
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
    

                                                                        PROIECT 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a 

managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova:Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” 

Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
27.03.2014; 

Având în vedere raportul nr.43106/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a  
managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi 
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009 şi Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru 
aprobarea Regulamentului–cadru al caietului de obiective, modelului–cadru al 
raportului de activitate, precum şi modelului–cadru recomandat pentru contractul de 
management pentru instituţiile publice de cultură; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare anuală a managementului la Opera 

Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.16/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Opera Română 
Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.  43106/19 .03 .2014  
 PRIMAR,  

LIA-OLGUŢA VASILESCU  
 
                                                                                      

RAPORT 
privind aprobarea 

membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ai comisiilor de evaluare 
anuală, precum şi a membrilor comisiilor de contestaţii pentru evaluarea 
anuală a managementului pentru instituţiile publice de cultură Opera Română 

Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi d, alin. 6 lit. a pct. 4 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Craiova exercită 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes local, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
cultură. 

Conform art. 63 alin. 5 lit. c din actul normativ mai sus menţionat, primarul 
municipiului Craiova ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în 
concret a activităţilor din domeniul serviciilor publice de cultură de interes local. 

Stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de 
cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă 
servicii culturale este reglementat de O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Actul normativ a fost modificat şi completat de către Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 68/2013, inclusiv sub aspectul evaluării managementului. 

Potrivit art. II din OUG nr. 68/2013, Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management, Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe 
tipuri de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru 
recomandat pentru contractele de management se elaborează de către Ministerul 
Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, şi se publică in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, însă, până în prezent, nu a fost emis niciun ordin în acest sens. 

Având în vedere că nu a fost emis ordinul de către ministrul culturii, procedura 
de evaluare se desfăşoară potrivit art. III din OUG nr. 68/2013, respectiv conform HG 
nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 



   

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat 
pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură 

Evaluarea anuală a managementului se efectuează cu respectarea 
termenelor impuse de art. 39 alin. 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe baza raportului de activitate intocmit de managerul instituţiei 
publice de cultură. 

Potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă menţionată, în vederea evaluării 
managementului, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Craiova se 
înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare instituţie publică de cultură, 
membrii acestora fiind numiţi prin hotărâre a consiliului local. 

Comisiile de evaluare sunt alcătuite, respectându-se art. 16 din 
ordonanţă, din trei membri: doi specialişti în domeniul de activitate al instituţiei 
publice de cultură al cărei manager urmează a fi evaluat şi un reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. Din comisia de evaluare nu pot face 
parte, în calitate de specialişti desemnaţi, persoane care au contract individual 
de muncă cu autoritatea sau cu instituţia publică de cultură pentru care se 
organizează evaluarea managementului. De asemenea, în comisiile de 
evaluare vor fi numiţi şi trei membri supleanţi, desemnaţi în aceleaşi condiţii. 

Potrivit art. 42 alin. 2 din OUG nr. 189/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, în evantualitatea formulării de contestaţii de către 
managerii evaluaţi, acestea se soluţionează de către o comisie constituită în 
acest sens, conform prevederilor art. 21 din ordonanţa de urgenţă, care se 
aplică în mod corespunzător. Din comisiile de soluţionare a contestaţiilor nu pot 
fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de evaluare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 16/2013 a fost 
aprobată componenţa comisiilor de evaluare anuală a managementului pentru 
instituţiile publice de cultură Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, Teatrul de 
Copii şi Tineret „Colibri” Craiova şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, respectându-
se prevederile legale în vigoare la momentul adoptării, acestea nemaifiind de 
actualitate.  

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1301/2009, 
elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea membrilor titulari şi a 
membrilor supleanţi ai comisiilor de evaluare anuală, precum şi a membrilor 
comisiilor de contestaţii, pentru evaluarea anuală a managementului la Opera 
Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova si Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova,  conform anexelor 1-3 la prezentul raport şi, pe cale de 
consecinţă, încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 16/2013. 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 



   

 
Vizat pentru legalitate, 

cons. jur. Floricica Boangiu 
 



ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. ___/2014  
 
 
 

COMISIA DE EVALUARE 
A MANAGEMENTULUI LA OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA 

 
 
 

MEMBRI TITULARI 
 
 

1- consilier local – ________________________________________________ 
2- specialist in domeniu – __________________________________________ 
3- specialist in domeniu – __________________________________________ 
 

 
 
 

MEMBRI SUPLEANŢI 
 
 
1- consilier local –_________________________________________________ 
2- specialist in domeniu – __________________________________________ 
3- specialist in domeniu – __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 
1-consilier local – ________________________________________________ 
2-Mischianu Ovidiu – director executiv, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 

şi Contencios Administrativ 
3-Ciucă Delia-Claudia – director executiv, Direcţia Servicii Publice 

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

                  



ANEXA NR. 2 LA H.C.L.nr. ___/2014  
 
 
 
 

COMISIA DE EVALUARE 
A MANAGEMENTULUI LA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA 

 
 
 
 

MEMBRI TITULARI 
 
 

4- consilier local – ________________________________________________ 
5- specialist in domeniu – __________________________________________ 
6- specialist in domeniu – __________________________________________ 

 
 
 
 

MEMBRI SUPLEANŢI 
 
 

4- consilier local –_________________________________________________ 
5- specialist in domeniu – __________________________________________ 
6- specialist in domeniu – __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

1-consilier local – ________________________________________________ 
2-Mischianu Ovidiu – director executiv, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 

şi Contencios Administrativ 
3-Ciucă Delia-Claudia – director executiv, Direcţia Servicii Publice 

 
 

 
 
             
 
 
 

 
 



ANEXA NR. 3 LA H.C.L.nr. ___/2014  
 
 
 

COMISIA DE EVALUARE 
A MANAGEMENTULUI LA ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” 

CRAIOVA 
 
 

MEMBRI TITULARI 
 
 

7- consilier local – ________________________________________________ 
8- specialist in domeniu – __________________________________________ 
9- specialist in domeniu – __________________________________________ 

 
 
 
 

MEMBRI SUPLEANŢI 
 
 

7- consilier local –_________________________________________________ 
8- specialist in domeniu – __________________________________________ 
9- specialist in domeniu – __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

1-consilier local – ________________________________________________ 
2-Mischianu Ovidiu – director executiv, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 

şi Contencios Administrativ 
3-Ciucă Delia-Claudia – director executiv, Direcţia Servicii Publice 
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