
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de director / manager al Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ şi aprobarea Contractului de management 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
Având în vedere dispoziţiile OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată şi modificată prin Legea nr.269/2009, Hotărârea nr. 1301 din 28 octombrie 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; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.281/23.12.2016        
privind aprobarea organizării concursului  de proiecte de management la Casa Culturii “Ion Creangă” 
Tîrgu Neamţ; 

Luând în considerare Procesul verbal nr.3321/27.02.2017 privind rezultatul concursului de 
proiecte de management pentru asigurarea managementului Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ 
organizat în vederea numirii în funcţia de director/manager  al Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ; 

  Examinând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 
al Serviciului  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate cu 
numărul 3476 / 01.03.2017; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.3 lit.”b” precum şi ale art.45 alin.(1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Ia act de rezultatul final al concursului organizat pentru asigurarea managementului la Casa 
Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, prin care domnul Gugiu Ioan a fost declarat admis; 

Art.2 Se aprobă numirea domnului  Gugiu Ioan în funcţia de director/manager  al Casei Culturii 
„Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

Art.3 Se aprobă Contractul de Management al domnului Gugiu Ioan, conform Anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia; 

Art.4 Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze Contractul de management; 
Art.5  Serviciul  Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 79 
din 13.03.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
                                                              Consilier: Ciorsac Elena 
 

                                                                                                                           Contrasemnează, 
   Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi     
Pentru       
Împotrivă 
Abţineri 
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                                                                                  Anexa la HCL nr.______/_________         
 
 

CONTRACT DE MANAGEMENT 
Nr. ____ /____________ 

încheiat în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. 
 
 

    CAPITOLUL I: Părţile contractului 
Art. 1 
 1.Primăria  oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare nr.62, reprezentat prin domnul Harpa Vasilică, primar al oraşului Tîrgu Neamţ, 
denumit în continuare autoritatea, 
şi 
 2.Domnul Gugiu Ioan, în calitate de manager/director al Casei Culturii „Ion 
Creangă” Tîrgu Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Erou Apetrei nr.12, jud.Neamţ 
posesor al cărţii de identitate seria NT nr. 712743, eliberată de SPCLEP Piatra Neamţ, la 
data de 24.07.2013, CNP. 1791217274799, denumit în continuare manager /director, au 
încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
   CAPITOLUL II: Obiectul contractului 
Art. 2 
Prin prezentul contract de management,managerul/directorul se obligă să asigure 
organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu 
Neamţ, denumită în continuare instituţia, pe baza cererii definite de autoritate în caietul 
de obiective, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în schimbul unei remuneraţii 
acordate de autoritate. 
 
  CAPITOLUL III: Durata contractului 
Art. 3 
Prezentul contract de management se încheie pe durată determinată,pe o perioadă de 3 
ani, producând efecte de la data prezentei Hotarâri  până la data încetării termenului 
pentru care a fost întocmit şi aprobat proiectul de management, respectiv până la data 
de 13 martie  2020. 
 
  CAPITOLUL IV: Remuneraţia managerului 
 Art. 4 
(1)Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract de management, 
managerul/directorul primeşte de la instituţie, din subvenţiile bugetare asigurate de 
autoritate în acest scop, o  remuneraţie lunară în valoare brută de 3466 lei/lunar.  
(2)Remuneraţia se actualizează, prin raportare la salariul maxim brut plătit în instituţie, 
prin act adiţional la prezentul contract de management. 
(3)Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se acordă managerului /directorului la data de 8 a 
fiecărei luni. 
Art. 5 
Remuneraţia lunară a  managerului /directorului se poate diminua sau majora  în funcţie 
de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la realizarea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă stabilite prin prezentul contract de management, precum şi la sumele 
alocate anual de autoritate pentru programul minimal . 
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  CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 6 
Drepturile şi obligaţiile managerului /directorului: 
 (1) managerul /directorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a)să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului 
contract de management; 
b)să primească remuneraţia prevăzută la cap. IV pentru activitatea prestată conform 
dispoziţiilor prezentului contract de management; 
c)să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pe bază de 
documente justificative, pentru deplasările în interesul instituţiei, efectuate în ţară şi în 
străinătate, din bugetul instituţiei sau, după caz, al autorităţii, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite al acesteia; 
d)să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport lunar, conform documentelor 
justificative ; 
e)să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind 
modificarea şi/sau completarea clauzelor prezentului contract de management, cu 
respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management şi să propună, pentru 
următoarea perioadă de raportare, noi proiecte în cadrul programului care face obiectul 
contractului de management; 
f)să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele 
propuse în proiectul de management, şi să negocieze anual programul minimal; 
(2) Managerul /directorul are, în principal, următoarele obligaţii: 
a)să asigure gestionarea şi administrarea corectă, eficientă, în condiţiile legii, a bugetului 
şi patrimoniului instituţiei; 
b)să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management; 
c)să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului minimal 
propriu; 
d)să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă; 
e)să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
depunerea situaţiilor financiare anuale; 
f)să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în 
condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 
g)să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; 
h)să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de 
ordonatorul principal de credite; 
i)să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
j) să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea de către 
salariaţi a normelor de securitate a muncii; 
Art. 7 
Drepturile şi obligaţiile autorităţii 
(1)Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi: 
a)să efectueze anual evaluarea managerului /directorului, în condiţiile legii; 
b)să solicite managerului /directorului prezentarea raportului de activitate, în termen de 
15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale; 
c)să diminueze sau să majoreze  remuneraţia managerului /directorului , în funcţie de 
rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în 
prezentul contract de management; 
d)să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele 
propuse de manager/ director în proiectul de management şi să negocieze anual 
programul minimal; 
(2)Autoritatea are, în principal, următoarele obligaţii: 
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a)să acorde managerului /directorului toate drepturile care decurg din contractul de 
management şi din lege; 
b)să asigure instituţiei subvenţiile bugetare necesare pentru plata remuneraţiei 
managerului /directorului ; 
c) să deconteze  cheltuielile de transport lunar, conform documentelor justificative ; 
d) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile 
propuse în proiectul de management; 
 
 CAPITOLUL VI: Limitele de competenţă 
 Art. 8 
Pentru realizarea obiectului prezentului contract de management, managerul /directorul 
dispune de următoarele competenţe: 
a)adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri 
extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 
b)selectează, angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul salariat în 
condţiile legii; 
c)dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, 
menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte 
măsuri legale care se impun ; 
d)stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform 
regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale 
individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post; 
e) reprezintă instituţia în raporturile  cu terţii; 
f)încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziţie în numele şi pe seama 
instituţiei, în condiţiile legii, cu avizul Serviciului Juridic Contencios, Administraţie Publică 
Locală.   
Art. 9 
(1)Autoritatea asigură managerului/directorului, în limita prevederilor legale şi ale 
prezentului contract de management, deplină libertate în organizarea, gestionarea şi 
conducerea activităţii instituţiei, raportat la art.8. 
(2)Managerul/directorul este obligat să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile care fac 
obiectul prezentului contract de management în interesul instituţiei.Managerului 
/directorului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze 
interesul şi prestigiul instituţiei. 
Art. 10 
Pe durata prezentului contract de management,managerul /directorul este obligat să 
păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la 
activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un 
astfel de caracter de către autoritate. 
 
CAPITOLUL VII: Programul minimal, obiective şi criterii de performanţă 
Art. 11 
(1)  Programul minimal cuprinde activităţi pe o perioada de 3 ani: 2017-2020, calendarul 
activităţilor lunare fiind desfăşurat  pentru anul 2018,în baza propunerilor din Proiectul de 
management.  
         Prezentarea strategiei culturale pe perioada de management 

 Premise pentru elaborarea strategiei  
 Cultura este una dintre componentele esenţiale ale serviciilor sociale pe care orice 
stat democratic are datoria de a le oferi cetăţenilor săi. Ea se constituie într-un bun social 
public atipic comparativ cu celelalte, unul a cărui valoare creşte proporţional cu numărul 
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celor care îl acceptă. Oferta culturală a statului se exprimă prin politici culturale bazate 
pe principii bine determinate: 

- principiul protejării patrimoniului cultural naţional prin care valorile şi 

bunurile care aparţin moştenirii culturale au calitatea de surse 

fundamentale ale cunoaşterii trecutului şi prezentului nostru;   

-  principiul libertăţii de creaţie potrivit căruia libertatea de exprimare artistică 

şi de comunicare publică a operelor şi prestaţiilor artistice reprezintă nu 

numai un drept fundamental, ci şi un element esenţial al progresului uman;   

principiul autonomiei instituţiilor de cultură potrivit căruia iniţierea şi 

desfăşurarea programelor şi proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori 

cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor 

interese de grup; principiul primordialităţii valorii care asigură condiţiile 

materiale şi morale pentru afirmarea creativităţii şi talentului;  principiul 

şansei egale la cultură, potrivit căruia, prin armonizarea politicilor culturale 

la nivel naţional cu cele la nivel local se asigură accesul şi participarea 

tuturor cetăţenilor la cultură, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a 

colectivităţilor, în toată diversitatea acestora;  principiul identităţii culturale 

în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea şi 

punerea în valoare a moştenirii culturale, se susţine şi se promovează 

introducerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a valorilor 

spiritualităţii naţionale şi se înlesneşte circulaţia în ţară a valorilor culturii 

universale.  

 Ca şi celelalte politici publice, politicile culturale au o importantă dimensiune 

sectorială, fiind legate prin consultare şi participare de o serie de actori sociali: 

autorităţi, instituţii, entităţi economice, persoane sau grupuri de interese. 

Formularea politicilor culturale, a strategiilor şi programelor devine astfel o acţiune 

complexă care trebuie să ţină seama de un întreg spectru de factori, de la nivelul 

economic al comunităţii până la tradiţiile şi mentalităţile socio-culturale. 

 Pentru ca programele culturale să fie viabile, ele trebuiesc împletite armonios cu  

politicile economice, cu cele educative şi sociale, rezultând astfel politici de 

dezvoltare coerente. Nu sunt suficiente stabilirea obiectivelor, definirea misiunii, 

monitorizarea performanţei sau urmărirea publicului ţintă pentru ca politicile 

culturale să aibă succes. La toate acestea trebuie adăugată o evaluare lucidă şi 
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transparentă, bazată pe realitatăţile obiective ale spaţiului şi timpului pentru care 

se concep strategiile culturale. 

 Pornind de la aceste premise dezvoltăm în cele ce urmează strategii de 

dezvoltare pentru obiectivele formulate în Caietul de obiective. 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Casei Culturii „Ion Creangă” 

     Dezvoltarea şi diversificarea activitaţii  culturale poate fi realizată prin organizarea şi 
promovarea de: 
Activități artistice şi culturale 
Infiintarea, sustinerea si promovarea  de: 
Formaţii artistice:  
Formaţii folclorice;  
Formaţii coregrafice;  
Formaţii de teatru;  
Formaţii corale;  
Formaţii de muzică uşoară;  
Orchestre de muzică populară, taraf; 
Ansambluri de diferite genuri;  
Solişti vocali şi instrumentali etc.;   
Cercuri de meşteşuguri populare;  
Grupuri de recitatori, declamatori.  
Formaţiuni artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice 
Organizarea de: 
          Cenacluri de literatură (proză, poezie, literatură, dramaturgie, scenarii film, 
critică, etc.);  
           Cursuri de pian 
           Cursuri de interpretare vocala: muzica populara si usoara 
Cercuri de teatru pentru  copii, pe diferite niveluri de pregatire 
           Cercuri de limba engleza pentru copii 
           Cursuri de dans modern, folcloric pentru copii, pe diferite grupe de varsta 
           Cercuri de limba germana pentru copii 
Cercuri de cultură plastică, muzicală, film, estetică, design;  
Cercuri de creaţie tehnico-ştiinţifică;  
Cercuri de creaţie artistică: foto; 
Activități recreativ-distractive şi de agrement 
         -Sărbători tradiţionale, carnavaluri, serate de odihnă, discoteci 
         -Concursuri cultural-artistice, distractive: dezvoltarea Festivalului de muzica usoara 
„Eu vreau sa fiu o stea” prin diversificarea categoriilor de participanti si promovarea 
acestuia la nivel national, urmand exemplul Festivalului „Cantec de Stea” de la Piatra 
Neamt al carui numar de participanti a depasit 200. Impactul pe care acest gen de  
festival l-ar putea avea asupra economiei locale ar fi unul major. Pentru 200 de copii 
inscrisi cheltuielile adiacente festivalului facute de insotitori ar fi insemnate: cazare si 
masa pentru minim 2 nopti, vizitarea obiectivelor turistice aflate in apropiere, 
achizitionarea de suveniruri. 
Activități multiculturale 

-Concerte, spectacole ale formaţiilor de amatori sau profesioniste; 
-Expoziţii: plastică, foto, design etc. (şi valorificarea creaţiilor); 
-Prestări servicii pentru comunitate;  
-Aniversări, sărbători şi ceremoniale din viaţa comunităţii  
-Organizarea periodică a concursurilor (festivalurilor) locale ale formaţiilor 
artistice; 
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 -Tabere de creaţie artistică locale; 
Activități metodico-ştiințifice 

- Valorificarea creaţiei populare tradiţionale din localitate; 
 -Culegerea şi promovarea patrimoniului muzical şi coregrafic local; 
-Studierea şi expunerea mostrelor de artă decorativ-aplicată caracteristică 
localităţii;  
-Descrierea datinilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi reprezentaţiilor teatrale tradiţionale 
din localitate; 
 -Organizarea seminarelor teoretice şi practice pe diverse genuri de activitate 
artistică / culturală. 

 
   Actualizarea si/sau initierea unor studii de specialitate, care vizeaza cunoasterea 
categoriei de beneficiari 
 Concluzionand, putem afirma ca institutia nu beneficiaza de fonduri sau resurse 
pentru realizarea unui sondaj de opinie la nivelul localitatii, astfel putem folosi 
Barometrul de consum Cultural pentru anul 2015. 
Conform acestui document : 

 satisfacția publicului este strâns legată de cunoașterea performanței organizațiilor 

culturale iar managerii culturali ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării 

în spațiul public.  

 se observa o crestere in ultimii ani a consumului cultural in randul tinerilor cu 

varste cuprinse intre 14-34 ani. 

    Imbunatatirea perceptiei publice asupra Casei Culturii si cresterea vizibilitatii institutiei   
Cred ca aceste doua obiective sunt interconectate si se pot realiza in principal prin : 

- promovarea pe retelele de socializare(Institutia are sub 1000 de urmaritori 

pe Facebook dintr-un potential de cel putin 16.000) 

- organizarea de cursuri si activitati artistice dedicate copiilor, intrucat parintii 

cu varste cuprinse intre 25-40 de ani  sunt dispusi sa investeasca in 

dezvoltarea artistica, creativa, intelectuala  a copiilor. 

  Calendarul activităţilor propuse pentru anul  2018 : 
 
Nr 
crt. Denumirea activitatii Descrierea activitatii Perioada Grupul tinta 

1 

Festivalul Obiceiurilor 
si Traditiilor de Anul 

Nou 

Festival-concurs al 
formatiilor de datini si  

obiceiuri, atragerea 
tinerilor spre invatarea 
si continuarea acestor 

traditii 

Ianuarie 
Pupulatia de pe 

o raza de 
minim 40km 

2 
„Eminescu” – ziua 
poetului national 

Expozitii, lansari de 
carte, conferinta 15 ianuarie 

Elevii, 
profesorii, 
intreaga 

comunitate 
3 Unirea Principatelor Simpozion, prelegere  Intreaga 
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Romane sustinuta de cadre de la 
Muzeul Judetean de 

Istorie 

comunitate 
 

4 
„De Dragobete...” 

Concurs de scrisori de 
dragoste, epigrame, 
muzica, spectacol 

FEBRUARIE TINERETUL 

5 Spectacol de muzica 
instrumentala realizat 

impreuna cu Liceul De 
Muzica „Victor 

Brauner” Piatra Neamt 

Concert spectacol  Intreaga 
comunitate 

6 Festival de muzica 
populara pentru copii si 

tineret 
Festival concurs  Bunici, parinti 

si copii 

7 
1-8 martie „Mama prin 

ochi de copii" 

Expozitie de 
martisoare, desene etc., 

cu participarea 
gradinitelor 

MARTIE Parinti si copii 

8 "De ziua ta ... " Spectacol dedicat In 
exclusivitate femeilor  Mame, copii 

9 Ziua internationala a 
Teatrului de Papusi 

Atelier de confectionat 
papusi  Bunici, 

parinti,copii 
10 Ziua francofoniei 20 

martie 
Simpozion, activitati 

specifice  Elevi si 
profesori 

11 .Premiul National de 
Proza "Ion Creanga' — 

"OPERA OMNIA" 

Prerniul national de 
proza  Intreaga 

comunitate 

12 
Conferinte - meditatie 

Conferinte pe teme 
religioase in duminicile 

din Postul Pajtelui. 
APRILIE Intreaga 

comunitate 

13 Ziua internationala a 
Cartii pentru Copii si 

Tineret 

Expozitie de carte, 
concursuri se diferite 

teme 
 Copii, 

adolescenti 

14 
Festivalul Floriilor 

Expozitie cu vanzare la 
care sa participe 
florariile din oras 

 Intreaga 
comunitate 

15 
Activitati in Saptamana 

Altfel 

Activitati practice, 
concursuri pe diferite 
teme in colaborare cu 

unitatile scolare 

 Profesori si 
elevi 

16 Sarbatori Pascale — 
Festivalul "Bucuria 

Luminii" 

Atelier si expozitii de 
oua incondeiate, 

spectacol 
 Intreaga 

comunitate 

17 Festival de dans modern 
pentru copii si tineret Festival-concurs MAI Parinti si copii 

18 Ziua Europei; Ziua 
Independentei 

Romaniei; Ziua 
Victoriei Impotriva 

Fascismului 

Program artistic, 
expozitii, simpozion  

Elevi, 
profesori, 

comunitate 

19 Inaltarea Domnului – Depuneri de coroane,  Intreaga 
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Ziua Eroilor programe artistice comunitate 
20 Ziua Internationala a 

Copilului 

Spectacole, 
concursuri,desene pe 

asfalt 
IUNIE copii 

21 Festival de dans sportiv Concurs de dans 
sportiv  Copii, parinti 

22 

Sarbatoarea Iei 

Expozitii de costume 
populare romanesti; 

expozitii de ii; mesteri 
populari 

 Intreaga 
comunitate 

23 Ziua Drapelului 
Romaniei Moment festiv  Intreaga 

comunitate 
24 Zilele Cetatii – Festival 

Medieval 
Spectacole, 

expozitii,targuri IULIE Intreaga 
comunitate 

25 Ziua imnului national Moment festiv  elevi 
26 

Spectacol folcloric 

Spectacol folcloric cu 
participarea 

ansamblurilor din 
cadrul Festivalului 

International 
„Ceahlaul” 

AUGUST Comunitate 

27 
Ziua Limbii Romane 

Simpozion si recital de 
versuri din lirica 

romaneasca 
 Elevi 

28 Zilele Orasului Spectacole,activitati 
specifice SEPTEMBRIE Intreaga 

comunitate 
29 

Festivalul International 
al Muzicii Mecanice 

Spectacol muzica 
mecanica 

Expozitie instruente 
muzicale vechi 

 Intreaga 
comunitate 

30 Ziua varstei a treia Spectacol OCTOMBRIE Persoanele de 
varsta a 3-a 

31 Saptamana educatiei Seminarii,simpozioane, 
work-shopuri, expozitii  Profesori, elevi 

32 Ziua Armatei 25 
octombrie Activitati  specifice  Intreaga 

comunitate 
33 Ziua Vanatorilor de 

Munte Moment festiv NOIEMBRIE Intreaga 
comunitate 

34 Ziua Patrimoniului Conferinta nationala  Intreaga 
comunitate 

35 
„Eu vreau sa fiu o stea” 

Festival de muzica 
usoara pentru copii si 

tineret 
 Parinti, copii 

36 Ziua nationala a 
Romaniei Moment festiv DECEMBRIE Intreaga 

comunitate 
37 Ziua persoanelor cu 

dizabilitati 
Spectacol, expozitii, 

daruri  Intreaga 
comunitate 

38 Mos Nicolae Spectacol si concurs  copii 
39 Zilele „Ion Creanga” Conferinta, concert 

colinde, videoproiectii  Intreaga 
comunitate 
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40 Nasterea Domnului – 
Concert de Craciun Concert de Craciun  Intreaga 

comunitate 
41 Revelion Spectacol, artificii  Intreaga 

comunitate 
 
 
 

 
 
                              Tabelul investiţiilor în programe 
 
 

Total investiţie în program 

Nr 
crt. 

 
Programe/surse 

de finanţare 

Categorii 
de investiţii 
în proiecte 

Nr. de 
proiecte în 
primul an 

2017 

Investiţie 
în proiecte 
în primul 
an 2017 

Nr. de 
proiecte 
în  anul 
2018 

Investiţie 
în proiecte 
în   anul 

2018 

Nr. de 
proiecte 
în   anul 

2019 

Investiţie 
în 

proiecte 
în  anul 
2019 

2017 2018 2019 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mici       

medii       1 

Festivalul 
Obiceiurilor si 
Traditiilor de 

Anul Nou 

mari -  1 12000 1 12000 

12000 12000 12000 

Mici       

medii - - 1 1700 1 1800 2 
„Eminescu” – 
ziua poetului 

national 
mari       

1600 1700 1800 

mici -  
- 1 700 1 800 

medii       3 
Unirea 

Principatelor 
Romane 

mari       

- 700 800 

Mici       
Medii - - 1 5000 1 6000 4 „De Dragobete...” 
mari       

 5000 6000 

mici - - 1 700 1 700 

medii       5 

Spectacol de 
muzica 

instrumentala 
realizat impreuna 

cu Liceul De 
Muzica „Victor 
Brauner” Piatra 

Neamt 
mari       

- 700 700 

mici       

medii       6 

Festival de 
muzica populara 
pentru copii si 

tineret 
mari - - 1 10000 1 10000 

- 10000 10000 

7 1-8 martie mici       2000 2000 2000 
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medii 1 2000 1 2000 1 2000 „Mama prin ochi 
de copii" 

mari       
mici       
medii 1 8000 1 8000 1 8000 8 "De ziua ta ... " 
mari       

8000 8000 8000 

mici 1 1000 1 1200 1 1400 

medii       9 

Ziua 
internationala a 

Teatrului de 
Papusi 

mari       

1000 1200 1400 

mici - - 1 500 1 500 
medii       10 Ziua francofoniei 

20 martie 
mari       

- 500 500 

 

 mici       

medii       

11 

.Premiul National 
de Proza "Ion 
Creanga' — 

"OPERA OMNIA" 
mari 1 20000 1 22000 1 22000 

20000 22000 22000 

mici        

medii 1 2000 1 2000 1 2000 

12 

Conferinte - 
meditatie 

mari       

2000 2000 2000 

mici       

medii 1 2000 1 2200  2200 

13 

Ziua internationala 
a Cartii pentru 
Copii si Tineret 

mari       

2000 2200 2200 

 mici       

medii 1 0 1 2000 1 2000 

14 

Festivalul Floriilor 

mari       

0 2000 2000 

 mici  - - 1 1000 1 1000 

medii       

15 
Activitati in 

Saptamana Altfel 
mari       

0 1000 1000 

mici        

medii       

16 

Sarbatori Pascale 
— Festivalul 

"Bucuria Luminii" 
mari 1 10000 1 11000 1 12000 

10000 11000 12000 

mici        

medii       

17 

Festival de dans 
modern pentru 
copii si tineret 

mari 1 10000 1 10000 1 10000 

10000 10000 10000 

mici   1 500 1 600 1 600 

medii       

18 

Ziua Europei; Ziua 
Independentei 

Romaniei; Ziua 
Victoriei Impotriva 

Fascismului 

mari       

500 600 600 

 mici 1  1000 1 1000 1 1000 19 Inaltarea 
Domnului – Ziua 

Eroilor medii       

1000 1000 1000 
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mari       

 mici       

medii       

20 

Ziua Internationala 
a Copilului 

mari 1 15000 1 15000 1 16000 

15000 15000 16000 

mici        

medii       

21 
Festival de dans 

sportiv 
mari 1 10000 1 10000 1 11000 

10000 10000 11000 

 Mici        

medii 1 5000 1 7000 1 8000 

22 

Sarbatoarea Iei 

mari       

5000 7000 8000 

 mici  1 500 1 500 1 500 

medii       

23 
Ziua Drapelului 

Romaniei 
mari       

500 500 500 

 

 mici       

medii       

24 

Zilele Cetatii – 
Festival Medieval 

mari 1 20000 1 24000 1 25000 

20000 24000 25000 

mici  1  500 1 500 1 600 

medii       

25 
Ziua imnului 

national 
mari       

500 500 600 

 mici       

medii       

26 

Spectacol folcloric 

mari 1 10000 1 10000 1 10000 

10000 10000 10000 

 mici       

medii 1 1500 1 1600 1 1600 

27 
Ziua Limbii 

Romane 
mari       

1500 1600 1600 

 mici       

medii       

28 

Zilele Orasului 

mari 1 20000 1 22000 1 23000 

20000 22000 23000 

 mici       

medii 1 5000 1 5500 1 6000 

29 
Festivalul 

International al 
Muzicii Mecanice 

mari       

5000 5500 6000 

 mici       

medii 1 3500 1 4000 1 4500 

30 

Ziua varstei a treia 

mari       

3500 4000 4500 

 
mici        

medii 1 3500 1 3800 1 4000 

31 
Saptamana 
educatiei 

mari       

3500 3800 4000 

 mici - - 1 1000 1 1000 

medii       

32 
Ziua Armatei 25 

octombrie 
mari       

- 1000 1000 

33 Ziua Vanatorilor 
de Munte  mici 1  1000  1 1000 1 1000 1000 1000 1000 
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medii       

mari       

 mici       

medii       

34 

Ziua Patrimoniului 

mari 1 30000 - - - - 

3000
0 - - 

 mici       

medii       

35 
„Eu vreau sa fiu o 

stea” 
mari 1 10000 1 10000 1 10000 

1000
0 10000 10000 

mici        

medii 1 2500 1 2500 1 2500 

36 

Ziua nationala a 
Romaniei 

mari       

2500 2500 2500 

 mici       

medii 1 3000 1 3000 1 3000 

37 
Ziua persoanelor 

cu dizabilitati 
mari       

3000 3000 
 

3500 

 
 mici       

medii 1 5000 1 5000 1 5000 

38 

Mos Nicolae 

mari       

5000 5000 5000 

 mici       

medii       

39 
Zilele „Ion 
Creanga” 

mari 1 10000 1 12000 1 15000 

10000 12000 15000 

mici       

medii       

40 
Nasterea 

Domnului – 
Concert de 

Craciun 
mari 1 10000 1 12000 1 13000 

10000 12000 13000 

 mici       

medii       

41 

Revelion 

mari 1 20000 1 24000 1 25000 

20000 24000 25000 

42 

TOTAL DIN 
CARE  

TOTAL NR 
PROIECTE 
IN PRIMUL 

AN 2017 

TOTAL 
INVESTI
TIE IN 

PROIECT
E IN 

PRIMUL 
AN 2017 

TOTAL 
NR 

PROIEC
TE IN 

PRIMUL 
AN 2018 

TOTAL 
INVEST
ITIE IN 
PROIEC

TE IN 
PRIMUL 
AN 2018 

TOTA
L NR 

PROIE
CTE 
IN 

PRIM
UL AN 

2019 

TOTAL 
INVESTI

TIE IN 
PROIEC

TE IN 
PRIMUL 
AN 2019 

   

   32 247000 40 268000 40 310000 247000 268000 310000 

 SURSE ATRASE   1000  1500  2000 1000 1500 2000 

 BUGETUL 
AUTORITATII   246000  266500  308000 246000 266500 308000 

 

(2)Programul minimal se negociază anual, de autoritate şi manager/director, în 
trimestrul III, în baza propunerilor din proiectul de management, dacă este cazul. 
(3)Ca urmare a negocierii prevăzute la alin. (2) se aprobă programul minimal anual şi 
sumele necesare realizării acestuia, în termenul legal de la aprobarea bugetului 
autorităţii, şi se cuprinde în acte adiţionale la prezentul contract de management. 
Art. 12 
(1)Obiectivele şi criteriile de performanţă 
 Obiectivele instituţiei:  
a)oferirea de produse şi  servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor 
culturale ale orasului Tirgu Neamt, în scopul creşterii gradului de acces şi de 
participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
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   b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural ; 
  c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes cultural 

În  scopul  realizării     obiectivelor,  Casa  Culturii "Ion Creanga"   T îrgu Neamţ 
desfăşoară activităţi de tipul: 
a) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment, festivaluri, concursuri, 
târguri, seminarii şi altele asemenea; 
b) expoziţii temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susţinerea editării de 
cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 
c)promovarea turismului cultural de interes local; 
d)conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
e)organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare 
profesională continuă. 
f)organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori. 
g)iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei. 
 

1 Obiectivele managementului prevăzute în Proiectul de management 

Obiectivul principal este dezvoltarea si diversificarea activitatii culturale, prin manifestari 
de natura sa-i sporesca prestigiul si notorietatea: 

a. Consolidarea si extinderea gamei de servicii oferite si diversificarea acestora 

b.  Mai multă atenție acordata  comunicării în spațiul public a evenimentelor si 

serviciilor oferite de institutie 

c. Cresterea vizibilitatii institutiei prin actiuni si evenimente specifice 

d. Consultarea studiilor statistice  actuale asupra comportamentului 

beneficiarilor  si incercarea de a schita un trend al acestuia 

e. Schimbarea perceptiei tinerilor cu varsta cuprinsa intre 14-35 de ani asupra 

notiunii de Casa Culturii si venirea in intampinarea dorintelor si necesitatilor 

acestora cu activitati si servicii imbunatatite si de actualitate 

f. Aplicarea unui bun management al resurselor umane 

g. Cheltuirea intr-un mod transparent a resurselor financiare, cale principala de 

promovare a imaginii institutiei 

h. Imbunatatirea dotarii materiale, identificarea si asigurarea resurselor 

materiale in vederea desfasurarii activitatii in conditii normale de munca, 

conform legislatiei in vigoare 

i. Atragerea de artisti de valoare si atragerea de spectacole de succes 

     2    Obiective specifice prevăzute în Proiectul de management: 

- dezvoltarea si divesificarea activitatilor culturale oferite populatiei ; 
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- promovarea adecvata a  serviciilor si activitatilor culturale puse la 

dispozitia populatiei prin editarea de brosuri, pliante si publicatii 

periodice; 

- organizarea de simpozioane, concursuri, expozitii pe diferite tematici; 

- organizarea de spectacole artistice cu impact regional si national in 

vederea atragerii inclusiv a publicului din Piatra Neamt, intrucat Casa 

Culturii din municipiu a fost inchisa pe termen nedeterminat; 

- realizarea de parteneriate cu mass-media, ONG-urile, scolile- pentru 

descoperirea si promovarea valorilor artistice locale; 

- sprijinirea si sustinerea materiala a activitatii tinerilor artisti;  

- promovarea pe plan national si international a valorilor culturale locale 

prin participarea la targuri de turism in parteneriat cu Primaria Orasului 

Tirgu Neamt; 

- infiintarea si sustinerea formatiilor artistice de amatori;  

- intarirea pozitiei Ansamblului Folcloric „Ozana” şi promovarea  instituţiei 

prin intermediul acestuia; 

- organizează şi susţine participarea formaţiilor artistice la concursuri, 

festivaluri şi manifestări culturale locale, naţionale şi internaţionale; 

- implicarea activa a populatiei in desfăşurarea activităţilor culturale şi 

artistice, a  manifestărilor educative, recreativ-distractive şi de 

agrement;  

- difuzează filme artistice şi documentare; 

- organizează cluburi pe interese de artă populară, artă plastică, teatru, 

limbi straine, carte; 

- organizarea şi asigurarea unei bune desfăşurari a activităţii formaţiilor 

artistice, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, atelierelor de 

creaţie;  

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, precum şi a 

creaţiei populare contemporane locale prin crearea unor parteneriate 
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turistic-culturale la nivel national sau international cu diverse institutii si 

organizatii din turism; 

- asigură participarea membrilor comunităţii în conceperea şi organizarea 

manifestărilor cultural-artistice, educative, recreativ-distractive şi de 

agrement; 

- organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de instruire 

permanentă; 

- iniţiază, desfăşoară şi participă la proiecte în domeniul instruire 

permanente, a culturii tradiţionale, a creaţiei populare contemporane şi 

schimburilor culturale;  

- conservă şi transmite valorile morale şi artistice ale comunităţii locale, 

patrimoniului local, naţional şi universal; 

 Pentru realizarea obiectivelor  şi  a misiunii instituţiei sunt necesare 
următoarele acţiuni,  prevăzute in Proiectul de management : 
 În primul rând „Casa Culturii Ion Creanga” are nevoie de o campanie de 
branding cu tot ce presupune acest lucru, adică o imagine consistentă de brand, 
creşterea notorietăţii brand-ului, vizibilitate optimă şi integrarea tuturor valorilor 
adiacente, strategice şi favorabile a fi utilizate ca motive de întărire a credibilităţii 
brand-ului. Declaraţiile de intenţii şi promisiunile care sunt facute  publicului ţintă, 
beneficiarilor actului cultural, partenerilor şi posibilor parteneri trebuiesc 
obligatoriu însoţite de explicaţii  si de un plan concret de actiune care sa aiba ca 
rezultat realizarea obiectivelor propuse. 
 De aceea,  se propune o reformulare a percepţiei publice a instituţiei, 
construind o imagine modernă, clară, coerentă şi consistentă. 
Reformularea mesajului 
 Componentă a sistemului social, cultura determină toate celelalte 
componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este 
determinată la rândul său de acestea.  
Adăugăm următoarea paradigmă europeană a culturii, aşa cum este prezentată în ‚ 
Rezoluţia cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul 
Europei:  
o Cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară;  

- în contextul dezvoltării durabile, cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii; 

- o Cultura este un factor al calităţii vieţii;  

- orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a 

societăţilor trebuie să ia în considerare acest indicator;  

- o Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – un 

element prin care acestea se diferenţiază; 
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-  o Cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale etc.) 

şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate şi susţinute 

prin demersuri şi programe pro-active;  

- o Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; 

-  o Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în respingerea 

oricărei forme de excluziune şi marginalizare;  

- o Cultura este o forţă de coeziune socială. 

 `Noul mesaj propus: Casa Culturii „Ion Creanga ” - o instituţie pentru 
REGENERARE URBANĂ şi VITALITATE CULTURALĂ! Produse culturale NOI, servicii 
culturale INOVATIVE! 
 

Prezentarea datelor din bugetul de venituri si cheltuieli 
 In perioada 1.01.2016 - 31.12.2016 bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei aprobat de HCL 
26/28.01.2016 a fost urmatorul: 
 

INDICATORI SUMA 
2016 

Trimestrul 
I 

Trimestrul 
II 

Trimestrul 
III 

Trimestrul IV 

Total venituri A1+B1 350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

Total cheltuieli(A2+B2) 
Din care: 

350.000 103.000 103.000 67.000 77.000 

A. Sectiunea de 

functionare 

     

A1. VENITURI, din 
care 

300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

a)venituri proprii 0 0 0 0 0 

b)transferuri 300.000 90.000 90.000 54.000 66.000 

A2. CHELTUIELI, din 
care 

300.000 101.800 103.000 42.250 52.960 

a)cheltuieli de personal 
161.300 74.750 67.350 7.100 39.100 

b)bunuri si servicii 138.700 54.050 35.650 35.150 13.850 

B. Sectiunea de 

dezvoltare 

     

B1.Venituri, din care: 
50.000 13.000 13.000 13.000 11.000 
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a)transferuri 0 0 0 0 0 

B2.Cheltuieli, din care: 50.000 12.000 0 24.750 24.050 

a)Cheltuieli de capital 50.000 12.000 0 24.750 24.050 

 
 
 
 
 
Conform datelor furnizate in caietul de obiective, veniturile si cheltuielile realizate sunt urmatoarele: 
 
Nr. crt Categorii 

Prevazut 
lei 

Realizat 
lei 

1 Venituri proprii  50.000 7876 
2 Subventii 300.000 300.000 
3 

Cheltuieli de intretinere, din care: 50.000 1188.33 

4 
----cheltuieli de capital:investitii 50.000 1188.33 

5 

Cheltuieli de personal, din care 161.300 159.107 

6 ----cheltuieli cu colaboratorii 
0 0 

7 

Cheltuieli pe beneficiat, din care: 0 0 

8 ----din subventie 
0 0 

9 ----surse din venituri proprii/surse atrase 

0 0 
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    Analiza datelor de buget din caietul de obiective 

Pe baza  datelor din buget continute de caietul de obiective se poate realiza  analiza veniturilor si 
cheltuielilor astfel: 
1.La inceputul anului 2016 a fost prevazuta realizarea de venituri proprii din alte activitati ale institutiei 
in cuantum de 50.000 ron: 

 
 
 
 
 
         Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei este 
prezentata in graficul de mai jos: 
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         Repartizarea cheltuielilor in exercitiul financiar 2016:  
 

 
 
 
  

4.Analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie: 
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    Ponderea veniturilor proprii in totalul veniturilor institutiei: 
 

 
 
 
              Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei in perioada 2017-2019  
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Nr. crt Denumire indicator 2017 2018 2019 
1 A.Venituri totale 345000 365000 390000 
2 a)venituri proprii  15.000  25000 40000 
 b)alocatii bugetare/subventii 330.000 340000 350000 
3 B. Cheltuieli totale, din care: 345000 365000 390000 
4 a)cheltuieli de personal 183000 195000 213000 
5 b) cheltuieli cu bunuri si servicii  160000 165000 170000 

6 c) cheltuieli de capital 2000 5000 7000 

 
Tabelul valorilor de referinta ale costurilor aferente investitiei 

Categorii de 
investitii in proiecte 

Limite valorice ale investitiei in 
proiecte din perioada precedenta 

Limite valorice ale investitiei in proiecte 
propuse pentru perioada de management 

1 2 3 

mici - de la 100 lei până la 1500 lei 

medii - de la 1500 lei până la 10000 lei 

mari - peste 10000 lei 

 
Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor ( producţii artistice: 
spectacole /concerte , expoziţii, cercetări etc) este de 41. 
 Criteriile de performanţă pentru evaluarea managerului/ directorului sunt: 
a)Capacitatea de implementare 
b) Capacitatea de a rezolva eficient problemele 
c) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor  
d) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 
e) Creativitate şi spirit de iniţiativă 
f) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru 
g) Capacitatea de a lucra în echipă 
i) Competenţă în gestionarea resurselor alocate 
j) Integritate morală şi etică profesională 
k) Capacitatea de organizare şi conducere a activităţi 
l) Capacitate de analiză şi sinteză 
m) Capacitatea de a lua decizii corecte în domeniul de activitate 
n) Obiectivitate în apreciarea personalului din subordine 
o) Nivelul de implicare în realizarea atribuţiilor structurii coordonate 
Criteriile de mai sus se pot modifica/completa conform legislaţiei în vigoare.  
3).Obiectivele şi criteriile de performanţă se renegociază anual , în condiţiile prevăzute la 
art.11 alin. (2) şi (3). 
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CAPITOLUL VIII: Evaluarea managementului 
Art. 13 
(1)Prin evaluarea managementului autoritatea  verifică modul în care au fost realizate 
obligaţiile asumate de manager prin prezentul contract de management, în raport cu 
resursele financiare alocate. 
(2)Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse 
şi, după caz, va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul 
minimal. 
Art. 14 
Evaluarea managementului se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă şi ale Regulamentului de evaluare, pe baza raportului de activitate înaintat de 
manager/director în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare 
anuale. 
Art. 15 
Evaluările sunt efectuate anual, după cum urmează: 
a)prima evaluare: ianuarie  2018; 
b)a doua evaluare:ianuarie 2019; 
c) evaluare finală : ianuarie  2020 (termen stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.37 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă ) 
CAPITOLUL IX: Răspunderea contractuală 
Art. 16 
Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în 
prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale. 
Art. 17 
(1)Managerul /directorul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său 
contrar intereselor instituţiei şi autorităţii, prin acte de gestiune imprudentă, prin 
utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei. 
(2)În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu 
executarea prezentului contract de management, autoritatea are obligaţia de a sesiza de 
îndată organele competente. 
 CAPITOLUL X: Clauza penală, forţa majoră 
Art. 18 
(1)Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile 
managerului, nerealizarea obiectivelor şi/sau criteriilor de performanţă stabilite prin 
prezentul contract de management, constatate în cadrul evaluării periodice, determină 
diminuarea remuneraţiei managerului / directorului, procentul diminuarii urmând a fi 
stabilit de  ordonatorul principal de credite prin act adiţional la prezentul contract de 
management. 
(2)Diminuarea remuneraţiei produce efecte până la aprobarea rezultatului final al 
evaluării următoare. 
Art. 19 
(1)Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii. 
(2)Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract de management, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
(3)Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(4)Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
în termen de 15 zile calendaristice şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua 
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
(5)Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
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prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 CAPITOLUL XI: Modificarea contractului de management 
Art. 20 
Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu 
acordul ambelor părţi. 
Art. 21 
Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale 
intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile. 
 CAPITOLUL XII: Suspendarea contractului de management 
Art. 22 
(1)Suspendarea prezentului contract de management are ca efect suspendarea prestării 
activităţii de către manager şi a acordării remuneraţiei de către instituţie. 
(2)Pe durata suspendării nu pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor 
decât cele prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale. 
(3)În cazul suspendării prezentului contract de management din cauza unei fapte 
imputabile managerului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept 
care rezultă din calitatea sa de manager/director. 
Art. 23 
Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: 
a)managerul/ directorul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
b)forţă majoră, în condiţiile art. 19 alin. (3) din prezentul contract de management; 
c)alte cazuri expres prevăzute de lege. 
Art. 24 
(1)Contractul de management se suspendă la iniţiativa autorităţii în cazul în care aceasta 
a formulat plângere penală împotriva managerului/directorului  sau acesta a fost trimis în 
judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract de 
management, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. 
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă se constată nevinovăţia managerului, acesta 
îşi reia activitatea în baza prezentului contract de management, beneficiind, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, de o despăgubire egală cu 
remuneraţia şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 
Art. 25 
Contractul de management se suspendă, prin acordul părţilor, la solicitarea directorului, 
pentru cazuri justificate. 
Art. 26 
Pe durata suspendării contractului autoritatea dispune măsurile necesare în vederea 
asigurării managementului instituţiei. 
CAPITOLUL XIII: Încetarea contractului de management 
Art. 27 
 (1)Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri: 
a)rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător; 
b)expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
c)managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3 din 
ordonanţa de urgenţă; 
d)renunţarea managerului la mandatul încredinţat; 
e)prin acordul părţilor; 
f)decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului/directorului; 
g)forţă majoră, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (5). 
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 
de zile. 
 CAPITOLUL XIV: Soluţionarea litigiilor 
Art. 28 
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Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 
clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor 
judecătoreşti de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
 CAPITOLUL XV: Dispoziţii finale 
Art. 29 Anexa nr.1- Proiectul de management al domnului Gugiu Ioan,face parte 
integrantă din prezentul contract de management . 
Art. 30 
(1)În cazul în care managerul deţine o funcţie de execuţie în instituţie, contractul 
individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă. 
(2)Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) îşi produce 
efectele de la data încheierii prezentului contract de management până la data încetării 
acestuia, în una dintre modalităţile legale. 
Art. 31 
(1)Durata prezentului contract nu poate fi prelungită. 
Art. 32 
Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţă . 
Art. 33 
Prezentul contract de management a fost întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu 
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                  Autoritate,                                                    Manager / Director, 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ,             Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ               
             Reprezentant legal                                            GUGIU IOAN  
          HARPA VASILICĂ 
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