
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  PROIECT   
      
                       

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,  în 

comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova 
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022;  

      Având în vedere referatul de aprobare nr.60000/2022, raportul nr.60001/2022 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.60012/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,  în comisia de 
evaluare anuală a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management și 
Ordonanţei Guvernului  nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,  cu modificările şi 
completările ulterioare;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se desemnează domnul Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,  în comisia de 
evaluare anuală a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl. Săuleanu Lucian 
Bernd şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

  
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
            PRIMAR, 
 Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.60000/22.03.2022                                               
                                                                                                      
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  

DESEMNAREA DOMNULUI  SĂULEANU LUCIAN BERND, CONSILIER LOCAL,  ÎN COMISIA 
DE EVALUARE ANUALĂ A MANAGEMENTULUI LA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA 

     
                
          Având în vedere: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

- Ordonanţa Guvernului  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 49/2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova; 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. d din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 

- desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,   în comisia de evaluare anuală 
a managementului la Filarmonica „OLTENIA” Craiova. 

 
 
 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
 
 

 
 

  Întocmit, 
Șef Serviciu, 

 Camelia-Nicoleta Florea 
 
 
 

 
 
  
 
 

 



 
 



 
 
  
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 60001/23.03.2022                                               
                                                                            
                                                    
 
 
                                                                                                                                              

RAPORT 
PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI   SĂULEANU LUCIAN BERND, CONSILIER LOCAL,   

ÎN COMISIA DE EVALUARE ANUALĂ A MANAGEMENTULUI LA FILARMONICA 
„OLTENIA” CRAIOVA 

                
 
 
 

Filarmonica „Oltenia” Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, fiind o instituţie publică de concerte 

cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

Stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi 

desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii culturale este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, 

precum şi modelul-cadru al contractului de management.  

Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului reglementează 

procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de 

management în raport cu resursele financiare alocate. 

Astfel, evaluarea anuală a managementului se efectuează conform Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe baza raportului de activitate întocmit de managerul instituţiei publice de cultură, de 

către o comisie de evaluare.  

Potrivit regulamentului precizat mai sus, pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la 

nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei. Comisia de 

evaluare 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, desemnați prin ordin sau dispoziţie, după caz.  



De asemenea, managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de către Consiliul 

Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

cu modificările şi completările ulterioare și de Consiliul Artistic, organism cu rol consultativ. 

Conform prevederilor art. 18 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filarmonicii 

”Oltenia” Craiova, Consiliu Administrativ, organism cu rol deliberativ, are următoarele atribuții: 

-  analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, care ulterior este 

transmis, spre aprobare, către ordonatorul principal de credite, iar apoi avizează defalcarea lui pe activităţi 

specifice; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Craiova programele de investiţii şi reparaţii 

curente necesare instituţiei;  

-  analizează şi propune măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit 

legii;  

-  aprobă Regulamentul Intern, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale instituţiei;  

- aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii şi propuneri de perfecţionare a 

activităţii;  

-  urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând 

măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru 

recuperarea pagubelor pricinuite; 

-  aprobă programele de activitate artistică ale instituţiei la propunerea Consiliului Artistic;  

-  aprobă colaborările instituţiei cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate; 

-  supune, anual, aprobării Consiliului Local Craiova, statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de 

scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;   

-   hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de 

concurs;  

-  stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri 

extrabugetare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.9/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  are rol deliberativ şi în alte probleme importante ale instituţiei;  

-  analiza şi aprobarea proiectelor de hotărâri se realizează în conformitate cu procedurile interne 

prevăzute în regulamentul Consiliului Administrativ; 

- în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Administratv adoptă hotărâri.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2021 s-a aprobat desemnarea 

domnului Săuleanu Lucian Bernd, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul 

Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de 

evaluare:    

   1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 



instituţional existent;   

   2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;   

   3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;   

   4. situaţia economico-financiară a instituţiei;   

   5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;   

   6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.   

Astfel, în raport de cele menționate anterior și ținând cont de calitatea domnului Săuleanu Lucian 

Bernd, de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al 

Filarmonicii „Oltenia” Craiova, precum și de atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei calități, apreciem 

oportun desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, în comisia de evaluare anuală a managementului la 

Filarmonica „OLTENIA” Craiova. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. d din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local 

exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local. În exercitarea acestor atribuţii, Consiliul 

Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes local privind: ... cultura; .   

Față de cele prezentate, propunem în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 

raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management și Ordonanţei 

Guvernului  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic,  cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de 

hotărâre privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,  în comisia de evaluare 

anuală a managementului la Filarmonica „OLTENIA” Craiova. 

 

 
 

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data:23.03.2022 
Semnătura:__________ 

 
 

 
ÎNTOCMIT: 

MIHAELA FLORESCU 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Data:23.03.2022 
             Semnătura:__________ 

 

 



 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  60012/ 23.03.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 60000/22.03.2022, 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 60001/23.03.2022 desemnarea domnului Săuleanu Lucian 

Bernd, consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica „OLTENIA” Craiova, 
 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

- Ordonanţa Guvernului  nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 49/2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova; 

-În conformitate cu prevederile 129 alin. 2 lit. “d” şi alin. 7 lit. “d”, coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   

-Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, 

consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica „OLTENIA” Craiova. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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