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PRIMARIA MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE 
 
CAIET DE SARCINI 
pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru ocuparea postului de director al 
Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe 
 
 Teatrul “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe – institu�ie public� de cultur� de repertoriu, cu 
deplin� autonomie în stabilirea �i realizarea repertoriului �i a programelor cultural-artistice – î�i 
desf��oar� activitatea în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe.    
          Finan�area Teatrului se realizeaz� din subven�ii acordate de la bugetul Municipiului 
Sf.Gheorghe �i din venituri proprii �i din alte resurse prev�zute de actele normative în vigoare. 
Bunurile imobile sunt administrate de c�tre managerul Teatrului “Tamási Áron” Sf.Gheorghe. 
Bunurile mobile utilizate in comun de c�tre cele dou� teatre, precum �i finan�area utilit��ilor 
consumate, destinate sus�inerii activit��ii ambelor institu�ii, respectiv între�inerea bazei materiale 
din dotare (mai pu�in cheltuielile de personal �i unele cheltuieli de birou, de cur��enie �i altele) 
sunt administrate de c�tre Teatrul “Tamási Áron” Sf.Gheorghe, respectiv asigurate prin bugetul 
acestuia.  
Teatrul “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe este condus de o persoan� (artist sau manager) angajat� 
în urma �i pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management, care 
reprezint� institu�ia în raporturile cu ter�ii, purtând r�spunderea pentru modul în care înf�ptuie�te 
actele de administrare �i gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare �i cele de 
personal. 
          Proiectul de  management întocmit de c�tre candidat trebuie s� con�in� în mod obligatoriu  
punctul lui de vedere asupra urm�toarelor aspecte principale: 

a) punerea în valoare �i gestiunea ofertei de bunuri �i servicii culturale ale Teatrului 
“Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe. 

b) diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea ac�iunilor culturale, racordarea la 
standardele �i direc�iile de evolu�ie ale culturii europene �i mondiale din domeniile de activitate 
ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 

c) promovarea imaginii �i vizibilitatea Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 
d) colaborarea �i parteneriatele cu al�i operatori culturali din �ar� �i din str�in�tate, 

promovarea excelen�ei, experimentului �i a inova�iei; 
e) cunoa�terea �i adecvarea ofertei culturale la solicit�rile �i nevoile comunit��ii, 

atragerea unor noi categorii de public, cre�terea audien�ei, a calit��ii �i diversit��ii serviciilor 
oferite, fidelizarea publicului,; 

f) identificarea unor surse alternative de finan�are, participarea la programe na�ionale, 
europene �i interna�ionale; 

g) eficien�a, eficacitatea �i economia în managementul mijloacelor financiare �i 
resurselor umane �i materiale ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, promovarea 
concuren�ei în domeniul ofertei culturale; 

h) participarea la programe de perfec�ionare profesional� în domeniul managementului, 
dezvoltarea competen�elor profesionale ale personalului din subordine; 

i) viziunea strategic� pe termen scurt, mediu �i lung asupra dezvolt�rii Teatrului 
“Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 

j) perfec�ionarea preocup�rilor care vizeaz� înf�ptuirea actelor de administrare ale 
Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, asigurând o colaborare irepro�abil�, echitabil� �i 
reciproc avantajoas� cu Teatrul “Tamási Áron” Sf.Gheorghe,  în condi�iile în care între cele dou� 
institu�ii de cultur� de repertoriu, respectiv  între  directorii  acestora, nu exist� nici o rela�ie de 
subordonare ierarhic� sau func�ional�;         
k) promovarea concuren�ei, excelen�ei, a experimentului �i a inova�iei în domeniu. 



Emiterea  ideilor principale trebuie s� fie sus�inut� cu  indicarea exact� a actului normativ 
aplicabil pentru fiecare element principal al Proiectului de management (bibliografia cu actele 
normative referitoare la activitatea Teatrului este prezentat� în anex�). 

Directorul va elabora proiecte artistice anuale – pe stagiuni –, �i una de perspectiv�, care 
s� confere fundamentul de crea�ie artistic�, cuprinzând orient�rile în materie de prezentare de 
programe proprii, precum coproduc�ii cu teatre din str�in�tate, cât �i spectacole ale altor teatre 
invitate. 
 In caz de coproduc�ii cu teatre particulare, înainte de semnare, contractul aferent va fi 
comunicat spre informare Comisiei de cultur� a Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe. 
           Pe m�sura mijloacelor sale, Directorul Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe va 
asigura func�ionarea institu�iei publice prin activitatea personalului angajat cu contract individual 
de munc�, în func�ii de specialitate artistic� sau tehnic�, în func�ii auxiliare �i de între�inere, 
precum �i prin activitatea unor persoane care particip� la realizarea actului artistic, în baza unor 
contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor �i drepturile conexe, sau 
în baza unor conven�ii reglementate de Codul civil, acordând aten�ie sporit� constituirii unui 
climat colegial permanent �i asigur�rii profesionalismului meseriilor de specialitate în institu�ie. 
 Prin decizie, va infiin�a Consiliul artistic – având rol consultativ – al Teatrului, format din 
personalit��i culturale din institu�ie �i din afara acesteia. Deasemenea, prin decizie va numi 
Consiliul administrativ – având rol deliberativ – al Teatrului, în conformitate cu prevederile art. 
19 din Ordonan�a Guvernului nr.21/2007 privind institu�iile �i companiile de spactacole sau 
concerte, precum �i def��urarea activit��ii de impresariat artistic. 
 Directorul va asigura reactualizarea �i va propune spre aprobare structura organizatoric� a 
Tearului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, respectiv al Regulamentului de organizare �i 
func�ionare (ROF), al Regulamentului de ordine interioar� (ROI), cu organigrama �i statul de 
func�ii, în condi�iile legii.  
          Directorul va colabora cu organiza�ia sindical� a Teatrului în vederea asigur�rii a 
disciplinei, a condi�iilor de munc�, acordând aten�ie realiz�rii la termen a sarcinilor 
angajatorului, consemnate în Contractului colectiv de munc�  încheiat la nivelul institu�iei. 
 Directorul va asigura prezentarea pe scena mare a cel putin 3 premiere pe an, din care una 
poate fi realizat� prin schimb cu alte teatre din �ar� sau din str�in�tate �i 2 premiere pe scena 
mic�. 
 Directorul va lua masuri pentru asigurarea anual� – pe durata de 5 ani a Contractului de 
management –, a cel putin 100 de spectacole, reprezenta�ii, produc�ii sau coproduc�ii la sediu �i 
în deplasare. 
 Directorul va respecta pe toat� durata Contractului de management realizarea unui nivel 
minim de 5% din vânzarea de bilete �i abonamente  fa�� de cuantumul subven�iilor acordate 
Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, prin bugetul local. 
 Directorul este pl�tit lunar întegral pe baza activit��ii administrative �i artistice a 
institu�iei, având o remunerare global�, determinat� dup� reglementarile legale stabilite pentru 
institu�ii bugetare. 
 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 
de baz� în sectorul bugetar �i a indemniza�iilor pentru persoanele care ocup� func�ii de demnitate 
public�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ocuparea func�iei de director se face în mod 
independent de ocuparea unei func�ii de executie în cadrul Teatrului “Andrei Mure�anu” 
Sf.Gheorghe. 

Directorul se angajeaz� s� respecte Proiectul de management pe care l-a redactat �i 
negociat cu Primarul Municipiului Sf.Gheorghe cu ocazia concursului organizat pentru ocuparea 
postului de director.  
 Evaluarea performan�elor manageriale ale directorului Teatrului “Andrei Mure�anu” 
Sf.Gheorghe se face de c�tre o comisie – special constituit� la nivelul Consiliului Local al 
Municipiului Sf.Gheorghe –, pe baza prevederilor contractului de management, �inând seama de 
criteriile de evaluare, care face parte integrant� din contract, �i, în toate cazurile, numai în func�ie 
de nivelul mijloacelor financiare aprobate Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, astfel: 



 a) dup� 90 de zile calendaristice, considerate perioad� de prob�, de la data încheierii 
contractului de management, 
 b) dup� un an calendaristic de la data încheierii contractului de management; 
 c) dup� 2 ani �i, respectiv, 3 �i 4 ani calendaristic de la data încheierii contractului de 
management; 
 d) cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale. 
 In cazul în care rezultatele evalu�rilor ar�tate la lit. a) – d) sunt negative, conducatorul 
Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe este destituit de drept  (contractul de management 
înceteaz� de drept), iar acesta asigur� conducerea interimar� pân� la ocuparea prin concurs a 
acestei func�ii – pentru o perioad� de maximum 60 de zile lucr�toare – p�strându-�i drepturile 
salariale numai în condi�iile asigur�rii îndeplinirii tuturor procedurilor de predare-preluare a 
activit��ii Teatrului. 
 Persoana al c�rei contract de management a încetat în urma unui rezultat negativ al 
evalu�rii nu mai are dreptul s� se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei func�ii de 
conducere la Teatrul “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe în urm�torii 5 ani, perioad� calculat� de la 
data încet�rii contractului de management. 
           Directorul va îndeplini toate obliga�iile, în conformitate cu prevederile normelor �i 
normativelor în vigoare care reglementeaz� activitatea fiscal� �i asigur�rile sociale. Va asigura 
conducerea corespunz�toare a activit��ii în domeniul eviden�ei contabile, conform  legilor în 
vigoare. Rapoartele contabilului �ef �i toate comunic�rile Consiliului administrativ, precum �i 
procesele verbale referitoare la gestiunea mijloacelor materiale �i financiare, vor fi adresate 
Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe, înaintea de 15 martie a fiec�rui an calendaristic. 
 Comisia de cultura� a Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe va urm�ri 
executarea Contractului de management �i, prin grija Directorului, va fi informat� asupra 
situa�iei financiare a Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, precum �i asupra m�surilor ce 
se impun a fi luate. 
 Directorul va depune în fiecare an Comisiei de cultur� a Consiliului Local al 
Municipiului Sf.Gheorghe – înainte de 1 martie –, bilan�ul anului precedent încheiat la 31 
decembrie, împreun� cu explica�iile aferente. 

Deasemenea, Directorul va depune în fiecare an Comisiei de cultur� – pân� la 1 iulie – un 
bilan� de activitate completat cu statul de func�ii �i organigrama pentru anul precedent, precum �i 
un program pentru stagiunea urm�toare, specificând datele exacte ale premierelor. 

Directorul va înainta anual Comisiei de cultur� a Consiliului Local al Municipiului 
Sf.Gheorghe – pân� la data de 1 noiembrie – proiectul de buget (provizoriu)  pentru anul 
urm�tor, care va constitui baza bugetului, în func�ie de posibilit��ile de subven�ionare prin 
bugetul Municipiului Sf.Gheorghe. 

Activitatea artistic� a Directorului se va exercita cu prioritate în cadrul institu�iei a c�rei 
responsabilitate �i-o asum�. 

Câ�tig�torul concursului organizat pentru ocuparea postului de director se oblig� s� aib� 
re�edin�a în Municipiul Sf.Gheorghe pe întreaga perioad� a exercit�rii func�iei. 

Evaluarea performan�elor manageriale ale Directorului �i ale modului de îndeplinire a 
Proiectului de management se face în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) – (6),  
coroborate cu prevederile art.8 din Ordonan�a Guvernului nr. 26/2005 privind managementul 
institu�iilor publice de cultur�, aprobat� prin Legea nr. 114/2006. 

Pentru a se permite exercitarea misiunii sale, Consiliul Local al Municipiului 
Sf.Gheorghe va aloca din bugetul local credite defalcate, conform legisla�iei în vigoare. 

 
 


