
Anexa nr. 3 la  HCLM nr. ………/2006 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                ANSAMBLUL DE DANSURI 

                 SF.GHEORGHE                                                       “TREI SCAUNE-HÁROMSZÉK”        
                                                                                                                SF.GHEORGHE 

              Nr.: IN –………./2006                                                              Nr.: ……../2006 
 

CONTRACT DE MANAGEMENT 
 

ARTICOLUL 1.- P�r�ile contractului 
             - Domnul Albert Álmos, primarul Municipiului Sf.Gheorghe, ordonator de credite, în 
calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe, cu sediul în 
Municipiul Sf.Gheorghe, str. 1. Decembrie 1918, nr. 2, denumit în continuare angajator, 
              - Domnul Deák Gyula Levente, în calitate de manager al Ansamblului de Dansuri “Trei 
Scaune - Háromszék” Sf.Gheorghe, domiciliat în Municipiul Sf.Gheorghe, str. Stadionului, nr. 
15, bloc 19, ap.34, avînd cod numeric personal: 1590510264378, denumit în continuare 
manager. 
au încheiat prezentul Contract de management, cu respectarea urm�toarelor clauze: 
ARTICOLUL 2.- Obiectul contractului 

Angajatorul încredin�eaz� managerului organizarea, conducerea �i gestionarea 
activit��ii institu�iei publice Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” Sf.Gheorghe, pe 
baza obiectivelor �i a indicatorilor culturali cuprin�i în proiectul de management, prev�zut în 
anexa nr. 1 la contractul de management, cu respectarea dispozi�iilor legale în vigoare. 

ARTICOLUL 3.- Durata contractului 
                Durata prezentului contract de management începe cu data de 1 iulie 2006 �i este 
valabil pân� la  data de 31 august 2007. 
ARTICOLUL 4.- Locul de munc� 
  Activitatea se desf��oar� la sediul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune - 
Háromszék” Sf.Gheorghe. 
ARTICOLUL 5.- Felul muncii 
  Func�ia: manager. 
ARTICOLUL 6.- Durata muncii 
  O norm� întreag�, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi; 40 ore/s�pt�mân�. 
ARTICOLUL 7.- Concediul 
  Durata concediului anual de odihn� este de 25 zile lucr�toare. 
  De asemenea, beneficiaz� de un concediu suplimentare de ……….zile. 
ARTICOLUL 8.- Salarizare 
  - Salariul brut lunar: [(a+b+c) +25%] + 15%             2.261 lei, din care:  

a) salariu tarifar de incadrare:                                    906 lei;  
 b) majorare 55 %:                                                       498 lei; 
              salariul tarifar de incadrare majorat (a+b)           1.404 lei 
          c) salar de merit 15%                                                  211 lei  
            
                      total salar de baza   (a+b+c)                                       1.615 lei 
            - Spor de vechime 25 %:                                                         404 lei; 

            - Spor special conditii specifice 15%                                      242 lei  
 - Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru 

sau în zilele în care nu se lucreaz� ori în zilele de s�rb�tori legale se 
compenseaz� cu ore libere pl�tite sau se pl�tesc cu un spor la salariu, 

conform prevederilor legale în vigoare. 



ARTICOLUL 9.- Drepturi �i obliga�ii ale managerului 
  1.- Managerul are, în principal, urm�toarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depus�; 
b) dreptul la repaus zilnic �i s�pt�mânal; 
c) dreptul la concediu de odihn� anual; 
d) dreptul la securitate �i s�n�tate în munc�; 
e) dreptul de a beneficia de premii, conform normelor legale; 

f)  dreptul de a solicita angajatorului, atunci când consider� c� este temeinic �i oportun, 
modificarea obiectivelor �i a indicatorilor institu�iei 

 2.- Managerul are, în principal, urm�toarele obliga�ii: 
          a) s� asigure gestionarea �i administrarea, în condi�iile legii, a integrit��ii patrimoniului 
Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune – Háromszék” Sf.Gheorghe; 
          b) s� îndeplineasc� obliga�iile asumate, aferente proiectului de management prev�zut în 
anexa la contractul de management; 
          c) s� îndeplineasc� programele �i proiectele culturale minimale proprii, precum �i 
indicatorii economici �i indicatorii culturali. Acestea se negocieaz� anual, în maximum 15 zile de 
la aprobarea bugetului institu�iei, �i sunt cuprinse într-un act adi�ional la prezentul contract de 
management, întocmit in conditiile legii. Lista programelor si proiectelor culturale minimale 
proprii a Ansamblului constituie anexa nr. 2 la prezentul contract din care face parte integranta. 
Nomenclatorul privind principalii indicatori aferente Ansamblului constituie anexa 3 la prezentul 
contract de management din care face parte integranta. 
          d) s� elaboreze �i s� aplice strategii specifice, în m�sur� s� asigure desf��urarea în condi�ii 
performante a activit��ii curente �i de perspectiv� a institu�iei; 
          e) s� selecteze, s� angajeze, s� promoveze, s� premieze, s� sanc�ioneze �i s� concedieze 
personalul salariat, cu respectarea dispozi�iilor legale; 
          f) s� stabileasc� atribi�iile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform 
regulamentului de organizare �i func�ionare a institu�iei, precum �i obliga�iile profesionale 
individuale de munc� ale personalului de specialitate, aprobate prin fi�ele de post; 
          g) s� adopte m�suri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri �i 
cheltuieli al institu�iei, pentru dezvoltarea �i diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în 
condi�iile reglement�rilor legale în vigoare; 
          h) s� asigure respectarea destina�iei aloca�iilor bugetare aprobate de ordonatorul principal 
de credite; 
          i) s� administreze, cu diligen�a unui bun proprietar, patrimoniul institu�iei publice; 
         j) s� reprezinte institu�ia în raporturile cu ter�ii; 
         k) s� încheie acte juridice în numele �i pe seama institu�iei, conform competen�elor sale; 
          l) s� prezinte angajatorului, la termenele prev�zute în art. 6 alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institu�iilor publice de cultur� sau ori de câte ori 
este necesar, situa�ia economico-financiar� a institu�iei, modul de realizare a obiectivelor �i 
indicatorilor din proiectul de management, inclusiv m�surile pentru optimizarea activit��ii 
acesteia, când este cazul; 
          m) s� ia m�suri pentru asigurarea pazei institu�iei �i pentru asigurarea pazei contra 
incendiilor în institu�ie; 
          n) s� stabileasc� m�suri privind protec�ia muncii, pentru cunoa�terea de c�tre salaria�i a 
normelor de securitate a muncii; 
ARTICOLUL 10.- Drepturi �i obliga�ii ale angajatorului 
 1.- Angajatorul are, în principal, urm�toarele drepturi: 
          a) s� solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realiz�rii proiectului de 
management, situa�ia economico-financiar� a institu�iei, precum �i a altor documente referitoare 
la activitatea acesteia; 
          b) s� aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prev�zu�i în bugetele anuale, 
precum �i în programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii; 



          c) s� evalueze periodic performan�ele manageriale, în conformitate cu prevederile art. 6 
alin. (1) �i cu criteriile de evaluare a performan�elor manageriale ale conduc�torilor institu�iilor 
publice de cultur� prev�zute în anexa la Ordonan�a Guvernului nr. 26/2005; 

2.- Angajatorul are, în principal, urm�toarele obliga�ii: 
          a) s� acorde managerului toate drepturile ce decurg din contractul de management, precum 
�i din contractul colectiv de munc� aplicabil �i din lege; 
          b) s� asigure institu�iei, în limitele aprobate prin legea anual� a bugetului local fondurile 
necesare, potrivit proiectului de management; 
          c) s� asigure managerului deplina libertate în conducerea �i organizarea activit��ii 
institu�iei, singurele limit�ri fiind cele prev�zute de lege �i de prezentul contract de management 
ARTICOLUL 11.- Proiectul managerial  
 Proiectul managerial, cuprinzând obiectivele �i indicatorii culturali la a c�ror realizare se 
oblig� managerul, este prev�zut în anexa 1 la contractul de management. Pe parcursul execut�rii 
contractului p�r�ile pot s� modifice, de comun acord, obiectivele �i indicatorii culturali, în cazuri 
temeinic justificate, în scopul de a adapta la evolu�ia conjuntural� a institu�iei, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
ARTICOLUL 12.- Loialitate, confiden�ialitate 
 Managerul este obligat s� î�i foloseasc� întreaga capacitate de munc� în interesul 
institu�iei. Managerul îi sunt interzise orice activit��i �i manifest�ri de natur� s� prejudicieze  
interesul �i prestigiul institu�iei. 
 Pe durata contractului de management, managerul este obligat s� p�streze cu rigurozitate 
confiden�ialitatea asupra datelor �i informa�iilor referitoare la activitatea institu�iei, care au un 
astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de c�tre angajator. 
ARTICOLUL 13.- R�spunderea p�r�ilor 
 Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�iilor stabilit� în 
prezentul contract de management p�rtile r�spund potrivit reglement�rilor legale. 
 Managerul r�spunde pentru daunele produse institu�iei prin orice act al s�u contrar 
intereselor institu�iei, prin acte de gestiune imprudent�, prin utilizarea abuziv� sau neglijent� a 
fondurilor institu�iei. 
 In cazul în care exist� indicii privind s�vâr�irea unei infrac�iuni în leg�tur� cu func�ia pe 
care o de�ine, angajatorul are obliga�ia de a sesiza de îndat� organele competente; pe perioada 
solu�ion�rii sesiz�rii contractul de management se suspend�. 
ARTICOLUL 14.- Modificarea contractului de management 
 1.- Prevederile prezentului contract de management se modific� de drept în condi�iile 
prev�zute la art. 7 alin. (3), respectiv la art. 7 alin. (6) din Ordonan�a Guvernului nr. 26/2005. 
 2.- Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adi�ional, 
cu acordul ambelor p�r�i. 
 P�r�ile vor adapta contractul de management corespunz�tor reglement�rilor legale 
intervenite ulterior încheierii actului adi�ional �i care îi sunt aplicabile. 
ARTICOLUL 15.- Incetarea contractului de management 
 Prezentul contract de management înceteaz�: 
          a) de drept, în situa�iile prev�zute la art. 6 alin. (2) �i (5) din Ordonan�a Guvernului nr. 
26/2005; 
          b) prin acordul p�r�ilor; 
          c) prin denun�area unilateral� a contractului de management de c�tre manager – realizat� 
prin anun�area, în scris, a faptului c� nu dore�te continuarea proiectului de management (înaintat 
cu minimum 30 de zile înaintea datei încet�rii contractului de management); 
          d) în alte cazuri prev�zute de legisla�ia în vigoare (Codul muncii), 
ARTICOLUL 16.- Litigii 
 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea �i interpretarea 
clauzelor prezentului contract de management sunt de competen�a instan�elor judec�tore�ti. 
ARTICOLUL 17.- Alte cauze 
 Managerul are dreptul s� solicite ordonatorului principal de credite mediere, consultan�� 
�i m�suri de protec�ie în solu�ionarea situa�iilor conflictuale cu sindicatele �i cu alte organiza�ii. 



ARTICOLUL 18.- Dispozi�ii finale 
 1.- Proiectul de management, precum �i obiectivele, lista programelor minimale proprii , 
indicatorii de performan�� cuantificabili, indicatorii economici �i indicatorii culturali care 
urmeaz� s� se realizeze de institu�ie în fiecare an �i criteriile de apreciere sunt prev�zute în 
anexele 1, 2 si 3 la prezentul contract de management. 
 2.- Prezentul contract de management a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, cu 
urm�toarele destina�ii: 

- un exemplar la Oficiul pentru Inv���mânt �i Cultur� al angajatorului; 
- un exemplar la Compartimentul Resurse Umane al angajatorului; 
- un exemplar la manager. 
 

      Primar,                Manager, 
Albert Álmos                                       Deák Gyula Levente 

 


