




 
 
 

ANEXA I 
la anunţul privind CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT 

în vederea ocupării funcției de manager (director general) la 
TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI" Galați 
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CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management organizat 

pentru ocuparea postului de director general al Teatrului Dramatic “Fani Tardini” din Galati 
 

          Perioada de management este de 3 ani începând cu 10.05.2016. 
 
    I. Teatrul Dramatic “Fani Tradini” din Galați este instituție publică de repertoriu cu 
personalitate juridică ce realizează și prezintă producții artistice diverse ca gen si factura,  
denumită în continuare instituţia. 
    În temeiul prevederilor  OG  nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile 
de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic şi a Legii nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, Teatrul Dramatic “Fani 
Tradini” din Galaţi funcţionează în subordinea Consiliului Local Galaţi ca instituţie publică 
de reprtoriu, cu personalitate juridică ce realizează şi prezintă producţii artistice diverse ca 
gen şi factura. 
              Finanţarea Teatrului Dramatic “Fani Tradini” din Galaţi se realizează din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local. 
              Teatrul Dramatic “Fani Tardini”din Galati este organizat şi funţionează în 
conformitate cu legislaţia română, pe baza regulamentului propriu de organizare si 
funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246/14.06.2007.   
 

       Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele instituţiei sunt 
următoarele: 
     
 susţine spectacole de teatru, spectacol de divertisment, specatcole pentru copii; 
 organizează şi participă la evenimente şi acţiuni cultural-artistice în ţară şi străinătate; 
 relizează proiecte artistice in colaborare cu artisti şi institutii din tara şi străinătate; 
 participa la turnee, festivaluri si alte manifestari artistice organizate in tara şi 

strainatate; 
 atrage si formeaza publicul tânăr prin alegerea spectacolelor şi organizarea de 

manifestări variate pentru educarea tinerilor; 
 diversificarea şi dezvoltarea artelor spectacolelor; 
 promovarea creaţiei originale şi universal şi stimularea tradiţiilor de valoare a 

entităţilor etno-culturale din municipiu şi judeţ; 
 promovarea pe plan national şi international a producţiilor artistice inspirate din creatia 

autohtonă si universal,prin genurile promovate de institutie; 
 intensificarea mijloacelor şi metodelor de atragere a publicului de diverse categorii 

socio-profesionale spre fenomenul artistic, colaborand cu unităţi de învăţământ, ONG-
uri şi alte entitati;      



 
        II. Misiunea instituţiei 
              Teatru Dramatic “Fani Tradini” dn Galati este o prestigioasa institutie profesionistă 
de spectacole, cu o veche şi bogată tradiţie prin care a contribuit la afirmarea culturii clasice 
şi moderne, specializată în realizarea şi prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor, 
tinerilor şi adultilor, precum şi organizarea şi participarea la manifestari culturale specifice: 
festivaluri,turnee nationale si internationale. 
 
              În vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului, Teatrul 
Dramatic “Fani Tradini” din Galati trebuie sa initieze si sa dezvolte parteneriate cu atoritatile 
locale, regionale, zonale, nationale, sa elaboreze un repertoriu echilibrat, conform exigentelor 
contemporane, abordând toate genurile spectacolului teatral, si sa creeze noi perspective 
artistice prin diversificarea ofertei culturale si prin promovarea realizarilor artistice in 
circuitul national si international.   
 
              Misunea Teatrului Dramatic “Fani Tradini” din Galati, prin genurile de spectacole 
diverse pe care le are în repertoriu, este de a contribui la cresterea nivelului de cultură a 
publicului gălăţean prin accesul la producţii diverse, performanţe culturale şi interpretative, 
contribuind la dezvoltarea intelectuală şi spirituală a acestuia în domeniul artelor 
spectacolului.   
 
        III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 
care instituţia îşi desfăşoară activitatea  
 
               Galaţiul este resedinta si totodata cel mai mare oras al Judetului Galati, judet situat 
in apropierea celor trei frontiere din regiunea Moldova. Este unul dintre cele mai mari centre 
economice din Romania, respectiv Moldova. Municipiul Galati are o istorie incarcata si, 
datorita faptului ca este plasat pe Dunare, cea mai importanta artera comercial-fuviala 
europeana.Centru istoric si socio politic, cultural, administrativ si economic, traditia culturala 
a Galatiului se pierde in profunzimea istoriei.  
              Potrivit ultimelor date statistice prezentate de Institutul National de Statistica, in 
anul 2015 populatia municipiului Galati era de 305.805 locuitori. In anul 2014 populatia 
activa a Judetului Galati era de 86.048 iar cel al pensionarilor era de 124.997. Populatia 
scolara a municipiului Galati in anul 2014 era de 58.574,din care: 
               -in gradinite - 6.896; 
               -in invatamantul primar si gimnazial- 19.144; 
               -in invatamantul liceal- 14.429; 
               -studenti si cursanti inscrisi in invatamantul superior- 14.747; 
              Judetul Galati, un mare centru industrial al Romaniei, are ca ramuri economice 
principale: 
               -industrie si constructii-43%; 
               -servicii- 38%; 
               -agricultura- 19%; 
              Fiind un important port la Dunare, facand totodata legatura cu Marea Neagra si, 
astfel cu toate porturile Europei, cultura galateana a fost profund influentata de comunitatile 
altor nationalitati care s-au oprit din drumurile lor pe aceste meleaguri, fiecare dintre acestea 
creand un evantai cultural bogat, ce se manifesta frecvent pe scenele profesioniste galatene 
cu ocazia diverselor evenimente ce le caracterizeaza. Cultura acestor locuri a fost marcată de 



elemente specifice fiecărui segment etnic al populaţiei, îmbinând particularităţi ale fiecăreia 
dintre ele. 
 
              Cultura, ca element esential al dezvoltarii sociale si regenerarii urbane, reprezinta un 
indicator al calitatii vietii, al bunastarii individuale si colective. Astfel, prin cultura, orasul 
poate oferi locuitorilor săi noi perspective de participare la viata publica si poate dezvolta noi 
mecanisme de solidaritate si incluziune, se pot genera colaborari si parteneriate care sa aduca 
beneficii economice si sociale intregii comunitati. 
              O prezentare succinta a infrastructurii culturale a municipiului Galati ofera o 
imagine asupra dimensiunii acesteia. Astfel, aici functioneaza peste 12 institutii publice de 
cultura- Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Tearul Muzical Nae Leonard”, Casa de Cultura a 
Sidicatelor, Casa de Cultura a Studentilor, Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, Biblioteca 
„V.A.Urechia”, Biblioteca Universitara,  Muzeul de Istorie, Muzeul de arte vizuale, 
Complexul Muzeal de Stiintele Naturii, Sala „Nicolae Mantu” a galeriilor de arta, si un 
cinematograf. De asemenea, in cadrul retelei de invatamant a  municipiului Galati 
functioneaza Liceul de arta „Dimitrie Cuclin’’ si Facultatea de arte din cadrul Universitatii 
„Dunarea de Jos Galati”, cu specializare in interpretare muzical-canto, artele spectacolului si 
arte plastice. 

           Tototdata, in municipiul Galati au aparut initiative publice culturale, cum ar fi ” Zilele 
Galatilor’’ care se desfasoara anual in perioada 28-30 noiembrie odata cu Sfantul Andrei-
ocrotitorul orasului, „Festivalul Scrumbiei’’, infiintat in  anul 2000 si care are loc în 
duminica Floriilor, „Ziua Marinei Romane’’ care se desfasoara pe data de 15 august a 
fiecarui an, evenimente care isi directioneaza o mare parte a atentiei catre spatiul public, cu o 
larga participare si care isi propun sa animeze orasul si sa ofere un program cultural divers 
pentru toate categoriile de public. Aceste manifestari genereaza un impact remarcabil la 
nivelul cooperarii dintre diferiti operatori culturali si dintre cultura si alte domenii de 
activitate.            

                                   
    IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei 
 
Documente de referinţă, necesare analizei: 
    - organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei - prevăzute în 
anexa nr. 1; 
    - statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în anexa nr. 2; 
    - bugetul aprobat al instituţiei - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3. 
 
    4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 
              Galatiul  se poate mandri cu o viaţă culturală intensă, în acest sens una dintre una 
dintre atracţiile culturale ale orasului fiind Teatrul Dramatic "Fani Tardini". După cum îi 
sugerează şi numele, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" este strȃns legat de numele actriţei 
Fani Tardini, un nume cunoscut pe scenele teatrelor din tară, din vremea aceea, şi a cărei 
activitate a influenţat existenta teatrului din Galați. De nenumarate ori, actrița îşi manifesta 
dorinţa de a se înfiinţa în Galați un teatru "demn de înalta şi frumoasa sa menire" .Ideea de a 
avea un teatru național prinde din ce în ce mai mult la public, astfel că, în 1869 cu ocazia 
vizitei la Galați, Mihail Kogălniceanu susţine acţiunile şi demersurile actriţei Fani Tardini de 
pȃnă atunci, si alături de presa locală începe să-şi manifeste interesul fată de iniţiativa 



actriţei. Pe 21 martie 1880, trupa de teatru Fani-Vlădicescu dă prima reprezentaţie cu piesa 
"Idiotul".În 1900, Fani Tardini va juca pentru ultima dată pe scena Teatrului Papadopol, 
punȃnd capăt unei cariere strălucite de 30 de ani si nicidecum uşoară, ţinȃnd cont de 
condiţiile grele de atunci cu care s-a confruntat. 
 
              Lucrările la actuala clădire a Teatrului Dramatic din Galaţi, cunoscută în vremea de 
atunci sub numele de Sala "V.A. Urechia", au început în 1924 şi s-au terminat în 1941. 
Proiectul a fost conceput în Italia, iar constructorul a fost adus de la Roma. 
 
          În data de 16 septembrie 1955, prin Hotarârea Consiliului de Miniştri nr. 2003, se 
înfiinţează Teatrul de Stat Galaţi. În data de 30 decembrie 1956 teatrul este inaugurat cu 
spectacolul "D’ale carnavalului".  Din anul 1973, Teatrul de Stat se va numi Teatrul 
Dramatic Galaţi. Începând anul 2000, Teatrul Dramatic Galaţi va luna numele actriţei Fani 
Tardini. 
 
              Pe scena teatrului au debutat actori precum, Gina Patrichi, Ştefan Bănică, Ileana 
Cernat, Florina Cercel, Emil Hossu şi mulți alții, contribuind la evoluţia acestei instituţii de 
cultură.  
 
              Teatrul Dramatic "Fani Tardini" a fost primul teatru din ţară care a organizat un 
Festival al Comediei în 1976. El a reprezentat un nou prilej de deschidere şi, de ce nu, un 
start pentru competiţia care a făcut în scurt timp ca Galaţiul să devină CAPITALA COMEDIEI. 
Era una din cele mai importante manifestări care aduna la un loc pe cei mai renumiţi critici, 
dramaturgi, regizori, directori de teatre, actori, etc, pentru a savura plăcerea oferită de regalul 
spectacolelor de comedie din întreaga ţară. Tradiţia a continuat şi după 1990, când, sub 
direcţia lui Adrian Lupu, festivalul a primit o nouă denumire: FESTINGAL (Festivalul 
Internaţional de Teatru - Galaţi). In prezent,festivalul se desfășoară sub denumirea 
„Festivalul Naţional de Comedie”. 
 
             Repertoriul actual al Teatrului Dramatic "Fani Țârdeni" este alcătuit din 40 titluri de 
spectacole adresate copiilor, tinerilor si adultilor, după cum urmează: 

a) Spectacole pentru copii şi tineri – Alba ca Zăpada, Capra cu Trei Iezi, Castelul din 
Carpați, Cei Trei Purcelusi, Cocosul Năzdravan, Coppelia, Craiasa Zapezilor, 
Croitorasul cel viteaz, Fergie si floarea fermecata. Jack si fasolea fermecata, Lebedele, 
Mica sirena, Motanul incaltat, Muk cel mic, O noapte furtunoasa, Pacala, Pinocchio, 
Povestea de Craciun, Sanziana si Pepelea, Scufita Rosie, Tom Degetel, Vrajitorul din 
Oz, Vasilache, Marioara si invitatii.  

b) Spectacole pentru adulti - Antidotul, Buzunarul cu pâine, După Noi, Apocalipsa!, 
Îmblânzirea scorpiei, Matrimoniale, Pana de automobil, Puşlamaua de la etajul 13, 
Take, Ianke și Cadâr, Vânzătorul de vise, Banda lui Moebius, Cerere în căsătorie, Hora 
iubirilor, Jurnalul fericirii, Năpasta, Pețitoarele, Șarpele în iarbă, Trei nopţi cu Madox, 
Viaţa de schimb. 

              Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galati este o institutie care abordeaza toate genurile 
de spectacole. Aici se vor dezvolta programe culturale vizând formarea de generaţii de 
iubitori de artă teatrală, oferind în continuare spectacolele de factură diversă, atât la sediul 
institutiei cât şi în alte zone ale ţării, tinzând spre atragerea unui public tot mai larg.   

http://fanitardini.ro/antidotul.html
http://fanitardini.ro/buzunarul-cu-paine.html
http://fanitardini.ro/dupa-noi-apocalipsa.html
http://fanitardini.ro/imblanzirea-scorpiei.html
http://fanitardini.ro/matrimoniale.html
http://fanitardini.ro/pana-de-automobil-teatrul-dramatic-fani-tardini-galati.html
http://fanitardini.ro/puslamaua-de-la-etajul-13-teatrul-dramatic-fani-tardini-galati.html
http://fanitardini.ro/take-ianke-si-cadar.html
http://fanitardini.ro/vanzatorul-de-vise.html
http://fanitardini.ro/banda-lui-moebius.html
http://fanitardini.ro/cerere-in-casatorie.html
http://fanitardini.ro/hora_iubirilor.html
http://fanitardini.ro/hora_iubirilor.html
http://fanitardini.ro/jurnalul-fericirii.html
http://fanitardini.ro/napasta.html
http://fanitardini.ro/petitoarele.html
http://fanitardini.ro/sarpele-in-iarba.html
http://fanitardini.ro/trei-nopti-cu-madox.html
http://fanitardini.ro/viata-de-schimb.html


 
     

4.2. Criterii de performanţă 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 

149.88 119.66 115.93 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 
3.  Numar de activitati specifice 0 0 0 
4.  Numar de aparitii media (fara comunicate de presa) 20 32 26 
5.  Numar de beneficiari neplatitori 150 5.500 3.010 
6.  Numar de beneficiari platitori 29.129 34.133 36.978 
7.  Numar de reprezentatii 208 223 209 
8.  Numar de proiecte/actiuni culturale 8 7 10 
9.  Venituri proprii din activitatea de baza 328.773 362.672 391.864 
10.  Venituri proprii din alte activitati 32.886 66.403 83.110 

 
4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
              Teatrul Dramatic "Fani Tardini" funcţionează în imobilul aparţinând domeniului 
public al Municipiului Galați situat în Strada Domnească nr. 59 unde dispune  de o sala mare 
de spectacole cu capacitatea de 242 de locuri la parter şi 78 la balcon si o sala studio cu o 
capacitate de 80 de locuri. 

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani. 
 
               
Nr.crt. Numele programelor si ale proiectelor 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Programul: REGIZORI BRAND X   
           Proiectul: Antidotul    
2. Programul: REPER MAJOR - PUBLICUL X   
          Proiectul: Peţitoarele     
3. Programul: DRAMATURGIE NAŢIONALĂ X   
         Proiectul: Take, Ianke şi Cadâr    
         Proiectul: O noapte futunoasă    
4. Programul: DRAMATURGIE UNIVERSALĂ X   
        Proiectul: Şarpele în iarbă    
5. Programul: TEATRUL DE DETALIU X   
       Proiectul: Jurnalul Fericirii    
6. Programul: FESTIVALUL NAŢIONAL DE 

COMEDIE          
X   

        Proiectul: 14 spectacole    
7. Programul: FESTIVALUL DE ANIMAŢIE 

GULLIVER 
X   

       Proiectul: 22 spectacole    
8. Programul: REGIZORI BRAND  X  
       Proiectul: Cerere în căsătorie    
9. Programul: REPER MAJOR - PUBLICUL  X  
        Proiectul : Cerere în căsătorie    
10. Program: DRAMATURGIE NAŢIONALĂ  X  
           Proiectul: Banda lui Moebius    
           Proiectul: Vasilache, Marioara şi Invitaţii    
11. Program: DRAMATURGIE UNIVERSALĂ  X  



           Proiectul: Pană de automobil    
12. Program: TEATRUL DE DETALIU  X  
           Proiectul: Trei nopţi cu Madox    
13. Program: FESTIVALUL NAŢIONAL DE COMEDIE  X  
          Proiectul: 14 spectacole    
14. Program: FESTIVALUL DE ANIMAŢIE 

GULIVVER 
 X  

           Proiectul: 20 spectacole    
15. Program: REGIZORI BRAND   X 
          Proiectul: Trilogia Belgrădeană    
16.  Program: REPER MAJOR - PUBLICUL   X 
         Proiectul: Vânzătorul de vise    
17. Program: TÂNARA GENERAŢIE   X 
         Proiectul: Buzunarul cu pâine    
18. Program: DRAMATURGIE NAŢIONALĂ   X 
        Proiectul: Tăblia de la marginea patului    
        Proiectul: Viaţă de schimb    
19. Program: DRAMATURGIE UNIVERSALĂ   X 
       Proiectul : Îmblînzirea scorpiei    
       Proiectul: Mica sirenă    
20. Program: TEATRUL DE DETALIU   X 
       Proiectul: După noi Apocalipsa    
21. Program: SĂRBĂTOAREA CULTURII   X 
       Proiectul: Omagierea Poetului Naţional Mihai 

Eminescu 
   

22. Program: FESTIVALUL NAŢIONAL DE COMEDIE   X 
       Proiectul: 15 spectacole    
23. Program: FESTIVALUL DE ANIMAŢIE 

GULIVVER 
  X 

       Proiectul: 21 spectacole    
 
 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 
 
Nr. 
crt. 

Program Scurta descriere a 
programului 

Nr. proiecte 
in cadrul 

programului 

Denumirea 
Proiectului 

Buget 
prevazut pe 
program*2) 

(lei) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului 

Anul 2013 
1.  

REGIZORI 
BRAND 

Colaborarea cu cel puţin 2 
creatori importanţi de teatru 
din ţară şi/sau străinătate, 
pentru ridicarea nivelului 
artistic şi financiar al 
instituţiei 

 
1 

Antidotul 15.000 lei 14.000 lei 

2.  
REPER MAJOR  
- PUBLICUL 

Crearea de spectacole de 
comedie din literatura 
dramatică universală sau 
clasică pentru revigorarea 
repertorială şi pentru 
atragerea unui număr cât 
mai mare de spectatori. 

 
1 

Peţitoarele 21.500 lei 17.000 lei 

3.  
DRAMATURGIE 
NAŢIONALĂ 

 
Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 

 
2 

Take, Ianke 
şi Cadâr 

7.600 lei 7.500 lei 



clasică sau contemporană. O noapte 
furtunoasă 

20.000 lei 11.451  lei 

4. DRAMATURGIA 
UNIVERSALĂ 

Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 
clasică sau contemporană. 

 
1 

Şarpele în 
iarbă 

10.000 lei 7.500 lei 

5.  
TEATRUL DE 
DETALIU 

Realizarea cel puţin a unui 
spectacol de teatru în 
spaţiul scenic al Sălii 
Studio – spectacol de 
apropiere şi evidenţiere a 
calităţilor actorului 

 
1 

Jurnalul 
Fericirii 

5.000 lei 4.000 lei 

6.  
FESTIVALUL 
NAŢIONAL DE 
COMEDIE 

S-a avut în vedere 
transformarea festivalului 
din national în international 
prin atragerea de trupe de 
teatru şi de creatori din 
afara spaţiului românesc 

 
14 

 200.000 lei 190.000 lei 

7.  
FESTIVALUL DE 
ANIMAŢIE 
GULLIVER 

S-a avut în vedere 
convocarea celor mai 
prestigioase spectacole 
produse de teatrele din 
România, precum şi a 
spectacolelor de peste 
hotare care au marcat prin 
expresivitatea lor artistică, 
lumea animaţiei pentru 
copii. Au fost susţinuţi şi 
promovaţi artiştii din 
domeniul teatrului de 
animaţie. S-a urmărit 
identificarea de noi talente, 
noi resurse din domeniul 
teatral, şi în special al 
creativităţii şi expresiei 
specific a spectacologiei cu 
accente de animaţie. 

 
22 

 150.000 lei  97.000 lei 

Anul 2014 
1. REGIZORI 

BRAND 
Colaborarea cu cel puţin 2 
creatori importanţi de teatru 
din ţară şi/sau străinătate, 
pentru ridicarea nivelului 
artistic şi financiar al 
instituţiei 

 
1 

 
Cerere în 
căsătorie 

 
13.600 lei 

 
20.500 lei 

2. REPER MAJOR  
- PUBLICUL 

Crearea de spectacole de 
comedie din literatura 
dramatică universală sau 
clasică pentru revigorarea 
repertorială şi pentru 
atragerea unui număr cât 
mai mare de spectatori 

 
1 

 
Cerere în 
căsătorie 

- - 

3. DRAMATURGIE 
NAŢIONALĂ 

Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 
clasică sau contemporană. 

 
2 

Banda lui 
Moebius 

11.000 lei 9.070 lei 

Vasilache, 
Marioara şi 
Invitaţii 

20.000 lei 10.091 lei 

4. DRAMATURGIE 
UNIVERSALĂ 

Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 
clasică sau contemporană. 

 
1 

Pană de 
automobil 

15.000 lei 11.500 lei 



5. TEATRUL DE 
DETALIU 

Realizarea cel puţin a unui 
spectacol de teatru în 
spaţiul scenic al Sălii 
Studio – spectacol de 
apropiere şi evidenţiere a 
calităţilor actorului 

 
1 

Trei nopţi cu 
Madox 

15.000 lei 12.500 lei 

6. FESTIVALUL 
NAŢIONAL DE 
COMEDIE 

S-a avut în vedere 
transformarea festivalului 
din national în international 
prin atragerea de trupe de 
teatru şi de creatori din 
afara spaţiului românesc 

 
14 

 250.000 lei 242.000 lei 

7. FESTIVALUL DE 
ANIMAŢIE 
GULLIVER 

S-a avut în vedere 
convocarea celor mai 
prestigioase spectacole 
produse de teatrele din 
România, precum şi a 
spectacolelor de peste 
hotare care au marcat prin 
expresivitatea lor artistică, 
lumea animaţiei pentru 
copii. Au fost susţinuţi şi 
promovaţi artiştii din 
domeniul teatrului de 
animaţie. S-a urmărit 
identificarea de noi talente, 
noi resurse din domeniul 
teatral, şi în special al 
creativităţii şi expresiei 
specific a spectacologiei cu 
accente de animaţie 

 
20 

 150.000 lei 102.000 lei 

Anul 2015 
1. REGIZORI 

BRAND 
Colaborarea cu cel puţin 2 
creatori importanţi de teatru 
din ţară şi/sau străinătate, 
pentru ridicarea nivelului 
artistic şi financiar al 
instituţiei 

 
1 

 
Trilogia 
belgrădeană 

14.500 lei 14.500 lei 

2. REPER MAJOR 
– PUBLICUL 

Crearea de spectacole de 
comedie din literatura 
dramatică universală sau 
clasică pentru revigorarea 
repertorială şi pentru 
atragerea unui număr cât 
mai mare de spectatori 

 
1 

 
Vânzătorul 
de vise 

10.500 lei 10.500 lei 

3. TÂNARA 
GENERAŢIE 

Spactacole realizate de 
creatori de teatru tineri cu 
evidente valenţe artistice. 

 
1 

Buzunarul cu 
pâine 

- - 

4. DRAMATURGIE 
NAŢIONALĂ 

Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 
clasică sau contemporană. 

 
2 

Tăblia de la 
marginea 
satului 

7.900 lei 7.900 lei 

Viaţă de 
schimb 

15.000 lei 15.000 lei 

5.  
DRAMATURGIE  
UNIVERSALĂ 

Montarea unui spectacol 
din dramaturgia naţională, 
clasică sau contemporană. 

 
2 

 
Îmblânzirea 
scorpiei 

14.990 lei 14.990 lei 

 
Mica sirenă 

25.000 lei 11.000 lei 



6.  
TEATRUL DE 
DETALIU 

Realizarea cel puţin a unui 
spectacol de teatru în 
spaţiul scenic al Sălii 
Studio – spectacol de 
apropiere şi evidenţiere a 
calităţilor actorului 

 
1 

 
După Noi, 
Apocalipsa 

5.000 lei 3.000 lei 

7.  
SĂRBĂTOAREA 
CULTURII 

Spectacole eveniment 
pentru sărbătorile culturale 
naţionale sau locale. 

 
1 

Omagierea 
Poetului 
Naţional 
Mihai 
Eminescu 

- - 

8. FESTIVALUL 
NAŢIONAL DE 
COMEDIE 

S-a avut în vedere 
transformarea festivalului 
din national în international 
prin atragerea de trupe de 
teatru şi de creatori din 
afara spaţiului românesc 

 
15 

 281.000 lei 250.000 lei 

9. FESTIVALUL DE 
ANIMAŢIE 
GULLIVER 

S-a avut în vedere 
convocarea celor mai 
prestigioase spectacole 
produse de teatrele din 
România, precum şi a 
spectacolelor de peste 
hotare care au marcat prin 
expresivitatea lor artistică, 
lumea animaţiei pentru 
copii. Au fost susţinuţi şi 
promovaţi artiştii din 
domeniul teatrului de 
animaţie. S-a urmărit 
identificarea de noi talente, 
noi resurse din domeniul 
teatral, şi în special al 
creativităţii şi expresiei 
specific a spectacologiei cu 
accente de animaţie 

 
21 

 150.000 lei 150.000 lei 

___________ 
*2) Bugetul alocat pentru programul minimal. 
___________ 
 
 
    V. Sarcini pentru management 
 
    A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de 
management: 
            Pentru perioada contractului (durata proiectului de management), managementul va 
avea următoarele sarcini: 
        - propunerea şi îndeplinirea programelor şi proiectelor culturale proprii, precum şi a 
indicatorilor economici şi culturali şi prezentarea lor spre aprobare autoritatii; 
        -propunerea si identificarea de resurse in vederea alocarii resurselor prin bugetul anual 
de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale în 
scopul obtinerii de venituri extrabugetare in conditiile reglementarilor legale in vigoare; 
        -desfasurarea de activitati specifice de management cultural cu respectarea alocatiilor 
bugetare aprobate de ordonatorul de credite; 
        -elaborarea si aplicarea de strategii specifice în masură să asigure desfăşurarea în 
condiţii optime, performante ale activitatii curente şi de perspectivă; 



        -adoptarea unor măsuri care să asigure diversificarea şi dezvoltarea surselor de venituri, 
eficientizarea organizarii spectacolelor prin largirea ariei de adresabilitate, multiplicarea si 
diversificarea spatiilor in care se desfasoara actul artistic, imbunatatirea imaginii institutiei, 
promovarea activitatilor cultural artistice in mass-media, atragerea unor noi categorii de 
public;    
        -gestionarea si administrarea patrimoniului institutiei si pastrarea sa in bune conditii; 
        -infiintarea de laboratoare de creatie interna, pe grupe de artisti, astfel incat sa se 
realizeze cu forte proprii si cheltuieli minime proiecte de mica anvergura (spectacole mici), 
deplasabile cu usurinta si capabile sa raspunda nevoiii de a juca in diverse spatii 
neconventionale;    
        -adoptarea de masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului de venituri si 
cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea activitatii; 
        -transmiterea către Consiliul local Galaţi, conform OUG nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, a 
rapoartelor de activitate si a oricaror alte situatii solicitate; 
        - stabilirea atributiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform 
Regumalentului Intern  precum si a obligatiilor profesionale individuale ale personalului, 
aprobate prin fisele de post; 
        -asigurarea unui climat profesional favorabil desfasurarii activitatii in cadrul institutiei;         
        -atragerea de parteneriate in vederea realizarii obiectivelor propuse; 
        -incheierea de contracte pentru activitati culturale; 
        -asigurarea unui management eficient al resurselor umane;    
        -selectarea, angajarea, promovarea si sanctionarea personalului din institutie; 
        - stabilirea de masuri privind sanatatea si securitatea in munca, pentru instruirea 
salariatilor si cunoasterea de catre acestia a normelor de protectia muncii si asigurarea pazei 
contra incendiilor; 
 
B. Sarcini specifice: 
        - promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi 
universale din domeniul artelor spectacolului; 
        - creşterea accesului publicului la spectacole; 
        - asigurarea diversificării ofertei culturale; 
        -asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului 
artistic; 
-pentru perioada contractului, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea si 
diversificarea activitatii culturale a Teatrului Dramatic “Fani Tradini” din Galati, prin 
manifestari de natura sa-i sporeasca prestigiul;     
        -consolidarea si extinderea gamei de servicii oferite de diversificarea acestora; 
        -actualizarea si /sau initierea unor studii de specialitate,care vizeaza cunoastrea 
categoriilor de beneficiari; 
        -cresterea vizibilitatii institutiei prin actini si evenimente specifice;  
        -imbunatirea perceptiei publice asupra Teatrului Dramatic “Fani Tradini”; 
        -elaborarea unui plan de formare profesionala continua a personalului institutiei;   
        -gasirea unor modalitati de aplicare a unui bun management al resurselor umane;    
        -conducerea activitatii in conformitate cu legile si dispozitiile ce reglementeaza 
activitatea culturala, si o distribuire a personalului angajat pe arii intinse de domenii astfel 
incat sa se acopere toate solicitarile publicului si cetateanului catre institutie; 



        -intocmirea si executia judicioasa a bugetelor de venituri si cheltuieli si respectarea 
intocmai a intregului exercitiu bugetar, cale principala de promovare a imaginii institutiei; 
 
    VI. Structura şi conţinutul proiectului de management 
 
    Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 100 pagini + anexe, ce va fi 
tehnoredactat cu caractere TNR, dimensiune 12, spaţiere 1,5 rânduri, titlurile vor fi 
tehnoredactate cu caractere TNR dimensiune 14, bold (fără sublinieri, carater Italic, culoarea 
caracterelor – negru) şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea 
termenilor conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 
    În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 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 socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
    b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia; 
    c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 
caz; 
    d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
    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. 
    Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor 
formulate de autoritate. 
 
    A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
    1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 
aceleiaşi comunităţi; 
    2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări); 
    3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
    4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, 
alte surse de informare); 
    5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
    6. profilul beneficiarului actual. 
 
    B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
    1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
    2. concluzii: 
    2.1. reformularea mesajului, după caz; 
    2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 



 
    C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 
după caz: 
 
    1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
    2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
    3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 
externalizate; 
    4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 
instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 
    5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 
continuităţii procesului managerial. 
 
    D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
 
    Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
    1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 
solicitate/obţinute de la instituţie: 
    1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
    1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 
    2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 
perioada/perioadele indicată/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. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 
cheltuielilor instituţiei: 
    3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 
funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, 
servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 
    3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
    3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 
alte autorităţi publice locale; 
    4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 
totalul veniturilor: 
    4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
    4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
    4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 



    4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 
civile); 
    4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
    a) din subvenţie; 
    b) din venituri proprii. 
 
    E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
    1. viziune; 
    2. misiune; 
    3. obiective (generale şi specifice); 
    4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
    5. strategia şi planul de marketing; 
    6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
    7. proiectele din cadrul programelor; 
    8. 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 2016 Anul 2017 Anul 2018 

(1) (2) (3) (…) (…) 
1. 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     

4.433.000   
470.000 
420.000 
0 
50.000 
3.963.000 
0 

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.Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 
 
2.c.Cheltuieli de capital   

4.433.000   

2.369.000 
1.859.000 
510.000 
1.964.000 
0 
645.000 
60.000 
558.000 
701.000 
100.000 

 
 
    2. Numărul estimat al 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*3) 
(lei) 

Primul an de managemet 
1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
1.      
…      
…      

………………………. 
1.      
…      
…      
 
────────── 
    *3) Bugetul alocat pentru programul minimal. 
────────── 
 
    VII. Alte precizări 
 
    Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informaţii suplimentare, necesare 
elaborării proiectelor de management de la instituţie - Teatrul Dramatic "Fani Tardini" 
(telefon 0236 412745, fax 0336 401824, email tdfanitardini@yahoo.com) sau de la  
autoritate – Municipiul Galaţi (telefon 0236 307713, fax 0236 461460, e-mail 
personal@primaria.galati.ro). Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de 
management se pot obţine de la secretariatul comisiei -  doamna Chicoş Elena Victoria - 
Biroul Resurse Umane si  Salarizare din cadrul Primariei Municipiului Galati (str. 
Domnească nr. 38, camera 23), telefon 0236 307713. 
 
    VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
 

mailto:tdfanitardini@yahoo.com








































































































ANEXA III 
 
 
 
 

REGULAMENT  
de organizare a concursului pentru ocuparea postului de 

 manager (director general) la  Teatrul Dramatic “Fani Tradini” Galati  
 

 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

                              

ART. 1 
       Concursul pentru ocuparea postului de manager (director general) la Teatrul 
Dramatic “Fani Tradini” Galati, aflat în subordinea Consiliului local Galaţi denumită 
în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului 
regulament. 
 
  ART. 2 
    (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor 
cuprinse în 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 ; 
    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). 
     (3)Consiliul Local Galati, prin primar, are obligaţia de a stabili termenele pentru 
depunerea proiectelor de management şi a dosarelor, precum şi pe cele pentru 
desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure: 

a.minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de 
management. 

b. între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către 
membrii comisiei de concurs. 

            
ART. 3 



    În conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă, 
concursul se desfăşoară conform următorului calendar: 

a) 29.02.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la 
concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, a regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de 
depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea 
etapelor concursului; 

b) 22.03.2016 ora 16.30: data limită pentru depunerea proiectelor de 
management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 

c) 23.03.2016 -25.03.2016: selecţia dosarelor; 
d) 25.03.2016: anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
e) 28.03.2016 – 05.04.2016: analiza proiectelor de management – prima etapă; 
f) în termen de 24 de ore de la încheierea primei etape  -  aducerea la cunoştinţă 

a notei obţinute la prima etapă şi afişarea acesteia; 
g) 12.04.2016 ora 12.00: susţinerea proiectelor de management în cadrul 

interviului -  a doua etapă; 
h) în termen de 24 ore de la încheierea etapei a doua -  aducerea la cunoştinţa 

candidaţilor şi la cunoştinţă publică a rezultatului concursului şi afişarea acestuia; 
i) depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora se realizează în conformitate 

cu prevederile capitolului IV din prezentul regulament; 
j) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse 

contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al 
concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt 
aduse la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.  
 
ART.4 

Dosarele candidaţilor, cuprinzând toate documentele menţionate în anunţul public, 
se depun şi se înregistrează cu respectarea termenului indicat în anunţul public al 
concursului, la sediul Primăriei municipiului Galaţi str. Domneasca nr. 38, la 
secretariatul comisiei – Biroul Resurse Umane si  Salarizare, camera 23 – persoana 
de contact  - d-na. Chicoş Elena Victoria. 

Proiectul de management, elaborat in baza Caietului de obiective, se depune in 
plic inchis in format electronic si în format scris format A4, culoare alba, fara a fi 
semnat (cu semnatura olografa/electronica) sau personalizat (motto-uri,culori,etc.) si 
se inregistreaza la secretariatul comisiei - Biroul Resurse Umane Salarizare, camera 
23 – persoana de contact  - d-na. Chicoş Elena Victoria cu respectarea termenului 
indicat in anuntul public al concursului. 
 
ART.5 

    Candidaturile (dosarele, proiectele de management si identitatea candidatilor) 
beneficiaza de confidentialitate pana la aducerea la cunostinta publica a rezultatului 
cocncursului. 

 
  ART.6 
           Concursul se desfasoara în două etape, conform calendarului menţionat la art. 
3 din prezentul regulament. 
 
   ART.7 



          Candidaţii beneficiază de dreptul de a fi cei dintâi înştiinţaţi cu privire la 
rezultatul concursului  de catre secretariatul comisiei.  
 
                    

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE CONCURS 

 
ART. 8 
    (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul 
autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs in conformitate cu prevederile art.16 
din ordonanţa de urgenţă. 
    (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin hotarare de consiliu local 
şi 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. Prin 
acelaşi act administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs. 
    (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând 
cont de domeniul de activitate al Teatrului Dramatic “Fani Tradini” Galati. 
    (4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au 
obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de 
desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit 
modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament. Declaraţiile se păstrează la 
dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului. 
    (5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au 
obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata 
derulării concursului, potrivit legii. 
    (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află 
în următoarele situaţii: 
    a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au 
competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai 
comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs; 
    b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs 
raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se 
organizează concursul de proiecte de management; 
    c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect 
prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi. 
    (7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru 
în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
    (8) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, 
respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de 
îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie. 
    (9) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului 
comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit 
obligaţia prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea 
calităţii de membru al comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia. 
    (10) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă 
ori penală, potrivit legii. 
ART. 9 
    (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 



    a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de 
evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat; 
    b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul 
potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea 
proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri; 
    c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, 
potrivit prevederilor prezentului regulament; 
    d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului 
concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de 
management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din 
ordonanţa de urgenţă; 
    e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul 
comisiei de concurs; 
    (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare 
a proiectelor de management şi a interviului este validată de către membrii comisiei. 
     
ART. 10 
    (1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea 
următoarelor principii: 
    a) aplicarea corectă a legii; 
    b) prioritatea interesului public; 
    c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor; 
    d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, 
competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
    e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, 
neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea 
mandatului; 
    f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori 
religioase; 
    g) principiul integrităţii morale. 
    (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii: 
    a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului 
regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate; 
    b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor 
persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau 
imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; 
    c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să 
respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile 
legii; 
    d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul 
regulament-cadru; 
    e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; 
    f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării 
procedurilor şi etapelor concursului; 
    g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de 
incompatibilitate. 
 
 ART. 11 



    (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii: 
    a) după finalizarea concursului de proiecte de management; 
    b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru; 
    c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind 
confidenţialitatea şi imparţialitatea; 
    d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii; 
    e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia 
care l-a desemnat; 
    f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută 
la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8); 
    g) deces; 
    h) alte situaţii prevăzute de lege. 
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea 
primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 
16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei 
etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din 
ordonanţa de urgenţă. 
    (4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de 
către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite 
pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 
din ordonanţa de urgenţă. 
 
ART. 12 
    Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al Biroului 
Învăţământ, Cultură Turism, Agrement, Sport, Culte şi Sănătate, al Serviciului Juridic  
şi Legalitate, al Directiei Financiar-Contabilitate şi al Biroului Resurse Umane şi 
Salarizare din cadrul aparatului de lucru al autorităţii. 
 
ART. 13 
    Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii: 
    a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 
    b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi; 
    c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, 
informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul 
public; 
    d) comunică rezultatele; 
    e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi 
pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi 
proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, conform 
art. 13 din ordonanţa de urgenţă, şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză; 
    f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr 
fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în 
vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de 
management; 
    g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de 
concurs, pe baza documentelor originale; 



    h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de 
confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor; 
    i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale 
căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor; 
    j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor 
acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte 
pentru fiecare întrebare/răspuns; 
    k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate 
referitoare la proiectele de management; 
    l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor 
comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în 
vigoare; 
    m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi 
remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi 
ai secretariatului; 
    n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot; 
    o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a 
concursului nota fiecărui candidat; 
    p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la 
art. 15 alin. (5); 
    q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a 
concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea 
acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de 
internet a instituţiei publice de cultură, după caz; 
    r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al 
concursului, la care se anexează raportul comisiei; 
    s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul 
prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la 
sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a 
autorităţii, după caz; 
    ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor; 
    t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei 
nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de 
art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă; 
 

CAPITOLUL III 
ANALIZA ŞI NOTAREA PROIECTELOR DE MANAGEMENT 

 
 ART. 14 
    (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în 
format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele 
acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru 
fiecare candidat. 
    (2) 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. 



    (3) 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. 
    (4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia 
etapei interviului, care are caracter public. 
    (5) Comisia îşi desfăşoară 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 sprijinul 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. 
    (6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel 
puţin 48 ore/zile înainte de desfăşurarea acestora. 
    (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este 
obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru 
prestaţia depusă în calitate de membru. 
    (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează 
în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi. 
    (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului  vor depune o solicitare în 
acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de 
identificare, cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care 
asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor 
şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului. 
 
ART. 15 
    (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de 
la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă. 
    (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. 
    (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte 
reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat. 



    (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a 
notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei. 
    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 
    x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs 
    (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele 
acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se 
reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele 
acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte. 
    (6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de 
management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7. 
    (7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu 
condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. 
    (8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător 
candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu. 
    (9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea 
proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va 
introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs. 
    (10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, 
procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de urgenţă. 
    (11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, 
renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de 
management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management 
în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a 
rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să 
negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu 
condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din ordonanţa de 
urgenţă. 
   

      
CAPITOLUL IV 

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 

ART. 16 
    Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la secretariatul comisiei, în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului 
concursului. 
 
ART. 17 
    (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de 
membri, numiţi/desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. 
    (3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au 
făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs. 



    (4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod 
corespunzător prevederile art. 8, art. 10 şi art. 11 alin. (1). 
    (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 
    a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei; 
    b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului; 
    c) analizează contestaţia depusă; 
    d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
    e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei. 
 

 
CAPITOLUL V 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI 
 

    ART. 18 
    În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii 
sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista 
nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa 
publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi 
pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură. 
 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 

    ART. 19 
    Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, 
precum şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanţa de 
urgenţă, de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului 
principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi 
diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile de 
prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil. 
 
      ART. 20 
   Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursurilor de proiecte de 
management se înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
 
      ART. 21 
    Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 
     
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
ANEXĂ 

la Regulamentul 
de organizare a concursului pentru ocuparea postului de 

manager  (director general) la  Teatrul Dramatic “Fani Tradini” Galati 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind confidenţialitatea şi imparţialitatea 

 
            Subsemnatul(a), ............................., membru în comisia de concurs/de 
soluţionare a contestaţiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, 
următoarele: 
    a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu 
persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu 
ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs; 
    b) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a procedurii de 
concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se 
organizează concursul de proiecte de management; 
    c) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau 
indirect, prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi; 
    d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe 
durata derulării concursului, potrivit legii. 
    Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă 
aflu în una din situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa 
autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage. 
 
 
 
 
 
 
 
          Data ........................ 
                                                                                                         Semnătura 
                                                                                                    ............................. 
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