelor de intrare în Muzeu, 

(6) În exercitarea atribu ţiilor sale, Consiliu1 de administra ţie adoptă  hotărâri. 

Art.13 	 • 

• 	.(1) Activitata directorului este sprijinit ă  şi de Consiliu1 ştiinţific; 	 , 

•  (2) Consiliul ştiinţ fic este un organism colegial cu rol consultativ. Are urm ătoarea • 

componenţă: dire9tor, speciali şti din Muzeu (restaurator, conservator, muzeografi). 

Constituirea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific se face pe baza deciziei directorului. 

Consiliul ştiinţific este condus de un pre şedinte, care este directorul Muzeului, sprijină  

Consiliul de admiiristraţie în toate problemele rmportante ale desf ăşurării activităţii mstituţiei 

prin îndepliriiiea următoarelor atTibuţii principale: 

- dezbate programele anuale şi de perspectivă  ale Muzeului, propunând măsuri 

organizatorice, flnaiciare şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijin ă  şi alte programe 	: 

de inteŢes pentru intituţie; 	. 

- exaininează programe inuzeologice şi forinulează  aprecien, propune colectivele de 

specialişti care le realizeaz ă, îinpreună  cu materialul ştiinţific şi cultural însoţitor: ghiduri, 

pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor; 

- se pronunţă  asupra pondenlor şi pnorităţilor în activitatea Muzeulixi şi a specialiştilor 

săi în domenii de importanţă  majoră  ca: orientarea cercet ărilor de teren şi noile achiziţii; 

• starea coleciiilor . şi măsurile care se impun; diversificarea modalit ăţilor de valorificare a 

patrimoniului de obiecte, date şi informaţii; pregătirea profesională  a angajaţilor; tematica 

tipăriturilor şi publicaţiilor, relaţii ştiinţifice şi culturale internaţionale, expoziţii, schimburi de 

• 	experienţă, stagii de specializare, congrese, cercet ări în echipe cu speciali şti străini; 	. 



- anahzează  rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a progimu1ui 

Muzeului; face evaluări periodice asupra contribu ţiei speciali ştilor la dezvoltarea vie ţii 
ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului, 

.(3) consiliui ştiinţific se întruneşte lunar în şedinţe ordinare precum şi ori de cîte ori 

este necesar, pentru analize şi lansarea activităţilor curente şi de perspectivă ; 

(4) La şedinţele Consiliului ştiinţiiic pot fi invitaţi şi specialişti din afara Muzeuiui; 

.(5) Consiliul ştiinţific este legal întrunit dacă  la şedinţe sunt prezenţi cel puţinjumătate 

plus uriul din nuniărul membrilor săi; 	 . 

(6) Pentru adoptarea hot ărârilor privind materialele şi lucrările supuse dezbaterii este 

necesar votul a cel puţinjumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi; 
• 	•(7) Procesee .verbale ale şediiiţelor se consemneaz ă  într-un registru special şi 

• • hotărârile se eomunic ă. Consiliului de administraţie, sub semnătura pre şedintelui Consiliu1ui 

ştiinţific. 	: 

. 	 Capitolul 5. COMISII DE SPECIALITATE 	 •. 

Art.14 

(1) Directorul Muzeului decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor 

lega1e în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor • 1 

activităţi, precum 

- evainarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de dona ţii sau acbiziţii muzeale; 

- expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare; 

- achiziţia de bunuri de patrimoniu cultural na ţional; 

- selectarea i evaluarea bunurilor valoriilcate în incinta Muzeului; 

• 	•• - casarea şi transferarea de 1?unuri; 
- a1te comisii, conform dispozi ţiilor lega1e în vigoare 

• 	(2) Membrii: comisiilor menţionate la a1in. (1) sunt nunii ţi, prin decizie, de directorul 

instituţiei. 

Art.15 Comisia centrală  de inventariere urmăreşte efectuarea inventarelor întregului 

patrimoniu a1 Muzeului în condi ţiile şi la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, 

face propuneri pentru optiiriizarea activit ăţii de gestionare şi de casare sau de dec1asar, le • 

• supune aprobării conducerii şi urmăreşte aplicarea lor. 	 . 

Art. 16 Cornisia de achiziţii obiecte de patrimoniu, funcţionează  conform prevederilor 

legale în materie. 	. 



acestuia în procesul de restaurare a obiectelor de patriinoniu 

Art 18 Comisza de achzzrţzz de bunuri selectează  din ofertele prezentate bunurile ce 

corespund cerinţelor Muzeului. 	 • 	• 	 • • 	 : 	• 

Art. 19 Comisia de analiză  şi recepţie dotări independente se ocupă  de stabilirea şi 

• 	aprobarea listei de dot ări conform necesit ăţilor şi priorităţilor fiecărei departament în parte şi 

la nivel general. Face selecţia de oferte şi după  efectuarea achizi ţiei recepţionează  produsele 	.. 

achiziţionate. 	. 	 • 	• 	 • 	• • 
Art 20 Comzsia de evaluare a ofertelor pentru achiziţii de bunuri, servicu şz lucrărz 

• 	funcţionează  conform reglement ărilor în vigoare privind achizi ţiile publice. 	 I, 
Art. 21. Comisia de recepţie pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări contractate 

funcţionează  conform reglement ărilor în vigoare privind achizi ţiile public. 	 . 

Art. 22 

	

Comisia pentru prQtecţia civilă  pregăteşte personalul angajat pentru protec ţia 	. 

bunurilor materiale şi a valorilor culturale în caz de r ăzboi sau dezastre 

	

• 	Art. 23 Comisia tehnică  PSI conduce şi îndrumă  activitatea pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi activitatea formaţiei civile de pompieri. 	 • 

. 	 Capitolul 6. Structura organizatoric ă 	 • 

Art. 24 Pentru realizarea atribu ţiilor sale specifice, Muzeul are o stntctură 	: • 

organizatoric ă  propie. 	• 	 • 

	

• 	Art. 25 Biroul Resurse umane - secretariat funcţionează  în coordonarea direct ă  a 

directorului şi are următoarele atribuţii:  

	

• 	• - organizează  ocuparea posturilor prin concurs, cu respectarea prevederilor legale în 

materie, asiguând secretariatul concursurilor; 	 • 

întocmeşt contrate1e individuale de muncă, precum şi actele adiţionale la 

contractele individuale de muncă  la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege; 

- asigurâ şi răspunde de aplicarea prevedenlor lega1e pnvind accesu1 salaria ţilor la 

prograrne de: formare profesiona1 ă  etc.; 	 • • 

- verifică  legalitatea acordării sporului de vechime şi asigură  actualizarea lui; 	• 
• 	- efectuează  .lucrările privind evidenţa personalului şi dosarele de persona1; 

- întocmeşte proiectu1 statulu.i de func ţii a1 Mu.zeului, actualizează  statul de persona1 .şi 

statele de concedii; 	 . 	 • 
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.întorneşte: dsarie. de pensionare; : . 	:::: ;•; ... : . . . .• 	. : . 	•. : 	• : 	.. . 

- întocmeşte foile de prezenţă  colective; 

- întocme şte şi transmite spre aprobare directorului programarea concediilor de odihn ă  
ale salariaţilor;  

- ţine evidenţaconcediilor de odihnă, celor medicale şi fră  plată; • •• 

- completează  şi actualizează  înscrierile în carnetul de muncâ şi în Registrul de 

evidenţă  al salariaţilor; 

- transmite inspec ţiei Teritoriale a Muncii informaţiile legale referitoare la contractele 	• 

de muncă  ale sa1ari4ţilor, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege 

• - eliberează  legitimaţii de serviciu şi adeverinţe salariaţilor şi foştilor salariaţi ai 

Muzeului, specifice domeniului s ău de activitate; 

- întocrne şte, potrivit legii, situaţii statistice specifice domeniului s ău de activitate. 	• 

- înregistrarea tuturor documentelor care intr ă  şi ies din Muzeu; 

•- sortarea docuinentelor pentru mapa directorului; 

- repartizareâ documentelor. conform circuitului documentelor;  

- transmiterea coresponden ţei în interiorul şi în exteriorul Muzeului; 

- îndepline§te orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.2* 	. 

(1) Galeria de Artă  ,,Gheorghe Petraşcueste subordonată  nemijlocit directorului. 

(2) întreţinerea şi supravegherea patrimoniului din cadrul acesteia şi îngrijirea 

terenului aferent cade în sarcina unui custode. 	 • . 

:(3) asigurarea activit ăţii de însoţire a vizitatorilor este tot în sarcina custodelu1. 

(4) Iniţierea i§i desfăşurarea unor proiecte expozi ţionale şi activităţi culturale în spaţiul 

galeriei cad în sarcina responsabililor proiectelor, conform agendei de activit ăţi a Muzeului. 	. 

Art. 27 Compartimentul Administrativ este subordonat directorului şi are următoarele 

atribuţii prineipale: 

- organizează  şi supravegheză  curăţenia Muzeului; 

- ţine evidenţa foilor de parcurs ale autovehiculelor;  

- acordarea de sprijin departamentelor implicate în desf ăşurarea diferitelor evenimente 	: 

în cadrul Muzeului; 	 . 	 .: 

- constată  şi fundamentează  necesitatea şi oportunitatea lucr ărilor de între ţinere, 

reparaţii curente, reparaţii capitale (restaurare) şi investiţii; 

- întreţinerea şi reparaţiile curente care apar în Muzeu (tâmplarie, instala ţii electrice, 

instalatii sanitare, igienizare-zugr ăvire, etc), 
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- întreţinra în bună  fuiic ţionare atuturor instalaţiilor şi bunurilor mobile ale 

Muzeuiui şi ale celdrlalte imobile aflate în administraţia sa în speţă  galeria; 

- participă  la întocmirea contractelor de achiziţie, urmăreşte derularea lor şi pregăteşte 

recepţia bunurilor, : serviciilor, lucrărilor pentru comisia de recepţie pentru achiziţiile de 

• bunuri, servicij şi lucrări contractate;  

• - asigţiră  activitatea de achiziţii publice prin sistemul electronic răspunzând în 

conformitate cu priorităţile agendei de activitate a muzeului şi a surselor de fînanţare; 

- colaborează  strns cu toate celelalte secţii şi servicii ale Muzeului în vederea 

sprijinirn logistice a activităţilor acestora, 

oricealte atribuţii conform dispozi ţiilor legale în vigoare. 

Art. 28 Serviciul Financiar-contabil este subordonat Directorului, este condus de un 

şef servieiu i : are următoarele atribuţii: 
- răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor proprii, potrivlt dispoziţiilor legale, 

- urmăreşte modu1 de folosire a nujloacelor băneşti pri.mite de la persoane jundiee şi 

fîziee prin transmitere gratuită  (sponsorizări, donaţii, cutia pentru donaţii anonime), Cu 

respectarea dispoziţiilor legale; 

- urmăreşte ca îneasările şi. plăţile instituţiei să  fie efectuate la termen, cu respectarea 

dispoziţiilor 1ga1e; 	 : 
- asigură  şi răspunde de efectuarea corectă  şi la timp a ca1cu1u1ui drepturilor salariale 

• ale personalului; 	
.: 

- răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 

- urmăreşte, din punct de vedere economic, derularea contractelor încbeiate de Muzeu; 

- în baza dispozi ţiilor emise de conducătorul Muzeului, asigură  reţinerea sumelor 

reprezentând sancţiuni contravenţiona1e materia1e sau civile, după  caz; 

- exercită  cntro1u1 financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea 

cheltuielilor ]vfuzeului; 

- efectueaz ă încasări şi plăţi către salariaţii Muzeului şi către terţi; 
- asigură  raporturile Muzeului cu Trezoreria statului sau unităţi bancare, după  caz; 

- organizează  şi asigură  conducerea contabilităţii pe baza principiilor unicităţii, 
universalităţii, echilibrului, realităţii, anualităţii; 

• - asigură  organizarea evidenţei contabile conform capitolelor şi subcapitolelor din • 

clasificaţia bugetară; 	• 	 • 	• 
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- asigură  îruegistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate în mod cronologic, cu 

respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice şi analitice cu ajutorul 

registrului jurnal; . . . • 

• - întocme şte lunar balanţa de verificare sintetică  şi analitică, precum şi toate situaţiile 

contabile necesare întocmirii dărilor de seamă  trimestriale şi bilanţului anual; 

- oric alte aribuţii conform dispozi ţiilor legale în vigoare. 

Capitolul 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Art. 29 Cheltuielile de func ţionare şi de capital ale Muzeului sunt finanţate din 

venituri proprii şi sibvenţii acordate de la bugetul local 

Art 30 Veniturile proprii se realizează  din 

- tarife intrare muzeu, taxe fotografiere/filmare; 	 • 

• - cornercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activit ăţilor 

muzeului (c ărţi, reviste, cataloage de artă, ghiduri, pliante, afîşe, postere, că.rţi poştale, hărţi, 

CD-uri, casete audio şi video etc), 

- executarea de copii, după  lucrări din patrimoniul Muzeului, în conformitate cu ;. 

reglementăriie în vigoare; 

- acordarea dreptului de reproducere conform legislaţiei în vigoare; 	 • 

: - executareaunor lucrări de redactare, editare-tipărire; 

- închirierea de spaţii pentru diverse activităţi, cu respectarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern al Muzeului, conform dispozi ţiilor 

legale; • • . 

- asocierea sau colaborarea cu persoane fîzice şi juridice, romne şi străine, peritru 

diversé, activităţi culturale; 

- valorificarea drepturilor de copyright pentru operele din patrimoniul şi arhivele 

Muzeului; 	. 	 . 	• 

- valorificarea drepturilor de autor asupra lucrărilor ştunţifice realizate de specia1iştii 

Muzeului; 	 . 	•• •: 

- donaţii şi sponsorizări acceptate de Muzeu; cutia donaţii anonime; 

•- alte.surse, conform legii. 	 . 	 . . 	 . 	. 
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Capitolul 8 Dispoz ţii finale 

Art.31 • 	 . 

(1) Muzeul dispune de ştampilă  şi sigiliu proprii 

• 	(2) Muzeul are arhivă  proprie în care se p ăstrează : 

- actul normativ de îu1iinţare; 

- HCL pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului, 	;. 

precum şi Organigrama acestuia, 

- HCL.pentru aprobarea tarifelor practicate de Muzeu; 
• 	 - documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă  şi 	• 

situaţii statistice; 	• 	. 	. 

- corespondenţa; 	 . 	• 

• 	 - altedocumente, potrivit legii. 	 . 

• 	Art.32 

(1) Prezentul Regulament intră  în vigoare la data aprob ării luiprin HCL. 

• 	(2) Prezentul Regulament se completeaz ă  de drept cu actele normative în vigoare. 

• (3) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propus ă  de către 	• • 

Consiliul de adminitraţie al Muzeului, în vederea aprob ării prin HCL. 

(4) Pe baa şi cu respectarea dispozi ţiilor legale şi a prezentului Regulament, 

• Consi]iul de adminitraţie va adopta Regulamentul Intern al Muzeului. 
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