
ROMANIA 
J1IDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILlUL LOCAL 2  

HOTARAREANr. 	 
Din  L-d -OP 2021 

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si desfasurare 
a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de participare si a 
bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Casa de Cultura 
Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. 

Initiator: Lucian — Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 70/15.06.2021; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta  0,347L/affe- 

din data de 	.26',  06. 2.49  
Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 32575/15.06.2021; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane, 

inregistrat sub nr. 32576/15.06.2021; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 

7/3,5  

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 161 din 22.03.2021 privind 
incetarea Contractului de management pentru perioada asigurarii interimatului la Casa de Cultura a 
Municipiului Tecuci nr. 42691/13.04.2018, incheiat intre U.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat 
prin Primar si doamna Cioclu Diana-Mioara - manager al Casei de Cultura a Municipiului Tecuci, 
ca urmare a Deciziei nr. 35/15.12.2020 emisa de Camera de Conturi Galati inregistrata la Consiliul 
Local al Municipiului Tecuci sub nr. 33/16.12.2020 

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 162 din 22.03.2021 privind 
numirea domnului CALUGARU CRISTIAN-GABRIEL in functia de manager interimar al Casei 
De Cultura Tecuci; 

Avand in vedere prevederile art. 4 si ale Capitolului II din O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul institutiilor publice de cultura cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 1 si Anexei nr. 1 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 
2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului — cadru de organizare i desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului — cadru de organizare i desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului —cadru al caietului de obiective, a modelului — cadru al 
raportului de activitate, precum si a modelului — cadru al contractului de management; 

Avand in vedere prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 7 lit. (d) si art. 199 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In baza prevederilor art. 139 alin. 1 si alin. 6, art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba Caietul de Obiective pentru concursul de proiecte de management organizat 
pentru Casa de Cultura" Tecuci, prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de 
management la Casa de Cultura Tecuci, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 



Art.3. Se aproba comisia de concurs si comisiu de solutionare a contestatiilor la concursul de 
proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura Tecuci. care va avea urmatoarea 
componenta: 

Comisia de concurs: 
/0e6-6 4-nt 0Cf (VE- 	ct 1,71,13 (`c( 	reprezentantul autoritatii; 

2.Specialist in domeniul de activitate al institutiei (va fi numit prin Dispozitia Primarului 
Municipiului Tecuci); 

3.Specialist in domeniul de activitate al institutiei (va fi numit prin Dispozitia Primarului 
Municipiului Tecuci); 

Comisia de solutionare a contesţatiilor: 
1.  (;',e6(115t-  FLoteN 	_ ( cir-4.71/  

autoritatii; 
2.Specialist in domeniul de activitate al institutiei (va 

Municipiului Tecuci); 
3.Specialist in domeniul de activitate al institutiei (va 

Municipiului Tecuci);. 

reprezentantul 

fi numit prin Dispozitia Primarului 

fi numit prin Dispozitia Primarului 

Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane, Compartiment Juridic si Directia Generala Economica, care 
vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Tecuci. 

Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi 
membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din O.U.G. Nr. 189/2008, de o indemnizaţie 
in cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autoritatii, pe baza unor 
conventii incheiate conform prevederilor Codului civil. 

Art.4. Se aproba Anuntul conditiilor de participare la concursul de proiecte de management 
organizat pentru Casa de Cultura Tecuci, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.5. Se aproba Bibliografia in vederea participarii la concursul de proiecte de management 
la Casa de Cultura Tecuci conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 
Municipiului Tecuci. 

PRESED,ME LuE ~I» A , 	7  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGAL TE 
SECRETAR GENERA , A'7/7"7-/A/ w ( 	&7,178? Jr. George-Lucian BOR N 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 32575/15.06.2021 

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si 
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de 
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la 
Casa de Cultura Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. 

Proiectul de hotarare asigura incadrarea corecta in prevederile art. 6 si art. 331in O.U.G. nr. 
1 89/2008 privind managementul instituţiilor publice ecu1tură, aprobata cu mod, fiari prin Legea 
nr. 185/2014 si art. 1 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regu1anentu1ui - 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 obiective, a 
modelului - cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al contractului de 
management. 

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 161 din 22.03.2021 a incetat Contractul 
de management pentru perioada asigurarii interimatului la Casa de Cultura a Municipiului Tecuci nr. 
42691/13.04.2018, incheiat intre U.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat prin Primar si doamna Cioclu 
Diana-Mioara - manager interimar al Casei de Cultura a Municipiului Tecuci, ca urmare a Deciziei 
nr. 35/15.12.2020 emisa de Camera de Conturi Galati inregistrata la Consiliul Local al Municipiului 
Tecuci sub nr. 33/16.12.2020. 

Dupa incetarea Contractului de management interimar incheiat intre ordonatorul principal 
de credite si doamna Cioclu Diana-Mioara, conform prevederilor ar. 33 din O.U.G. nr. 1 89/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, autoritatea a desemnat conform prevederilor 
Dispozitiei Primarului Municipiului Tecuci nr. 162 din 22.03.2021 un manager interimar sa asigure 
interimatul Casei de Cultura Tecuci pana la data inceperii noului contract de management care se va 
incheia intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de management. 

In conformitare cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 1 89/2008 privind managementul 
institutiilor publice de cultura, in vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de 
cultură, autoritatea organizează  concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 

Pregatirea concursului de proiecte de management de catre autoritate, conform art. 6 din 
O.U.G. nr. 1 89/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, consta in: 

1. Elaborarea si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, de 
solutionare a contestatiilor, precum si a caietului de obiective, stabilirea conditiilor de participare la 
concurs, a bibliografiei in vederea participarii la concurs; 
2. Desemnarea componenţei comisiei de concurs si a celei de soluţionare a contestaţiilor. 

Comisia de concurs este compusă  din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime şi 
din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două  treimi. 



Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevazute 
art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultura , precum şi pe baza subcriteriilor prevazute 1n caietul de obiective intocmit de autoritate. 

Comisia işi desfăşoară activitatea in şedinte, organizate la sediul autorităţii, 1n cadrul carora 
membrii acesteia: 
a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi 
subcriteriile in baza cărora se notează proiectele de management şi interviul; 
b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului; 
c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, in cadrul interviului, a 
proiectelor de management de către candidaţii admişi; 
d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi 
câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se 'incheie contractul de 
management, dacă este cazul. 

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiză i aprobare Consiliului Local Tecuci 
proiectul de hotârâre privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si 
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind'conditiile de participare si a 
bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Casa de Cultura Tecuci, 
precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. 

PRIMAR, 

LUCIAN — GRIGORE COSTIN 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 32576/15.06.2021 

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si 
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de 
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la 
Casa de Cultura Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1 si 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local are initiative si hotaraste in toate problemele de interes local, date in 
competenta sa prin acte normative. 

Proiectul de hotarare asigura incadrarea corecta in prevederile art. 6 si art. 33 din O.U.G. nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 185/2014 si art. 1 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare şi desfăşurare 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. 

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 161 din 22.03.2021 a incetat Contractul 
de management pentru perioada asigurarii interimatului la Casa de Cultura a Municipiului Tecuci nr. 
42691/13.04.2018, incheiat intre U.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat prin Primar si doamna Cioclu 
Diana-Mioara - manager interimar al Casei de Cultura a Municipiului Tecuci, ca urmare a Deciziei 
nr. 35/15.12.2020 emisa de Camera de Conturi Galati inregistrata la Consiliul Local al Municipiului 
Tecuci sub nr. 33/16.12.2020. 

Dupa incetarea Contractului de management interimar incheiat intre ordonatorul principal 
de credite si doamna Cioclu Diana-Mioara, conform prevederilor ar. 33 din O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, autoritatea a desemnat conform prevederilor 
Dispozitiei Primarului Municipiului Tecuci nr. 162 din 22.03.2021 un manager interimar sa asigure 
interimatul Casei de Cultura Tecuci pana la data inceperii noului contract de management care se va 
incheia intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de management. 

In conformitare cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 
institutiilor publice de cultura, in vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, 
autoritatea organizează concurs de proiecte de management, in condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

Pregatirea concursului de proiecte de management de catre autoritate, conform art. 6 din 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, consta in: 

1. Elaborarea si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare 
a contestatiilor, precum si a caietului de obiective, stabilirea conditiilor de participare la concurs, 
a bibliografiei in vederea participarii la concurs; 

2. desemnarea componenţei comisiei de concurs si a celei de soluţionare a contestaţiilor. 

Comisia de concurs este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, in proporţie de o treime şi 
din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. 



Din partea Consiliului Local lecuci se irnpune desernnarea unui reprezentant pentru cornisia 
de concurs si a unui reprezentant pentru cornisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de 
Proiecte de rnanagernent la Casa de Cultura, Tecuci. 

Concursul de proiecte de management se desfăşoară  conform cerinţelor cuprinse îri anunţul 
public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din 
ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor 
două  entităţi. 
(2) Anunţul public cuprinde: 
a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management; 
b) caietul de obiective; 
c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform 
prezentului regulament-cadru; 
d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; 
e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de 
concurs; 
f) bibliografia; 
g) informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de 
prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a 
cerinţelor concursului). 

Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale 
prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în 
caietul de obiective întocmit de autoritate. 

În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de 
management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii 
generale de analiză  şi notare a proiectelor de management: 
a) analiza socio-culturală  a mediului în care îşi desfăşoară  activitatea instituţia şi propuneri privind 
evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură  şi, în funcţie de specific, propuneri privind 
îmbunătăţirea acesteia; 
c) analiza organizării instituţiei publice de cultură  şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, 
după  caz; 
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; 
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice 
de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 
atrase din alte surse. 

Comisia îşi desfaşoară  activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora 
membrii acesteia: 
a) analizează  caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi 
subcriteriile în baza cărora se notează  proiectele de management şi interviul; 
b) dezbat, analizează  şi notează  proiectele de management - pentru prima etapă  a concursului; 
c) acordă  note pentru cea de-a doua etapă  a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a 
proiectelor de management de către candidaţii admişi; 
d) elaborează  cu sprij inul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi 
câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de 
management, dacă  este cazul. 



Având în vedere cele prezentate. propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
Tecuci proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de 
organizare si desfasurare a concursului de Proiecte de management. Anuntului privind conditiile de 
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Casa de 
Cultura Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
Consilier asistent Neacşu Aura-Felicia 



NUEYşk--1-‘k. 

LN ţ-.C• 	ti41.. 
CAIET DE OBIECTIVE 

pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea 
postului de manager al Casei de Cultură Tecuci 

perioada de management este de 	 ani incepand cu 	 

I. TIPUL INSTITUŢIEI DE CULTURĂ 

in temeiul prevederilor din Ordonanţa de urgenţă nr. 1 18/2006 privind infiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, Casa de Cultură a Municipiului 

Tecuci este o instituţie publică de cultură, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al 

municipiului Tecuci, fiind finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul local. 
Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile legislaţiei 

române in vigoare si cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat in 

temeiul regulamentului — cadru. 

Pentru indeplinirea obiectivelor sale, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, Casa de Cultură are următoarele atribuţii principale: 

a) Organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă; 

b) Organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice; 

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

contemporană; 

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

valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunită.ţii locale şi/sau aparţinând 

patrimoniului naţional şi universal; 

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

participării formaţiilor la manifesfări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 

stimularea creativităţii şi a talentului, inclusiv achizitionarea de costume pentru dansuri 

populare, dans modern, teatru, cor, etc.; 

f) Propune centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, 

obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuie 

protejat; organizează cercuri ştinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărie 

fărănească şi formaţii/ansambluri artistice; desfăşoară activităţi de turism, agroturistice, 

de turism cultural şi tehnico - aplicative, in cadrul unor cercuri ştiinţifice, tehnice; 

g) Asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale; 

h) Alte activităţi in conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor 



legale 1n vigoare; 

i) Organizarea unei mediateci, care include atât bibliotecă de tip clasic cât şi benzi 

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

II. MISIUNEA INSTITUŢIEI 

Conform legislaţiei specifice şi a nevoilor culturale ale comunităţii locale, activitatea 

Casei de Cultură a Municipiului Tecuci se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, 

naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie in vederea dezvoltării libere şi a adaptării lor la 

evoluţiile majore din cadrul societăţii şi a normelor generale de moralitate. 

În realizarea activităţii sale specifice, Casa de Cultură a Municipiului Tecuci poate 

colabora cu instituţii publice, societăţi comerciale, regii autonome, companii naţionale, 

organizaţii precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci participă la proiectele elaborate de către 

autoritatea locală, asigurând baza materială de care dispune instituţia, flind un bun colaborator, 

precum şi un partener in cadrul proiectelor organizate de către autoritatea locală. 

III. DATE PRIVIND EVOLUTIILE ECONOMICE SI SOCIOCULTURALE 

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci a realizat printr-o strategie pe termen lung o 

planificare riguroasa, atât a fondurilor financiare şi materiale, cât şi a manifestărilor culturale. 

Criterii de performanţă ale conducerii instituţiei : 

1. Cantitatea şi calitatea acţiunilor şi serviciilor realizate 

2. Gradul de indeplinire a sarcinilor şi lucrărilor in termenele stabilite 

3. Eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate in contextual atingerii obiectivelor propuse 

4. Adaptarea la complexitatea muncii. Gradul de creativitate. Adaptarea la situaţii 

neprevăzute. 

5. Asumarea reaponsabilităţilor, intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei in realizarea 

atribuţilor. 

Personalul Casei de Cultură Tecuci activ este format din: personal de conducere şi 

personal de execuţie, după cum detaliem mai jos: 

Nr.crt. Posturi Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

1 Personal de conducere 1 1 1 

2 Personal de specialitate 4 4 4 

3 Personal administrativ 3 3 3 

4 Personal de intretinere 4 4 4 

Total 12 12 12 



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

al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă: 

a) Organizarea şi desfaşurarea de activităţi cultural - artistice şi de educaţie permanentă; 

b) Conservarea şi transmiterea valorilor morele, artistice şi tehnice ale comunităţii 

locale, ale patrimoniului naţional şi universal; 

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

a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale, stimularea creativităţii şi a talentului; 

d) Organizarea sau suţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, 

elaborare de monografii şi lucrări de educaţie civică  şi informare a publicului; 

e) Iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei; 

f) Organizarea şi desfaşurarea cursurilor de formare profesională  continuă; 

g) Difuzarea de filme artistice şi documentare; 

h) Organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice de artă  populară, plastică  şi de gospodărie 

ţărănească. 

Iv. 	Dezvoltarea specifică  a instituţiei Casa de Cultura Tecuci: 

- 	regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei este prevăzut în anexa nr. 1; 

- 	organigrama şi statul de funcţii al instituţiei sunt prevăzut în anexa nr.2; 

- 	bugetul aprobat al instituţiei, pe ultimii trei ani, este prevăzut in anexa nr.3. 

Iv. 1. SCURT ISTORIC 

1 886 - 1 887 - S-a construit clădirea în care este astăzi sediul Casei de Cultură  a 

Municipiului Tecuci. Iniţial aici a funcţionat Primăria şi ulterior Casa Agronomului. Autorul 

proiectului de construcţie este arhitectul Dimitrie Maimarolu. 

1938 - În luna martie s-au pus bazele Căminului Cultural oră enesc ,,Calistrat Hogaş . 

1953 - În luna august s-a înfiinţat Casa Raională  de Cultură, în cadrul căreia îşi 

desfăşurau activitatea formaţia de teatru, orchestrele de muzică  populară  i semisimfonică, 

grupul coral, precum şi cenaclul literar ,,George Coşbuc. 

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

1957 i 1968 - Formaţia de teatru a fost laureată  la Festivalul bienal de teatru ,,I . L 

Caragiale, prezentă  fiind cu piesele ,,Împărăţia lui Machidon de Tiberiu Vornic şi respectiv 

,,Omul care aduce ploaie de Richard Nash. 

1966 - Se deschide prima expoziţie internaţională  de fotografie în Tecuci. 

1968 - Îi încep activitatea primele cercuri i cursuri tehnico-aplicative în cadrul 

Universităţii Populare fiind un important furnizor de oferte alternative de perfecţionare şi 



calificare. 

1 968 - Se organizează  prima ediţie a Festivalului interjudeţean de folclor moldovenesc 

,,Cântă  de răsună  lunca. 

1 970 - Casa de Cultură  organizează  ,,Întâlnirea cu fiii Tecuciului la care participă  şi 

academicienii Ion Petrovici, Mihai Berza i Miltiade Filipescu. 

1 970 şi 1 985 - Acelaşi talentat colectiv de artiti amatori participă  la Tulcea şi apoi la 

Focşani, în alte concursuri naţionale, cu piesele de teatru ,,Aceşti îngeri trişti de D. R. Popescu 

şi ,,Mobilă  şi durere de Teodor Mazilu. 

1 975 - Se înfiinţează  Ansamblul folcloric ,,Doina Siretului, care, de-a lungul anilor, a 

câştigat numeroase premii la concursuri interjudeţene şi naţionale. 

1 978 - Sediul instituţiei este mutat din clădirea Bibliotecii Municipale, în localul fostei 

Primării a oraşului. 

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

2001 - Ansamblul folcloric participă  la Festivalul internaţional de folclor de la Saujon, 

Franţa. 

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

de existenţă  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 performanţă  ale instituţiei în ultimii trei ani: 

Nr.crt Indicatori de performanta 201 8 2019 2020 

1.  Cheltuieli de beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli de 
capital) / nr.de beneficiari 

752426 
873909 

671766 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 

3.  Numar de activitati specifice 36 49 24 
4.  Numar de aparitii media (fara comunicate de presa) 56 75 2 1 
5.  Numar de beneficiari neplatitori - - - 
6.  Numar de beneficiari platitori 435 734 1 38 
7.  Numar de reprezentatii 24 34 5 
8.  Numar de proiecte/actiuni culturale 32 41 16 
9.  Venituri proprii din alte activitati 39692 59550 1 3008 

IV. 3 PATRIMONIUL INSTITUTIEI 

Patrimoniul Casei de Cultură  este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri 

afiate în proprietatea publică  sau privată  a statului şi/sau a unităţii administrative- teritoriale, 



după  caz, pe care le administrează  în condiţiile legii. Sediul Casei de Cultură  Tecuci se află  în 

strada 1 Decembrie 191 8, nr. 62, având în subordine Sala de Spectacole şi Teatrul de Vară  din 

strada Republicii. 

Patrimoniul Casei de cultură  poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri 

din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane 

juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară  sau străinătate. Bunurile 

mobile şi imobile af1ate în administrarea Casei de Cultură  se gestionează  potrivit dispoziţiilor 

legale, conducerea instituţiei fiind obligată  să  aplice măsuri pentru protejarea acestora. 

IV. 4. Lista programelor şi proiectelor defaurate în ultimii trei ani 

Dispunând de baza materială  (imobil, dotări), fiind specializată  în prestarea de servicii 

cultural artistice, interacţionând pozitiv cu cererea colectivităţii, Casa de Cultură  a 

Municipiului Tecuci îndeplineşte rolul de regulator în procesul difuzării şi perceptiei actului 

cultural-artistic. 

PLAN CULTURAL 2018 

Nr.crt. Nume programe / proiecte Perioada 

1 2 3 

1 Ziva Culturii Nationale 1 5 ianuarie 

2 ,,Mircea cel Batran-Terra Valachorum Rex 3 1 ianuarie 
3 Ziva Internationala a Femeii martie 
4 Ziva Mondiala a Poeziei martie 
5 Serata muzicala- expozitie si concert de pian martie 
6 1 00 ani - de la Unirea cu Basarabia martie-aprilie 
7 Expozitie icoane aprilie 
8 Ziva Internationala a Rromilor aprilie 
9 Festival interjudetean ,,Floare de April aprilie 

1 0 Festival interjudetean ,,Baladele Siretului-XXI mai 
1 1 1 00 ani - George Cosbuc 9 mai 
1 2 Ziva Independentei - Ziva Europei 9 mai 
13 Festival de muzica ,,Insula mai 
14 GalaTeatrului Scolar mai 
1 5 Mini - folk mai 
1 6 Ziva Internationala a Copilului 1 iunie 
1 7 Vacanta culturala iulie 
1 8 Seratele verii Iulie-august 
1 9 Ziva Imnului 28 iulie 
20 Festival national al grupurilor folclorice 

,,Canta de rasuna lunca 
august 

2 1 Tecuci - Atestare cartografica August-noiembrie 
22 Arta plastica pentru copii - tabara de creatie septembrie 
23 Fereastra catre stiinta Septembrie-octombrie 



24 Festival National de Poezie 
,,Costache Conachi 

anual 

25 Ziva Mondiala a Filozofiei noiembrie 
26 Unirea Bucovinei cu Romania noiembrie 
27 Regal International Aeromodelistic 

,,Aripi Tecucene 
noiembrie 

28 Ziva Nationala a Romaniei 1 decembrie 
29 Restituiri culturale anual 
30 Lansari de carte trimestrial 
3 1 Participare 1a concursuri/festivaluri trimestrial 
32 Expozitii de arta trimestrial 
33 Saptamana Educatiei Ecologice Globale anual 

PLAN CULTURAL 2019 

Nr.crt. Nume programe/proiecte Perioada 

1 2 3 

1 Ziva Culturii Naţionale 15 ianuarie 

2 Unirea Principatelor Romane - 160 de ani 24 ianuarie 

3 Cariera militara - alternativa sau vis implinit februarie 

4 Valentines day februarie 

5 In memoriam - un an fara poetul Dionisie Duma 15 februarie 

6 Dragobete - spectacoi folcloric 22 februarie 

7 1 martie - martisor muzical martie 

8 Ziva lnternationala a Femeii martie 

9 ,,Conteaza pe mine - curs de prim ajutor martie 

10 Ziva lnternationala a Poeziei 21 martie 

1 1 Festival national ,,Omatura-Baladele Siretului martie 

12 Expozitii - picturi, icoane, fotografie, anul omagial al satului mai-iunie 

13 Festival national ,,Baladele Siretului mai-iunie 

14 Festival de muzica folk ,,Folk Minor Fest mai 



1 5 Gala teatrului scolar mai-iunie 
1 6 Ziva Internationala a Copilului iunie 
1 7 ,,Oda lui Eminescu - 1 30 de ani iunie 
1 8 Cu sevaletul in vacanta iunie 
1 9 Vacanta culturala Iulie-august 
20 Seratele verii Iulie-august 
21 Festival National de Folclor ,,Canta de rasuna lunca august 
22 ,,Stelute in vacanta August-septembrie 
23 Festival national de poezie ,,C. Conachi 	- 240 ani octombrie 
24 Ziva Mondiala a Filozofiei noiembrie 
25 Ziva Nationala a Romaniei 1 decembrie 
26 Restituiri culturale anual 
27 Lansari de carte trimestrial 
28 Participare la concursuri/festivaluri trimestrial 
29 Expozitii de arta trimestrial 
30 Saptamana Educatiei Ecologice Globale anual 

PLAN CULTURAL 2020 

1 Ziva Culturii Nationale 15 Ianuarie 
2 Unirea Prineipatelor Romane 24 ianuarie 
3 Valentines Day 14 februarie 
4 In memoriam Dionisie Duma februarie 
5 Dragobete 22 februarie 
6 Ziva Internationala a Femeii 8 martie 
7 Ziva Internationala a Poeziei 21 martie 
8 Expozitii - picturi, icoane, fotografie Ianuarie-martie 
9 Seratele verii Iulie-august 
10 Stelute in vacanta Iulie-septembrie 
11 Festival national de poezie ,,C. Conaehi octombrie 
12 Ziva Nationala a Romaniei 1 deeembrie 
13 Lansari de carte trimestrial 
14 Expozitii arta - picturiiieoane/fotografii trimestrial 

V . Sarcini pentru management 

Pentru perioada 2021 - 2025 managementul va avea următoarele sarcini: 

• să  reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; 

• sa asigure conducerea activităţii curente a instituţiei; 

• să  răspundă  pentru modul în care îniăptuieşte actele de administrare şi gestionare a 

bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal; 

• îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă  din proiectului de management în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Local, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare 

şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei; 

• transmiterea către Consiliul Local conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă  a 



Guvernului nr. 1 89/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură  aprobată  prin 

Legea nr. 269/2009, a rapoartelor de activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor 

necesare. 

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

• urmăreşte realizarea obiectivelor aflate în sarcina personalului de specialitate şi 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 angajaţilor 

conform prevederilor legale în vigoare; 

• se va întocmi/respecta regulamentul de funcţionare al Casei de Cultură; 

• hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în 

concordanţă  cu legislaţia în vigoare; 

• reprezintă  şi angajează  instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi f1zice din ţară  

şi străinătate; 

• identif1ca surse de finantare pentru proiecte culturale si artistice; 

• participă  efectiv la organizarea şi desfăşurarea tuturor acţiunilor culturale de 
amploare ale instituţiei. 

Pentru perioada 2021- 2025, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea 

Casei de Cultură, urmărind: 

- derularea activităţilor şi serviciilor oferite de Casa de Cultură  în baza programelor 

elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei pieţe 

informaţionale concurenţiale, evaluarea şi reconsiderarea, după  caz, a respectivelor 

programe şi proiecte în funcţie de dinamica implementării; 

- 	reconsiderarea strategiilor instituţiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu; 

- întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, acţiunilor şi 

activităţilor culturale; 

îmbunătăţirea dotării materiale, identif1carea şi asigurarea resurselor materiale în 

vederea desfăşurării activităţii la un nivel tot mai ridicat; 

- 	stabilirea concretă  a priorităţilor Casei de Cultură  în vederea creşterii nivelului cultural; 

realizarea unor parteneriate cu alte instituţii cu obiective asemănătoare, din ţară  şi 

străinătate, cu instituţii guvernamentale, autorităţi locale, iniţierea şi dezvoltarea 

parteneriatelor public-privat; 

definirea şi implementarea strategiei privind identif1carea noilor segmente 



de public, atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale; 

- 	diversificarea ofertei de servicii şi lărgirea accesului la informaţii; 

- utilizarea eficientă  a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesională  a 

personalului, 

precum şi recrutarea şi selecţia viitorilor angajaţi; 

- 	ridicarea calităţii serviciilor oferite de Casa de Cultură; 

- dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să  faciliteze integrarea Casei de 

Cultură, în contextul profesional european, precum şi promovarea culturii şi a identităţii 

româneşti în spaţiul cultural naţional şi intemaţional; 

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

prin atragerea în cadrul personalului instituţiei a unor specialişti care respectă  şi 

promovează  calitatea şi valoarea; 

- stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienţei serviciilor de cultură  

tradiţionale şi modeme. 

vI. Structura şi conţinutul proiectului de management 

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

prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 50 pagini 

+ anexe redactate şi trebuie să  conţină  punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi 

evoluţiei instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere 

utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute în ordonaţa de urgenţă. 

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

răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 1 2 alin. (1) din ordonanţa 

de urgenţă, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă  totodată  şi criteriile generale 

de analiză  şi notare a proiectelor de management: 

a) analiza socioculturală  a mediului în care îşi desfaşoară  activitatea instituţia publică  

de cultură  şi 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 şi/sau 

restructurare, după  caz; 

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

e) strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

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



f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai ios, trebuie să  conţină  soluţii 

manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi 

obiectivelor. 

A. 	Analiza socioculturală  a mediului în care îşi desfăşoară  activitatea instituţia publică  de 

cultură  şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

1. Instituţii / organizaţii care se adresează  aceleeaşi comunităţi; 

2. participarea instituţiei în!la programe / proiecte europene / internaţionale; 

3. cunoaşterea activităţii instituţiei în / de către comunitatea beneficiară  a acestora; 

4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR / strategii media; 

5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate; 

6. profilul / portretul beneficiarului actual; analiza datelor obţinute; estimări pentru atingerea 

altor obiective; 

7. beneficiarul ţintă  al activităţilor instituţiei: pe termen scurt si pe termen lung; 

8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 

9. utilizarea spaţiilor instituţiei; 

1 O. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după  

caz. 

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

1. analiza programelor/proiectelor instituţiei; 

2. analiza participării 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 şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc; 

4. concluzii: 

- reformularea mesajului, după  caz; 

- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

C. analiza organizării instituţiei publice de cultură  şi propuneri de reorganizare şi/sau 

restructurare, după  caz: 



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

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative 

incidente; 

3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de 

conducere, după  caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de 

competenţe în cadrul conducerii instituţiei; 

4. analiză  a nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de 

perfecţionare pentru conducere şi personal. 

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

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după  caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

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

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncălcontracte încheiate în baza legilor 

speciale; bunuri şi servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere, cheltuieli pentru 

reparaţii 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. Programul/proiectul 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 instituţiei: 

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică  instituţiei pe categorii de 

bilete/tarife practicate: preţ  întreg/preţ  redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 

menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; 

4. analiza gradului de creştere 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 subvenţie/alocaţie. 

8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 	- din subvenţie de la bugetul local 
- din venituri proprii. 

E. Strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate: 

1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după  caz) pentru întreaga perioadă  de management; 

2. programele propuse pentru întreaga perioadă  de management cu denumirea şi, după  caz, 

descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări; 

3. proiecte propuse în cadrul programelor; 

4. alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei planificate pentru perioada de management. 

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

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
Nr.crt Categorii Anul 

2022 
Anul 
2023 

Anul 
2024 

Anul 
2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
TOTAL VENITURI,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 CHELTUIELI,din care 
2.a.Cheltuieli de personal,din care 
2.a. 1 .Cheltuieli cu salariile 
2.a.2.Alte cheltuieli de personal 

2.b.Cheltuieli 	cu 	bunuri 	si 
servicii,din care 

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

curente 
2.b.4.Cheltuieli de intretinere 
2.b.5.AIte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 
2.c.Cheltuieli de capital 



2. Numărul estimat aI beneficiarilor pentru perioada managementului: 
2.1. la sediu; 
2.2. în afara sediului. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată: 

Nr. 
crt. 

Program Scurta 	descriere 
a programului 

Nr.proiecte in 
cadrul 
programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget 
prevazut 	pe 
program (lei) 

Primul an de managemet 
1. 

A1 doilea an de management 
1. 

A1 treilea an de management 
1. 

A1 patrulea an de management 
1. 

vII. Alte precizări 

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informaţii suplimentare, necesare 
elaborării proiectelor de management (Casa de Cultura a Municipiului Tecuci, str. 1 decembrie 
1 9 1 8, nr.62, tel. 072580225 1, e-mail: casa_cu1tura(municipiu1tecuci.ro). 
Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 
compartimentul Resurse Umane din cadrul autorităţii UAT Tecuci. 
La telefon 	 , fax 	 , email 	  
	  doamna / domnul 	  

VIII. Anexele nr. 1 ,2,3 fac parte integrantă  din prezentul caiet de obiective. 



• /1/,Ex4 /Y& 
Tecuci, 24 ianuarie 2003 Aprobat prin Hot. Nr. 6 /30.01.2003 a Consiliului Local Tecuci 
CASA DE CULTURA A 111UNICIPIULUI TECUCI 

Regulament de organizare şifuncţionare 
Capitolul I 	Dispoziţii generale 
Art.1 Casa de Cultură este o instituţie publică subordonată Consiliului Local şi Primăriei 	municipiului 
Tecuci. Din punct de vedere metodologic, al activităţii de specialitate, Casa de Cultură îşi desfaşoară aetivi 
1n confonnitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor afiându-se sub Indrumarea Direcţiei 
pentru Cultură,Culte şi Patrimoniu Cultural National a Judetului 
Art. 2 Casa de Cultură este persoană juridică romană, având cont in bancă, ştampilă şi firmă proprie, cu 
denurnirea Casa de Cultură a Municipiului Tecuci , cu sediul isn str. 1Decembrie nr.62. 
Art. 3 Casa de Cultură are ca obiectiv general crearea condiţiilor materiale şi spirituale, pentru asigurarea 
exercitării dreptului la cultură şi artă, educaţie şi instruire a tuturor cetaţenilor ,fără deosebire de 
naţionalitate,vârstă, sex, religie,concepţii politice, situaţie materială sau grad de cultură. 
Art. 4 Casa de Cultură funcţionează, potrivit strategiei culturale promovate de organele legislative şi execu 
ale statului şi a organelor locale, pe baza principiului autonomiei şi a neangajării politice. 
Capitolul 11 	Atribuţii si competenţe 
Art. 5 Casa de Cultură organizează sau colaborează la desfăşurarea activităţilor educative,cultural artistice 
distractive prin : simpozioane,sesiuni de comunicări ştiinţifice,mese 
rotunde,conferinţe,expuneri,colocvii,dezbaterifestivaluri,concursuri,spec-tacole, cenacluri literar artistice, 
expozitii. 
Art. 6 Casa de Cultură elaborează şi desfăşoară programe sau proiecte 1n următoarele domenii : 
a}cultural-artistice şi formativ- educative, prin Universitatea Populară. : 
-cursuri de iniţiere şi dezvoltare a aptitudinilor creative şi interpretative, 
-cursuri de pregătire in diverse meserii sau meşteşuguri, 
-prograrne de reconversie profesională, 
-cursuri tehnico-aplicative, 
-programe specifice de stimulare a creaţiei şi interpretării în domeniul literaturii,artelor plastice, muzicale şi 
coregrafice ; 
b}divertisment şi petrecerea timpului liber : spectacole, seri distractive,baluri, discoteci,videoteci, reuniuni 
artistice, muzicale,spectacole artistice şi distractive,activităţi de club(şah,tenis, biliardjocuri mecanice},etc. 
Art. 7 Casa de Cultură oferă condiţii pentru organizarea de reuniuni,intruniri,festivaluri participând la 
conceperea şi desfăşurarea evenimentelor cultural-ştiinţifice,istorice şi sociale ale comunităţii. 
Art. 8 In realizarea activităţilor sale specifice,Casa de Cultură colaborează cu fundaţii, asociaţii,ligi şi 
societăţi culturale,instituţii,organizaţii(sindicale,de femei,de tineret} agenţi economici, asociaţii profesionale 
etc. fără a exprima interesele nici unei formaţiuni sau grupări politice. 
Art. 9 Asigură —la cerere- asistenţă metodică de specialitate, in instituţii culturale sau de invăţămant din 
municipiul Tecuci. 
Art.10 Angajează şi intreţine relaţii culturale cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.ln acest scop 
instituţia este autorizată pentru activitatea de impresariat artistic 1n ţară sau 1n străinătate,cu respectarea 
prevederilor legale 1n vigoare. 	 • 

Art.11 Participă la realizarea programelor naţionale sau zonale iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură,Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, alte organisme cu preocupări ln 
domeniul culturii. 
Art. 12 Casa de Cultură realizeaz'ă schimburi culturale, ştiinţif1ce, artistice, profesionale şi metodologice cu 
instituţii similare din ţară şi străinătate, turnee artistice interne şi externe, festivaluri locale, interjudeţene, 
naţionale şi intemaţionale,manifestări organizate 1n cooperare, vizite şi schimburi de delegaţi, stagii de 
pregătire in ţară şi străinătate. 



Art. 13 In indeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu institute şi centre ştiinţifice de profil, instituţii de 
Invăţămant superior, instituţii de cult, muzee,unfuni de creaţie,instituţii de artă„ fundaţii şi societăti culturale, 

edituri, etc. 

Capitolul 111 Organizarea şi conducerea Casei de Cultură 
Art.I 4 In cadrul Casei de cultură poate functiona un Consiliu ştfintific cu rol consultativ,a cărui activitate se 
desfăşoară pe baze obşteşti. Acesta poate fi format din maximum 7 membri, personalităti ale vieţii culturale 
locale, numiţi prin decizia autorităţilor tutelare,la propunerea directorului institutiei, care, este şi preşedinte 
al acestui 
Art.15 Personalul Casei de Cultură este Incadrat de către directorul acesteia, prin concurs, cu respectarea 
legilor şi normelor legale in vigoare. 
Art.16 Directorul Casei de Cultură are următoarele atribuţii 
-stabileşte Regulamentul de ordine interioară al instituţiei ; 
-intocmeşte.̀ Fişa de atribuţii pentru fiecare post din Statul de fimeţii ; 
-aprobă acordarea de trepte şi gradatif de salarizare ; 
-asigură conducerea 1ntregii activităti a instituţiei ; 
-elaborează Impreună cu personalul de specialitate, strategiile, programele de activitate şi proiectele culturale 
ale instituţiei ; 
-organizează şi conduce nemijlocit un domeniu distinct din activităţile specifice ale Casei de Cultură; 
-este ordonator secundar de credite ; 
-hotărăşte măsurile disciplinare de sancţionare sau de recompensare a salariatilor sau a colaboratorflor, 1n 
concordanţă cu legile in vigoare ; 
-reprezintă institutia în raporturile cu autorităţile administraţiei locale, instituţii social- economice şi 
culturale, agenti economici şi alte instituţii cu care Casa de Cultură colaborează la realizarea activităţilor 
sale. 
Art.17 Angajarea, promovarea, sanctionarea şi eliberarea din functie a directorului se face conform legii, de 
către autoritatea tutelară locală, numai cu avizul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural National, Galati. 
Art. 18 Contabilul Casei de Cultură are următoarele atribuţii şi răspunderi : 
-asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar contabile ale instituţiei, 1n 
concordantă cu prevederile legii ; 
-Intocmeşte luerările de planificare financiară şi executie bugetară a instituţiei ; 
-informează săptămănal directorul institutiei despre situaţia cheltuielilor şi a Incasărflor din venituri proprii 
sau subvenţii ; 
-elaborează bilanturfle anuale şi trimestriale precum şi situaţiile lunare privind stadiul de realizare a 
principalilor indicatori economico-financiari ; 
-ţine evidenţa documentelor de personal ; 
-ia măsurile necesare pentru inventarierea anuală a bunurilor 
-angajează instituţia prin semnătură afături de director 1n toate operaţiunile patrimoniale ; 
-rezolvă orice alte sarcini prevăzute 1n actele nonnative referitoare la activitatea financiar-contabilă ,sau în 
fişa postului. 
Art. 19 Referenţii Casei de Cultură au următoarele atribuţii: 
-participă la conceperea programelor de activitaţi,a proiectelor culturale ş a planurflor de venituri şi 
cheltuieli prin spectacole pe care le prezintă cu formaţiile de care răspund 
-intocmesc potrivit atribuţiilor profesionale referate privind cheltuielile care sunt necesare 1n activitatea pe 
care o conduc, urmărind şi modul de rezolvare financiară a acestora ; 
-răspund în mod nemijlocit de buna organizare şi prezentare a activităţilor pe care le conduc, 1n conformitate 
cu Fişa postului, 
-intocmesc şi ţin evidenţa documentelor specifice domeniului de care răspund (registru de activitate, 
programe şi proiecte de activitate, condica de prezenţă şi activitate a lectorilor, materfale publicitare, alte 



materiale privind conceperea şi redactarea manifestărilor cultural-artistice) 
Art.20 Numărul referenţilor Casei de Cultură şi profilul activităţilor ce le revin 1n cadrul atribuţiunilor de 
serviciu (cultural-artistică, educaţie continuă, informativ-formativă) se stabilesc la propunerea directorului, 
de către Consiliul Local, in funcţie de dotarea instituţiei, numărul de locuitori ai comunităţii, natura şi 
anvergura programelor culturale.' 

Capitolul IV 	Salarizarea personalului 
Art. 21 Salarizarea personalului se stabileşte 1n conformitate cu hotărările şi prevederile legale 1n vigoare şi 
1n conforrnitate cu Legea nr.215/2001 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.191/2002. 

Capitolul V 	Finanţarea instituţiei 
Art.22 Finanţarea cheltuielilor de fimcţionare şi de capital ale Casei de Cultură este asigurată, 1n limita 
posibilităţilor din venituri extrabugetare, diferenţa fiind acoperită prin subvenţii de la bugetul local. 
Art. 23 Casa de Cultură poate beneficia , 1n condiţiile legii, de sponsorizări şi donaţii pentru irnbogăţirea 
patrimoniului propriu şi pentru desfăşurarea activităţilor sale. 

Capitolul VI 	Baza economico-financiară 
Art. 24 Casa de Cultură dispune de sediu propriu, cu spaţii adecvate activităţilor de profil, precum şi de 
dotările aferente (mobilier,aparaturătehnică, audio-vizuală, material didactic). 
Art. 25 Patrimoniul Casei de Cultură este indivizibil, netransmisibil şi garantat de lege. 
Art. 26 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură se verifică şi se aprobă , potrivit legii finanţelor 
publice, de către organele de specialitate, ierarhic superioare. 
Art. 27 Casa de Cultură poate realiza venituri extrabugetare din: 
-Incasări din vănzarea biletelor la acţiuni cultural distractive (festivaluri, concursuri cultural-artistice, 
videoteci,activităţi de club, şah, tenis de masă, biliard, etc.) ; 
-taxe de Inscriere la concursuri cultural-artistice ; 
-taxe de Inscriere şi frecvenţă la cursuri şi cercuri tehnico-aplicative, de cultură generală şi de Invăţare a 
limbilor străine ; 
-valorificarea unor lucrări realizate 1n cadrul cercurilor şi cursurilor tehnico-aplicative ; 
-procente din beneficiu, 1n urma organizăril 1n comun a unor manifestări culturale spectacole, discoteci, 
festivaluri, seri recreativ-distractive ; 
-1nchirierea de spaţii şi bunuri, contracte de asociere,in condiţiile legii; 
-editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii, cu profil cultural sau de divertisment ; 
-prestaţii de servicii culturale, publicitate, tipărituri, multiplicări,In condiţiile legii ; 
-Casa de Cultură poate realiza venituri din donaţii,legate sau liberalităţi,în condiţiile legii. 
Art. 28 Fondurile extrabugetare realizate de Casa de Cultură îi aparţin 1n exclusivitate acesteia şi pot fi 
folosite pentru Intreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale, sau pentru organizarea unor festivaluri, concursuri, 
tumee îri ţară sau în străinătate. 

Capitolut VII 	Dispoziţii finale 
Art. 29 Organizarea muncii, raporturile de muncă, disciplina muncii, drepturile şi indatoririle salariaţilor se 
reglementează prin Regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, fişa postului, alte 
dispoziţii scrise. Gestionarea bunurilor, recuperarea pagubelor produse de salariaţi, Instrăinarea sau 
degradările produse din vina acestora se execută conform legii. 
Art. 30 Prezentul Regulament de organizare şi funţionare se completează, de drept, cu dispoziţiile actelor 
normative 1n vigoare. 
Art. 31 Prezentul regulament intră 1n vigoare la data aprobării lui de către ordonatorul principal de credite. 

Tecuci, 24 ianuarie 2003 Aprobat prin Hot. Nr. 6 /30.01.2003 a Consiliului Local Tecuci 


