
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgen~ă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirca unor măsuri financiare 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmea7ă: 

1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al 

administraţiei publice locale, reprezentată prin ministru ori, după caz, primarul sau 
preşedintele consiliului judeţean, în calitatea acestora de ordonator principal de 
credite pentru instituţia publică de cultură;" 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.3.- (1) Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi 

încredinţat unei persoane care îndeplineşte cumulativ unnătoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre 
ale Uniunii Europene; 
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b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă sau 
masterat absolvite în domeniul de activitate al instituţiei sau in domeniul ştiinţelor 

umaniste; autoritatea poate extinde domeniul studiilor şi la cele juridice şi 

economice; 
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în 

management; 
e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate; 
f) nu deţine o fzncţię de conducere la o altă institulie din 

România; 

g) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru 
limită de vârstă. 

(2) O persoană nu poate deţine, fxnclia de manager al aceleiaşi 

instituţii publice de cultură pentru o perioadă mai lungă de 10 ani. Dacă persoana 
împlineşte termenul de 10 ani de exercitare a contractului de management în 
interiorul unei perioade contractuale, contractul încetează de drept. 

(3) În cazul bibliotecilor publice judeţene sau aşezămintelor 

culturale, autoritatea va putea opta şi pentru studii din domeniul fundamental - 
ştiinţe umaniste şi arte, stabilite în condiliile legii. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), o persoană se poate 
înscrie la concurs pentru poziţia de manager al aceleiaşi instituţii publice de 
cultură, pentru un al treilea mandat, cu acordul autorităţii şi dacă la evaluarea finală 

a mandatului precedent a obţinut o notă mai mare de 9,50." 

3. Articolu131 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.3 1.-În situaţia în care pentru concursul de proiecte de management 

nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la 
art.3, prin derogare de la prevederile art.3 alin.(1) lit.c), autoritatea poate relua 
organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a 
nivelului studiilor solicitate." 

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin.(1) încheie contract de 

management pe o perioadă de 5 ani cu autoritatea şi este remunerat din bugetul 
instituţiei in condiţiile prevăzute la art.28 alin.(1)." 



5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.5.- Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 

management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, modelul-cadru al caietului de objective, pe tipuri de institulii, 
modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru recomandat 
pentru contracte de management, se elaborează de către Ministerul Culturii şi se 
aprobă prin ordin al ministrului culturii." 

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt: 

a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de către candidaţi conform 
art.3; 

• b) analiza proiectului de management; 
c) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu." 

7. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la 

alin.(1), cu cel puţin 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului 
de management. 

(3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de 
termen, prin excepţie de la dispozijiile alin.(2), autoritatea va demara procedurile 
în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 zile de la data constatării cauzei de 
încetare." 

8. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se abrogă. 

9. La articolul 12 alineatul (1), litera f) Sc modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituliei publice de 

cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 
precum şi o strategie pentru atragerea unor fonduri extrabugetare împreună cu 
estimarea acestora." 

10. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Documentul de referinţă se aduce la cunoştinja publică prin grija 

autorităţij şi a instituţiei, prin publicare la sediile şi pe paginile de internet ale celor 
două entităţi în termen de 15 zile de la semnarea contractului de management." 
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11. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Comisia de concurs este selectată prin tragere la sorţi şi desemnată 

de autoritate prin ordin sau dispozilie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi 

ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti in domeniul de activitate al 
instituţiei, în proporţie de două treimi, dar nu mai mult de 6 persoane." 

12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, 
alin.(2') şi (22), cu următorul cuprins: 

„(21) În comisia de concurs nu pot fi desemnate, în calitate de 
specialişti în domeniul de activitate al instituţiei: 

a) persoane care au în executare un contract individual de 
muncă încheiat cu instituţia pentru care se organizează concursul; 

b) persoane care an în executare un contract de management 
încheiat cu autoritatea care organizează concursul; 

c) persoane care se află in raporturi de muncă on de serviciu 
cu autoritatea. 

(22) Timp de 2 ani după data organizării concursului, membrii 
comisiei nu pot încheia, sub sancţiunea nulitălii absolute, contracte cu titlu oneros 
cu instituţia pentru care se organizează concursul, dacă în urma respectivului 
concurs a fost admis un candidat." 

13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(4), Cu următorul cuprins: 

„(4) Secretariatul comisiei de concurs pine la dispoziţia candida(ilor, în 
termen de 24 de ore de la solicitarea scrisă a acestora, în perioada de formulare a 
contestaţiilor, raportul menţionat la art. 18 lit.d), împreună cu punctajul acordat de 
evaluatori pe baza grilelor de evaluare." 

14. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) elaborează un raport prin care se motivează notele acordate 

candidaţilor şi decizia adoptată şi face recomandări privind perioada pentru care se 
încheie contractul de management." 

15. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 

„(1 1) Rezultatul verificării dosarelor se aduce la cunoştinţă 

candidaţilor, in scris, in termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum şi 
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prin afişare, împreună Cu lista nominală a acestora, la sediul autorităţii şi al 
instituţiei şi pe paginile de internet ale acestora, după caz." 

16. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) Nota obţinută în etapa prevăzută la art.6 alin.(2) lit.b) se aduce la 

cunoştinţă candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, 
precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a 
autorităţii şi a instituţiei publice de cultură. 

(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art.6 
alin.(2) lit.c) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota 
minimă 7." 

17. La articolul 19, după alineatul (8) se introduce un non alineat, 
alin.(9), cu următorul cuprins: 

„(9) Odată cu'publicarea rezultatelor concursului, respectiv cu rezultatele 
contestaţiilor, numele membrilor comisiei de concurs şi cea a membrilor comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor se publică la sediile şi pe paginile de internet ale 
autorităţii şi instituţiei. În cazul membrilor comisiilor care au fost desemnaţi în 
calitate de specialişti in domeniul de activitate al instituţiei, anunţul public va 
cuprinde şi un curriculum-vitae, care să ateste competenţele acestora în domeniul 
de activitate al instituţiei, in management cultural şi/sau politici culturale." 

18. La articolul 20, alineatele (1), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„Art.20.- (1) Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii cu privire la 
rezultatul concursului şi/sau modul de respectare a procedurii privind organizarea 
şi desfăşurarea acestuia. 

(3) Contestaţiile se soluţionează in termen de 15 zile lucrătoare 

de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor. 

(5) Rezultatul final al concursului şi proiectul de management 
câştigător se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii. 

(6) Actul administrativ prevăzut la alin.(5) poate fi atacat în 
justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plângerea prealabilă nu este obligatorie." 
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19. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.21.- (1) În vederea solulionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la 

nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluiionare a contestaţiilor, potrivit 
dispoziliilor art. 16 alin.(2), care se aplică în mod corespunzător, numite prin ordin 
sau dispoziţie de către autoritate în acelaşi moment cu comisia de concurs." 

20. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un non alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 

„(1 1 ) Membrii comisiei de solulionare a contestaţiei se supun limitărilor 

prevăzute la art.16 alin.(21) şi (22)." 

21. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce tin nou alineat, 
alin.(3), cu următorul cuprins: 

„(3) Membrii comisiei de contestaţii au acces la documentele de concurs 
fie direct, fie prin înregistrări audio-video, după caz." 

22. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.22.- (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la 

cunoştinla publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art.20 
alin.(4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a 
negocia, pe baza proiectului de management şi a recomandărilor comisiei de 
concurs, clauzele contractului de management." 

23. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, 

clauze privind: 
a) părlile contractante; 
b) obiectul contractului; 
c) durata contractului; 
d) remuneraţia managerului; 
e) drepturilE şi obligaţiile managerului; 
f) drepturile şi obligaţiile autoritălii; 

g) limitele de competenţă; 

h) calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale; 
i) după caz, clauze speciale legate de participarea directă sau 

indirectă a managerului la realizarea unor proiecte în cadrul instituliei; 
j) clauze speciale privind timpul de odihnă anual; 
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k) clauze speciale legate de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de 
autoritate; 

1) răspunderea contractuală; 

m) solu(ionarea litigiilor; 
n) condiţiile de modificare şi încetare a contractului; 
o) clauza penală şi for(a majoră; 

p) alte clauze speciale; 
q) dispoziţii finale." 

24. La articolu124, alineatul (3) se abrogă. 

25. La articolul 28, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„Art.28.- (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o 
remuneraţie lunară, a cărei valoare se stabileşte potrivit legislaţiei privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate 
corespunzătoare sau experienla necesară, acesta are, in mod excepţional, dreptul 
ca, pentru îndeplinirea programului minimal, in cadrul contractului de 
management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau 
executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la 
realizarea, in mod direct sau indirect, de proiecte in cadrul instituţiei pe care o 
conduce. 

(4) Pentru proiectele cc urmează să fie realizate in condiţiile 

prevăzute la alin.(2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de 
management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul 
necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi 

remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr.8/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 

10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei 

realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor 
on de artist 

interpret sau executant. Remuneraţiile lunare totale încasate de manager in temeiul 
acestui alineat nu pot depăşi 50% din cuantumul indemnizaţiei lunare brute de 
manager." 
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26. La articolul 29, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(3) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte de management 

deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi institulie on în altă 

instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funclia respectivă se 
suspendă pe durata executării contractului de management. 

(4) Pentru manager, durata executării contractului de management 
constituie vechime în muncă şi în specialitate." 

27. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce an nou alineat, 
alin.(5), cu următorul cuprins: 

„(5) În cazul în care câştigătorul concursului de management deline o 
funcţie de manager în cadrul unei alte instituţii publice de cultură, contractul 
acestuia încetează de drept la data semnării unui nou contract de management." 

28. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 

„(21) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a), c), d), e) şi g) managerul este 
obligat să procedeze la predarea activităţii către managerul interimar numit de 
autoritate." 

29. La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alin.(51), cu următorul cuprins: 

„(5') Contractul de management încetează la data împlinirii vârstei de 
pensionare pentru limită de vârstă de către manager, dacă autoritatea nu decide 
menlinerea valabilităţii acestuia, la solicitarea managerului, iară a depăşi durata 
pentru care a fost iniţial încheiat." 

30. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 7, 

autoritatea este obligată să organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile 
calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management." 

31. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 

„(3 1) Timp de 2 ani după data evaluării, membrii comisiei de evaluare nu 
pot încheia, sub sancliunea nulităţii absolute, contracte cu titlu oneros cu instituţia 

al cărei manager a fost supus evaluării." 
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32. La articolul 38, alineatul (4) se abrogă. 

33. La articolul 40, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui 

interviu public." 

34. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Rezultatul evaluării, nota fmală şi raportul întocmit de comisia de 

evaluare sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la 
încheierea procedurii de evaluare." 

35. La articolul 42, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„Art.42.- (1) Managerii au dreptul să formuleze contestaţii cu privire la 

rezultatul evaluării şi/sau modul de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării. Contestaţiile se depun la sediul autorităţii, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. 

(2) Contestaţiile se solulionează în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către o comisie 
de contestatii." 

36. La articolul 42, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, 
alin.(21)-(23), cu următorul cuprins: 

„(21) Comisa de soluţionare a contestaţiilor este constituită conform 
prevederilor art. 16 alin.(2) care se aplică în mod corespunzător, numită prin ordin 
sau dispoziţie de către autoritate în acelaşi moment cu comisia de evaluare. 

(22) În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fl numiţi membrii 
care au făcut parte din comisia de evaluare. 

(23) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor se supun limitărilor 

prevăzute la art.16 alin.(21) şi (22)." 

37. Articolu143 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.43.- Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiţie în condiţiile 

Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Plângerea prealabilă 

nu este obligatorie." 

38. Articolul 431 se abrogă. 
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39. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.45.- Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de proiecte de 

management in următoarele situalii: 
a) la expirarea duratei contractului de management, în terinen 

de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale; 
b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7; 
c) intervine o situaţie prevăzută la art.32 alin.(1) lit.g); 
d) părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de 

management in termenul de negociere prevăzut la art.22 alin.(1), şi nici autoritatea 
şi următorul clasat nu convin asupra clauzelor acestui contract potrivit prevederilor 
art.22 alin.(2); 

e) in celelalte cazuri de încetare a contractului de management, 
prevăzute la art.32." 

40. Articolu149 se abrogă. 

41. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.52.- (1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs şi 

de evaluare, ai celor pentru solulionarea contestaţiilor, precum şi membrii 
secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din 
indemnizalia ordonatorului principal de credite, dar f2ră a se depăşi limita anuală 

prevăzută la alin.(1 1). De asemenea, persoanele menţionate beneflciază de 
decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi de diurnă." 

42. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 

„(1 1) Pentru activitatea depusă in cadrul comisiilor şi a secretariatelor 
prevăzute la alin.(1), o persoană nu poate obţine de la una şi aceeaşi autoritate, pe 
parcursul unui an, remuneraţii al căror cuantum cumulat să depăşească 30% din 
indemnizaţia lunară a ordonatorului principal de credite, indiferent de numărul 

comisiilor/secretariatelor în care a fost desemnată de respectiva autoritate în cursul 
anului respectiv." 

43. Articolu154 se abrogă. 
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Art.II.- Contractele de management aflate in desfăşurare la data intrării in 
vigoare a prezentei legi rămân valabile până la termenul convenit la încheierea 
lor." 

Art.III.- Ordonanla de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, publicată in Monitorul Oficial at României, 
Partea I, nr.450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. La articolul III, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin.(1) nu se aplică 

capitolelor bugetare «Învăţământ» , «Sănătate» şi «Asigurări şi asistenlă socială», 

indiferent de sursa de finanţare, şi nici institu(iilor publice de cultură." 

2. La articolul III alineatul (6), literele a) şi d)-f) se abrogă. 

3. Titlul Anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„PROCEDURA DE STABILIRE 

a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor 

adniinistrativ-teritoriale, cu exceplia celor din cadrul capitolelor bugetare 
«Învăţământ» şi «Asigurări şi asistenlă socială» , finanţate din bugetele locale, a 

celor din capitolul bugetar «Sănătate» , indiferent de sursa de finanţare, precum şi 

cu excepţia posturilor din cadrul instituţiilor publice de cultură" 

4. La Anexă, partea introductivă a notei de subsol se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare 
„Învăţământ" şi „Asigurări şi asisten(ă socială", fman(ate din bugetele locale, a 
celor din capitolul bugetar „Sănătate", indiferent de sursa de finanlare, precum şi 

cu excepţia posturilor din cadrul instituţiilor publice de cultură, se stabileşte după 

cum urmează:" 
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Art.IV.- În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 
modelul-cadru al cajetului de objective, modelul-cadru al raportului de activitate, 
precum şi modelul-cadru al contractului de management, aprobate prin Ordinul 
minjstruluj culturij nr.2799/2015, publicat în. Monjtorul Oficial al României, 
Partea I, nr.962 din 24 decembrie 2015, vor fi modificate în mod corespunzător. 

Art.V.- Ordonanla de urgenlă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al 
Românjej, Partea I, nr.817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.269/2009, cu modificărjle şi completările ulterioare, 
precum şi Cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 mai 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia 

• României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


