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Propuneri pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare1 

Forma existentă Forma propusă de Asociaţia Bibliotecarilor 

din România / Catedra de Ştiinţe ale 

Informării şi Documentării din cadrul 

Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti 

Forma propusă de 

Ministerul Culturii 

Observaţii 

ART. 3 

    Managementul instituţiilor publice de 

cultură poate fi încredinţat unei persoane 

fizice care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română sau a unuia 

dintre statele membre ale Uniunii 

Europene; 

    b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    c) întruneşte condiţiile de studii 

universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul de activitate al instituţiei; 

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau 

ART. 3 

Managementul instituţiilor publice de cultură 

poate fi încredinţat unei persoane fizice care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre 

statele membre ale Uniunii Europene; 

    b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    c) întruneşte condiţiile de studii universitare 

de licenţă, de masterat sau de doctorat 

absolvite cu diplomă de licenţă, de master, de 

doctorat sau echivalentă în domeniul de 

activitate al instituţiei; 

    c^1) întruneşte condiţiile de experienţă 

profesională în domeniul studiilor de minimum 

 

 

 

 

 

c) „întruneşte condiţiile 

de studii universitare de 

licență, de masterat sau 

de doctorat absolvite cu 

diplomă de licenţă, de 

master, de doctorat sau 

echivalentă”. 

Studiile de specialitate fie de 

licenţă, de master şi de 

doctorat sunt cruciale pentru 

certificarea ştiinţifică  a 

calităţii profesionale a 

candidatului. 

 

Experienţa profesională şi 

managerială  este o premisă 

esenţială pentru asigurarea 

eficienţei manageriale. 

Astfel, o scurtă cercetare a 

biografiilor managerilor 

                                                           
1 Articolele propuse spre modificare din ordonanţa de urgenţă 189/2008 sunt marcate cu galben. 
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experienţă în management; 

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de 

autoritate. 

3 ani pentru instituțiile locale și de minimum 5 

ani pentru instituțiile rang național; 

    d) întruneşte condiţiile de  experienţă în 

management de minimum 1 an pentru 

instituțiile locale și de 3 ani pentru cele de rang 

național; 

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de 

autoritate. 

bibliotecilor naționale din 

lume, arată faptul că fără 

excepție aceștia îndeplinesc 

condiția de minimum 5 ani 

de experiență managerială. 

ART. 16 

    (1) Pentru desfăşurarea concursului de 

proiecte de management, la nivelul 

autorităţii se înfiinţează comisii de 

concurs, în funcţie de specificul instituţiei. 

    (2) Comisia de concurs este desemnată 

de autoritate prin ordin sau dispoziţie, 

după caz, şi este compusă din reprezentanţi 

ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi 

din specialişti în domeniul de activitate al 

instituţiei, în proporţie de două treimi. 

#M5 
    (3) Etapa interviului din cadrul 

concursului are caracter public. 

ART. 16 

(1) Pentru desfăşurarea concursului de 

proiecte de management, la nivelul autorităţii 

se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de 

specificul instituţiei. 

(1^1) Componența comisiei de concurs este 

publică 

    (2) Comisia de concurs este desemnată de 

autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi 

este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în 

proporţie de o treime, şi din specialişti în 

domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie 

de două treimi. 

    (2^1)Membrii comisiei de concurs vor 

indeplini minim condițiile impuse candidaților 

la concurs prin art. 3) 

 Asigurarea transparenţei 

procesului de desfăşurare a 

concursului nu se realizează 

în condiţiile în care comisia 

este secretă. 
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#M5 
    (3) Etapa interviului din cadrul concursului 

are caracter public. 

ART. 20 

    (1) Candidaţii au dreptul să formuleze 

contestaţii asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului. 

#M1 
    (2) Contestaţiile se depun în condiţiile 

stabilite de autoritate, într-un termen care 

nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data 

aducerii la cunoştinţa candidaţilor a 

rezultatului concursului. 

#B 
    (3) Contestaţiile se soluţionează în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului pentru depunerea 

contestaţiilor. 

    (4) 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 

ART. 20 

    (1) Candidaţii au dreptul să formuleze 

contestaţii atât asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului, cât și asupra modului de notare a 

planurilor de management. 

 

 Toate concursurile dau 

posibilitatea contestării notei. 

Este singura situaţie din 

sistemul legislativ care 

elimină această posibilitate, 

parte integrantă a procesului 

de concurs. 
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alte informaţii de interes public sunt aduse 

la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii. 

#M6 
    (5) Rezultatul final al concursului, 

proiectul de management câştigător şi 

durata pentru care se va încheia contractul 

de management se aprobă prin ordin sau, 

după caz, dispoziţie a autorităţii. 

#B 
    (6) Actul administrativ prevăzut la alin. 

(5) poate fi atacat în justiţie în condiţiile 

Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 
Cu deosebita stimă, 

 

Dr. Adriana Szekely         Prof. Univ. Dr. Ionel Enache 

Preşedinte ABR                                                                                        Şef Catedră de Ştiinţe ale Informării şi Documentării  

din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti                        

Telefon: 0745357080          Telefon: 0723579153   

Email: adrianasz2003@yahoo.fr       Email: ionel_enache@yahoo.com 
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