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tn atenfia Comisiei de Culturl
a Consiliului Local Municipal Arad qi a Comisiei de Evaluare a Managementului
pentru anul2019, la Filarmonica Arad

Subsemnatii, membri ai colectivului artistic al Filarmonicii Arad, dorim sd vi aducem
la cunogtin|E urm6toarele aspecte ale activit[tii manageriale a domnului Doru Orban,
desfdqurate pe parcursului anului 2019 pAnI in prezent, care afecte azd in mod negativ
intreaga activitate dar Ei imaginea institu{iei, diminuAnd - pen6 la anulare - rolul acesteia in
contextul comunitdlii.

Neindeplinirea angajamentelor asumate in proiectul de management

Una dintre primele obliga{ii ale managerului oric4rei institulii de cultur6, aqa cum este
prev6zutlin legea 189/2008, esteintocmirea qi validarea regulamentelor interne qi a
Contractului Colectiv de Munc[.

Regulamentul de Organizare qi Funcfionare

Dezbdtut in cadrul qedinlei Consiliului de Administrafie gi stabilit intr-o formd finald,
regulamentul de organizare qi funclionare urma s[ fie supus in anul 2019 aprob6rii CLM
Arad.Varianta trimis5 spre aprobare a fost insfi falsifioatfl in interbs propriu de c6tre
manager,iar in urma sesiz[rii f{cute asupra falsitafli documentului, acesta a fost retras din
dezbatere, Filarmonica neavdnd p0n6 in prezent un Regulament de Organizare qi Functionare
valid.

Regulamentul Intern

Nici acest document nu a avut o soa,td mai bun6. Legea prevede obligativitatea
angajatorului de a negocia acest regulament cu partenerii sociali. Nerespect6nd acest
principiu a fost declanqatd o acliune in instan!6, care incl nu a primit o solu{ie finald. Din
acest motiv putem spune cd Filarmonica nu are nici Regulament Intern valabil.

Contract Colectiv de MuncI

in urma numeroaselor tergiversIri ale conducerii, institulia nu are nici Contract
Colectiv de Munci. Deqi acest contract constituie o obligalie legal6, conducerea instituliei a
folosit aceeaqi metod6 de a modifica contractul inaintea semndrii, cu speran a cE semnatarii
nu vor observa schimbdrile operate la numeroase articole. Din acest motiv, nici in prezent nu
exist6 un Contract Colectiv de Munc6.

Falsificarea documentelor de baz5, care sunt menite sE garanteze funclionarea corect6 a
instituliei, au dus la generarea unor procese, care la rAndul lor au produs atdt pagube
materiale cAt qi prejudicii de imagine,

La o simplE lecturare a proiectului de management se poate constata cu uqurinl6 cd
niciunul din obiectivele menlionats nu a fost atins.


