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ORDIN NRJidi.din O§,!/. 2017 

privind modificarea ~i completarea Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale 
nr. 2436/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Operei 

Naţ i onale Bucureşti, cu modificările ulterioare 

Ţin ând seama de prevederile art. 4 alin . (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind i nstituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activ i tăţii de impresariat artistic, cu 
mod i ficări l e ş i comp letă ri le ulterioare ; 

Având în vedere Nota de fundamentare a Operei Naţionale Bucureşti nr. 8118/09 .10.2017 , cu 
comp letăril e ulterioare, referitoare la fundamentarea propunerii privind modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Operei Naţionale Bucureşti , precum şi a organigramei aferente, înregistrată la 
Compartimentul Strateg ii, Management Cultural din cadrul Ministerul Culturii şi ldent i tă!ii Naţionale sub 
nr. 91 9/ 16.10.2017; 

În temeiu l prevederilor art. 11 alin. (4) ş i ale art . 18 alin . (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 
pnvind organizarea ş i functionarea Ministerului Culturii şi Identităţi i Naţionale , cu modificările şi completările 

ulterioa re, 

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale emite următorul : 

ORDIN 

Art. 1. - Anexa nr. 1 la O.M.C.I.N. nr. 2436/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ş i 
funcţionare al Operei Naţion a l e Bucureş t i , cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează : 

1. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art . 24. - (1) Directorul general adjunct se subordonează direct managerului şi are în subordine 
urmă toarele structuri : 

a) Direcţia Tehnic-Administrativă; 
b) Serviciul Execuţie Decoruri; 
c) Serviciul Execuţie Costume. 

(2) Directorul general adjunct e xercită următoarele atribuţii principale: 
o•!' ~ 

a) coord onează , controlează activitatea desfăşurată în cadrul structurilor prevăzute in s ,..:Jd n sr · v'~ 
prin o rganig ramă , in concordanţă cu repertoriul ONB ş i cu standardele de performant - tatJ~1 fl ttfe ·, ) 
manager 'il l~ -~ ' ( . ;_ 1 

b) coordonează întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislatia aplicabilă , p C'umM1 Ş I 1 .~_ ... ·: 
reglemen tă rile interne; · 

c) face parte din Consiliul Administrativ; 



d) răspunde de planificarea şi realizarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine, 
conform planu lui aprobat de manager; 

e) sesizează defic ienţele şi neces ităţile pentru buna desfăşurare a activităţii ONB, inforrnează 
Consiliul Administrativ şi managerul despre măsurile şi deciziile ce se impun pentru reglementarea 
situa ţiilor apărute ; 

f) comdoneaza elaborarea ş i realizarea unor măsuri speciale pentru creşterea calităţii profesionale a 
structuri lor pe care le are în subordine; 

g) î ndep l i neşte alte atribuţii specifice funcţiei sale sau date in sarcina sa de către manager, potrivit 
leg ii; 

h) poate supune spre dezbatere ş i pentru formulare de opinii Consiliului Administrativ şi/sau 
managerulu i externalizarea unor activităţi din subordine; 

i) asigură elaborarea de proceduri de lucru privind activităţile coordonate; 

j) asigură evaluarea performanţelor profesionale a personalului din subord ine; 

k) asigură testarea şi verificarea profesională a personalului subordonat ori de câte ori cons ideră 

necesar; 

1) propune sarcinile complementare pentru personalu l din structurile subordonate; 

m) asigu ră intocmirea/actualizarea fişelor de post pentru personalul din cadrul structurilor 
subordonate, precizând atribuţiile , sarcinile ş i activ i tăţile aferente pentru perioada de referinţă , in 
conformitate cu l eg isl aţia aplicabi l ă domeniilor aflate in subordine ." 

2. Al inea tul (2) al articolului 38 se modifică şi va avea următoru l cuprins: 

.. (2) Biroul Marketing are următoare le atribuţii principale: 

a) Ide nt if i că şi se preocupă de atragerea de fonduri nerambursabile, angrenând in acest proces orice 
alte structuri funcţionale ale ONB, in funcţie de specific şi de necesităţi ; 

b) iden t ifică canalele ş i formele de promovare şi distribuţie ale producţiilor artistice; 

c) identifică structurile (persoane fizice sau jurid ice) care pot susţine şi promova imaginea ONB, 
realizarea unor evenimente şi spectacole; 

d) organizează şi răspunde de campaniile ş i evenimentele de promovare ale producţiilor şi de 
susţi nerea imag inii ONB, prin structurile funcţionale din subordine; 

e) ră spunde de in form area fundamentală şi in timp util a managerului cu privire la eficienţa fiecărei 
producţi i artistice/ spectacol puse in scenă ; 

f) fu ndamentează şi propune managerului măsuri de corelare a costurilor de realizare a repertoriulu i 
cu veniturile ob(inute din distribuţia biletelor; 

g) asig u ră informarea periodică a Managerului in legă tură cu rezultatele obţinute pe fiecare tip de 
prod uc ţie artis tică/spectacol/even i menUturneu , in vederea fundamentării/adaptării/reproiectării 
repertoriu lui pe stagiunea în curs sau pe stagiunea viitoare, pentru a eficientiza resursele financiare 
ale ONB; 

h) I den t i fic ă şi propune măsuri de diversificare a strategiilor de distribuţie a biletelor de spectacole; 

i) planific ă şi sta bil eşte necesaru l de bilete; 

j) organ i zează , as igură şi răspunde de gestionarea invitaţiilor ; 

k) colaborează cu Inspectoratele Şcolare ş i cu diferite unită ţ i de învăţământ , in scop e 
promovare a activ i t ăţii ONB in rândul copiilor, tinerilor şi cadrelor didactice, având 
prezenţa unor grupuri de copii ş i tineri la spectacole, proiecte şi activităţi ale instituţiei ; '·''1·' 'Ru 1 

1) dezvo ltă şi imp lemen tează planuri de promovare şi vânzare de bilete în companii , i nstitu~i~ 
organizaţii ; 
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m) iden tifică şi propune măsu ri de diversificare a strategiilor de d istribuţie a biletelor de spectacole; 

n) poa rtă discuţii cu distribu itorii de bilete, abonamente, invitaţ i i , în limita competenţelor şi a 
mandatului; 

o) îndep li neş te orice alte atribuţii date în competenta sa prin lege, prin dispoz i ţie a conducerii ONB." 

3. Alineatu l (2) al art icolului 39 se mod i fică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Biroul Bi lete On-line are următoare le atribu(ii principale: 

a) imp lemen tează şi dezvoltă sistemul de ticke ting ; 

b) pl an i fică ş i sta b i l eş te necesarul de bilete; 

c) răspunde de gestionarea acestora, inclusiv din punct de vedere a justifică rii şi incasării 
cor travalorii lor; 

d) menţine legă tura cu structuri le din domeniul financiar-contabile ale institu ţi ei in vederea 
implemen tă ri i politicii de ticketing ş i a ducerii la bun sfârşit a formalităţilor care urmează activităţi i de 
vânzare (monitorizare, rapoarte, deconturi ); 

e) urmă reşte ş i i n formează în timp util conducerea asupra situaţie i vâ nzări lo r in vederea luări i unor 
măsu r i menite să vin ă în spri jinu l act ivităţ i i de vânzare (promoţii , discount-uri, bilete "lasi minute" etc.); 

f) asig ură l egătu ra cu clienţi i care întâmpină probleme tehnice la ach iziţionarea de bilete online; 

g) gestionează şi so lu ! io nează solic i tă r i le de returnarea biletelor achizi!ionate; 

h) îndepl i neşte orice alte atrib uţi i date in competenta sa prin lege, prin dispozi ţ i e a conduceri i ONB." 

4. Articolul 44 se modif i că şi va avea u rmă toru l cuprins : 

"Art . 44. • Serv iciul Orchestră se afla in subordinea managerulu i, este condus de un şef serviciu şi are 
unnă toare le at ribuţi i pri ncipale: 

a) rea li zează/i nterp re tează repertoriul orchestra! al stagiunii ONB la standardele impuse de 
Manager; 

b) con cen t rează ş i mob ili zează capacităţile creative ale artiştilor orchestrei ONB; 

c) fu ndame ntează şi form al izează cerin ţele de personal artistic de specialitate pentru realizarea 
repertoriu lui din stag iu nea cure ntă ş i vi itoare; 

d) fu ndamen tează ş i re al izează organizarea pe partide a personalului orchestra! , numărul de 
partide, precum şi componenta acestora ; 

e) sta b ileş te dis tribuirea sarcinilor minimale ale personalului orchestra! in corelaţie cu repertoriul 
aprobat şi cu gradul de î n că rca re pe fiecare post; 

f) r ăspu nde de indeplin irea de că tre personalul orchestra! a obliga ţiilo r de serviciu şi veri f i că 

disciplina p rofesio na l ă a acestuia; 

g) participă la proiectele în derulare în care este implicat personalul orchestra! ; 

h) face propuneri privind distribuirea in strume ntiştilor pentru fiecare producţie ; 

i) coroborează ş i cen tra l izează programele ziln ice şi lunare de studii, repetiţii şi spectacole in 
core latie cu repertoriul aprobat; ~ 

j) răspunde de respectarea de către personalu l din subordine a planificăr i i r petrţii c i • 
spectacolelor, conform plan i f i căr i i realiza te de serviciul studii muzicale; r ·! 1 -~ 1 

k) co l aborează cu servici ul studii muzicale pentru repartizarea personalului orchestra! e, repe tl(ii şi 
spectacole; '-%~rHu ·'// 

1) afi şează din timp programele de repe t i ţi i şi spectacole; ·, - / 

m) ca lc ulează numărul servici ilor f i ecă rui membru al orchestrei, in scopu l efectuări i rota!iilor in mod 
egal ; 
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n} face propuneri privind necesarul de instrumente muzicale, accesorii , consumabile etc. specifice 
aclivilă \i i orchestrale; 

o) asigură şi răspunde de existenţa şi integritatea instrumentelor muzicale, proprietatea ONB, a 
recuzitei şi a instrumenlarului necesar pentru desfăşurarea repetiţi ilor şi producţiilo r artistice din 
cad ru l repertoriului stagiunii ; 
p) so luţionează situaţiile create de indisponibilitatea artişti lor ; propune managerului deciziile de 
inlocuire; 

q} răspu nde de coordonarea, supervizarea şi armonizarea activităţilor artistice ale personalului 
orchestrat in condiţii de securitate şi sănătate în muncă , pentru punerea în scenă a producţiilor 
art istice in conformitate cu programele de spectacole ş i cu indicaţiile regizorale; 

r} răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată , de predarea acestora la 
arhiva ONB; 

s} întocmeş te ş i gestionează registrele impuse de l eg islaţia aplicabilă şi de reglementările in terne; 

t} propune planificarea concediilor de odihnă şi răspunde de realizarea acestora conform planifică r ii 

pentru personalul orchestrat; 

u} programează şi planifică studiul individual, pentru menţinerea şi imbunătă!irea execu\iei tehnice 
ş i a stilului in terpretativ; 

v} asigu ră respectarea acele iaşi formaţii orchestrale stabilite de dirijor pentru toate repeti! iile 
ace l uiaş i spectacol, precum şi tinuta completă de spectacol , care este obligatorie, indiferent de 
genul producţi ei artistice; 

w} asigură respectarea întocmai a recomandărilor dirijorilor şi programului de repetiţi i şi 

spectacol/concert/recital etc. ; 

x} răspunde de desfăşurarea activităţii solistice în funcţie de solicitări l e şi necesităţi le artistice ale 
ONB; 

y) îndeplin eşte orice alte atribuţ i i specifice ." 

5. Articolul 48 se mod ifi că şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 48. - Compartimentul Regizori Scenă se află în subordinea şefulu i Serviciulu i Artistic Scenă şi are 
u rmă toarele atribuţii principale: 

a} co l abo rează cu toale compartimentele artistice şi tehnice pentru buna desfăşurare a repeti!iilor şi 

speclacolelor; 

b) consemnează în part itura reg izorală a spectacolului toată regia şi mişcarea scenică ; 

c) urmăreşte calitatea jocului scenic pentru toate spectacolele pe care le are în asisten!ă ; 

d) asigură respectarea normelor de siguran\ă şi desfăşurarea corec tă a spectacolelor; 

e) colaborează la definirea cerinţelor privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă cu Serviciul de Prevenire şi Protecţie a Muncii şi pentru definirea riscurilor pe fiecare 
activi tate in pa rte; 

f) coo rdonează ac tiv 1 t ă! ile de predare şi pregatire scenică a rolurilor in care sunt distribui!i angaja!ii 
ONB sau art işt i colaboratori; 

g} desfaşoa ră activitatea de concep!ie şi coordonare a spectacolelor pe planul dramat119~~~~ic~ ; 

h) urmăreşte ş i răspunde de armonizarea in timpul repeli\iilor şi/sau spectac . lflo r r:a~tvtu·ro 
part i c i pa nţilor la realizarea producţiilor artistice; / , !n ' ·~) 

i} răspu nde sub raportul tuturor componentelor artei teatrale de spectacolul a căre ~ realiZare a fost1. P TlliJ ' 
încred in ţată ; · / - --j} răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată , de predarea aces ora la 
arhiva ONB; 
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k) răspunde de întocmirea şi gestionarea reg istrelor impuse de legislaţia apl i cabilă , precum şi de 
reglem entă ri l e interne; 

1) îndep l i neşte orice alte sarcini date în competenta sa prin lege, prin dispoziţie a conducerii ONB. 

6. Du pă art icolul 48 se introduce un nou articol, art. 481, cu următorul cuprins: 

.. Art. 48. 1 - Compartimentul Regie Scenă , se află in subordinea şefu l ui Serviciului Artistic Scenă şi are 
u rmătoarele atribuţ ii principale: 

a) colaborează cu Compartimentul As i stenţă Regie şi Compartimentul Regizori Scenă pentru buna 
des făş ura re a repetiţii /ar şi spectacolelor; 

b) răspu nde de intocmirea, afişarea ş i/sau comunicarea către personalul tehnic a tuturor 
elementelor necesare aşig urări i suportului tehn ic al producţiilor artiştice/spectacolelor (schiţe tehnice 
de spectacol, ca iet de regie de scenă , a tuturor celorlalte activităţi ce interesează personalul tehnic 
de scen ă) ; 

c) ve r i fic ă existenta la scenă a tuturor obiectelor de decor, recuzită , costume şi semnalează lipsa 
sau degradarea acestora în referate către şeful ierarhic; 

d) recepţionează, păstrează ş i răspunde de bunurile preluate în ges tiune; 

e) no tează in caietul de regie de scenă manevrele tehnice, fazele de lumină/sunet/video/efec te 

speciale, Indicatii scenografice şi urmăreşte respectarea acestora pe parcursul repetiţiilor şi 

reprezentaţiilo r ; 

f) este coordonatorul tehnic principal al spectacolului prin acţiunea căruia se operează raportul între 
momentul muzical ş i cel scenic; 

g) org an izează din punct de vedere al rela ţie i dintre factorul artistic şi cel tehnic desfăşurarea 
norma l ă a repetiţii / ar şi spectacole/ar, in acest sens, dă comenzi obligatorii pentru to ţ i angajaţii (art işti 

şi tehnicieni) ş i as tfel a sigură desfăşurarea normală a repetiţii/ar ş i spectacolelor conform caietulu i de 
reg ie; 

h) colabo rează la definirea cerintelor privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă cu Serviciul de Prevenire şi Protecţie a Muncii şi pentru definirea riscurilor pe fiecare 
activitate in parte; 

i) î ndep lineşte orice alte sarcini date în competenta sa prin lege, prin dispozitie a conducerii ONB.'. 

7. Articolul 49 se mod i fică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 49.- Compartimentul Asistenţă Regie se află in subordinea şe fului Serviciului Artistic Scenă şi are 
urm ătoa rele atribuţii principale: 

a) co l aborea ză cu Compartimentul Regie Scenă pentru buna desfăşurare a repetiţii/ar şi 

spectacole lor; 

b) as 1gură buna desfăşurare a spectacolelor din punct de vedere artistic, în special în lipsa regizorului 
artistic, pe tot parcursul repett tii lor pentru premieră şi pentru toate reprezentapile următoa re ; 

c) as ig u ră ş i răspunde de prezenta ş i corelarea tuturor participanţi lor la repetiţii şi/sau spe 
tu turor partic ip anţi lor im p lica ţi in realizarea producţiilor artistice; " 

d) u rmă reş te ş i ră spu nde de armonizarea in timpul repetiţii/ar şi/sau spectacole! · g~ 
partic ipanţilor la realizarea producţiilor artistice; ? 

C" l"t•• RU 

e) sp rij in ă regizorul artistic, in cadrul unei noi producţ i i , în indeplinirea tuturor operaţiunile "< Ş i ' prei~ 
toa te detal iile legate de mizanscenă : mişcări ş i ind i caţi i scenice, precum şi aspectele 
organizatorice, artistice şi detalii tehnice in vederea coordon ă ri i repet iţ ii/ar viitoare; 

f) as ig u ră şi răspu nde de înregistrarea pe suport electronic şi respectiv consemnarea în 
reg istru l/condici speciale a presta(iei personalului prezent şi a tuturor incidente/ar ivite pe parcursul 
rea liz ă r i i repeti(iilor/spectacolelor; prezintă conduceri i aceste materiale cu propuneri de solutionare; 
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g) notează în caietul de regie conceptul regizoral , indica(iile regizorale, m1şcan scenice, intenţi ile 

personajelor, manevrele tehnice, fazele de l umină/sune !/video/efecte speciale, indicaţi i 

scenografice ş i urmă reş te respectarea acestora pe parcursul repet iţ ii lor şi reprezentaţii lor ; 

h) verific ă ex is tenţa la scenă a tuturor obiectelor de decor, recuzită , costume şi semnalează lipsa sau 
degradarea acestora în referate către şefu l ierarhic; 

i) colaborează la definirea ce rinţelor privind respeclarea normelor de securitate şi sănătate in muncă 
cu Serviciul de Prevenire şi Protecţie a Muncii şi pentru definirea riscurilor pe fiecare activitate în 
parte ; 

j) răspunde de integrita tea documentelor ş i a bazei de date gestionată , de predarea acestora la 
arh iva ONB; 

k) î ndep lin eş te orice alte sarcini date în competenta sa prin lege, prin dispoziţie a conducerii ONB." 

8. Articolul 56 se modifică ş i va avea următorul cuprins : 

"Art . 56. - (1) Serv iciul Artistic Scenă funq ionează in subordinea managerului şi este condus de un şef 
serviciu şi are urmatoarele atribu(ii principale: 

a) org anizează întreg personalul artistic de scenă în vederea suspnerii spectacolelor; 
b) asigu ră şi răspunde pentru buna desfăşurare a tuturor repetiţiilor curenle , repeti!iilor generale, a 

spectacole lor, a premierelor şi a relu ă rilor ; 

c) rea l izează programul de repe ti ţ ii şi spectacole ş i gestionează activitatea tuturor compartimentelor 
aflate in subordinea sa , in tot ceea ce înseamnă repetitii curente , repetiţii generale şi spectacole; 
d) urmăreşte şi răspunde de armonizarea în timpul repetiţiilor şi/sau spectacolelor a tuturor 

pa1i ici pan(ilor la realizarea producţiilor artistice; 

e) colaborează cu Serviciul Studii Muzicale în vederea stabilirii repeti(iilor curente, repetiţiilor generale 
şi spectacolelor la scenă ; 

f) asigură ş i răspunde de elaborarea proiectelor de norme şi procedurilor de lucru pentru domeniul 
său de activita te; 

g) face propuneri privind formarea profesională continuă a personalului subordonat; 
h) as i gură ş i răspunde de intocmirea/actualizarea fi şelor de post pentru personalul din cadru l 

slructurilor subordonale, precizând atribuţi i le , sarcinile şi act i vită!ile aferente pentru perioada de 
referin(ă ; 

i) răspunde de fundamentarea efectuării orelor suplimen tare ş i de încadrarea acestora in limi ta 
admisă de lege pentru personalul din subordine; 

j) răspunde de planificarea ş i realizarea, conform programăr i lo r , a concediilor de odihnă pentru 
personalul în subord ine; 

k) primeşte şi propune solu(ii privind contesta( iile şi reclama(iile personalului din subordine cu privire 
la evaluările real iza te ş i a relaţiilor de muncă ; înaintează propunerile de soluţionare structurii de 
conducere superioare; 

1) asigură ş i răspunde de înregistrarea pe suport electronic şi respectiv consemnarea în 
registrul/cond ici speciale a prestaţiei personalului prezent şi a tuturor incidentelor ivite pe parcursul 
rea l iză rii repetiţiilor/s pectacolelor ; prezintă conducerii aceste materiale cu propuneri de soluţionare ; 

m) răspunde de realizarea eva luării anuale a personalului din subordine; 

n) aduce obligatoriu la cunoştin!ă , în sc1·is, conform prevederilor legale, rezultatele evaluărilor fînale 
anuale a pe rsonalulu i subordonat; --=---

o) recepţionează , păstrează şi răspunde de bunurile preluate in gestiune; ~~;~ 
1 

"'~ 
p) indeplineste orice alte sarcini date in competenta sa prin lege, prin dispozi e"fcl conduCI'~rii Q 

' \" L 
1 !d 

~r l'l'll'i!RU . "!J 
• ·'.h 

,. ~ (2) În subordinea Serviciului Artistic Scenă se află următoarele structuri: 

a) Compartimentul Asistenţă Regie; 

b) Compartimentul Regizori Scenă ; 



c) Compartimentul Regie Scenă." 

9. Articolul 57 se modifică ş i va avea următorul cuprins: 

"Art. 57. • (1) Direcţia Tehnic-Administrativă funqionează în subordinea directorului general adjunct ş i 

este condusă de un director. 

(2) Direc!ia Teh nic-Administrativă are următoarele atribu!ii principale: 

a) coordonează , conduce, con tro lează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul structu ri lor 
subordonate, conform organigramei , în concordanţă cu repertoriul ONB şi cu standardele de 
performanţă stabi lite de manager; 

b) asig ură şi răspunde de elaborarea procedurilor opera!ionale interne privind activităţile coordonate; 
c) asigu ră şi răspunde de susţinerea componenJei tehnice a fiecărei producţii artistice din cadrul 

repertoriu lui ONB ; 
d) răspunde de în tocmirea completă şi la timp a documentaţie i tehnice în vederea executări i 

decorurilor, costumelor, recuzitelor etc. de către forma!i ile propri i ş i/sau de către furnizori/prestatori 
externi; 

e) coordonează , conduce, monitorizează ş i răspunde de activitatea de producţie pentru realizarea 
suportului tehnic al repertoriului ; 

f) co l aborează cu di rectorul general adjunct în vederea emiterii deciziilor de punere în scenă ; 

g) co l aborează cu toate structurile implicate în vederea fundamentării şi organ izări i suportului tehn1c 
pentru rea lizarea producţiilor art istice şi respectiv a spectacolelor, pentru: 

1. realiza rea echipamentelor, decorurilor şi · costumelor, conform ceri nţelor scenografilor, 
regizorilor, coregrafilor; 

11 . definirea standardelor privind cerinţele de siguranţă a actului artistic pe scenă ; 

II I. configurarea programului de activitate a insti tuţie i. 

h) asig u ră şi răspu nde de buna funcţionare a întregului suport tehnic al producţi i lor artistice; 
i) în colaborare cu directorul general adjunct identifică soluţii de rezo lvare a neconformităţilor şi 

d irecţ io nează spre rezo lvare căt re compartimentele responsabile; 
j) av i zează ş i răspunde de documen taţiile tehnice pentru orice modificări aduse utilajelor la scenă ; 

k) e l aborează ş i ră spunde de rea lizarea planuri lor şi programelor privind reviziile tehnice periodice şi 

repara tiilor cap itale, a suportu lui tehnic privind spaţiu l scenei , inclusiv al formati ilor/atelierelor de 
prod ucţie ; 

1) fundamentează propuneri le de angajamente bugetare din domeniul său de activitate; 
m) fundamen tează propunerile de invest i ţii in echipamentele de scenă şi pentru atelierele/formatii le de 

prod ucţie ; 

n) asigu ră şi răspunde de integritatea şi conformitatea ech ipamentelor de scenă , tehnice şi artistice; 
o) as i gu ră furniza rea de uti l ită (i pentru imobilul ONB; 
p) u rmă reş te şi răspunde de cal itatea l ucrări lor de reparaţii curente , repara lii capitale , precum şi 

pentru cele recepţionate ; 

q) fundamentează ş i as ig u ră necesarul de materiale de întreţinere ; ~ 

r) răspunde de executarea lucră ri lor de întreţinere , renovare, reparaţii , amenajare~· , o ''ilului· • .~ 
s) asigu ră ş i răspu nde de administrarea in bune condiţi i de siguranţă şi medi 1 a in obi u ui ŞI \ 

celorlalte bunuri ale ONB, inclusiv în intervalul orar de desfăşurare al spectacol qr; ' ~), 
t) co l aborează cu ce lelalte structuri pentru respectarea normelor de utilizare a imob<lulur: 'bulî~BlP ' şi 

u t i l ită( ilo r din dotare ; · 
u) răspunde de păstrarea in condiţi i de i g ienă şi sig uran ţă a imobilului; 
v) răs punde de încheierea as igurării imobilului ş i a bunurilor din dotare, în limita fondurilor alocate cu 

această destin aţie (inclusiv a autoturismelor) ; 
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w) f u ndamen tează ş i as i g u ră necesarul de personal pentru îndrumarea ş i plasarea spectatorilor; 

x) sprij in ă acti vi tăţ i le de protocol desfăşurate în cadru l ONB; 

y) co l aborează cu Directia Organizare Spectacole în vederea asigurării parametrilor optimi (ig ienă , 

aspect, primire) în ceea ce priveşte spaţiile de primire şi deservire a publicului ; 
z) organ i zează şi răspunde de primirea şi evacuarea publicului spectator; 
aa) nu admite părăsi rea din parcul de maşini a nici unui autoturism, dacă nu are toate asigurările , 

revizii le la zi , dacă exist ă d i s funcţionalită ţi in funcţiona rea acestuia; 
bb) colaborează pe linia securităţi i şi sănătăţii în muncă cu compartimentul de prevenire şi p rotecţie a 

muncii pentru defini rea riscurilor pe fiecare acfivitate/posUioc de muncă din subord ine; 
ce) as igură şi răspunde de calcularea numărului serviciilor din fiecare producţie a rtistică pentru 

personalu l tehn ic de specialitate; 
dd) avizează propunerile de angajare, promovare, sancţionare sau înce tare a contractelor individuale 

de muncă pentru sa l ariaţii din structurile pe care le coordonează in cond i ţ ii le legii ; 
ee) asigură şi răspunde de obţinerea avize lor ş i autorizaţiilor necesare desfăş urării activităţii 

sa l ariaţilor din subordine după data angajării ; 

ff) răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată , de predarea acestora la 
arhiva ONB; 

gg) răspunde de intocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă , precum şi de 

reglementări le interne ; 
hh) îndep l i neşte orice alte sarcini date în competen ta sa prin lege, prin d ispoziţie a conducerii ONB. 

(3) În subordinea Direc(iei Tehnic - Admi nistrativă se află următoarele structuri : 

a) Atelierul l ntreţinere Croitorie; 

b) Atelierul Mânuitori Decor; 

c) Atelierul lntreţinere Tapiţerie; 

d) Ate lierul Recuzi tă ; 

e) Atelieru l Sonorizare; 

f) Atelierul Lumini; 

g) Atelierullntreţinere Cizmărie; 

h) Atelierul Machiaj • Perucherie; 

i) Atelierul Întreţinere Imobil; 

j) Biroul Asistenţă Sală ; 

k) Biroul Personal Auxiliar; 

1) Atelierul Pază, PSJ, Mediu . 

(4) Atelierullntreţinere Croitorie este condus de un şef atelier şi are următoare le atribu !ii principale: 

a) intret ine, asigură , mani pulează şi gestionează îmbrăcămin tea şi încălţămintea necesară fiecă rui 

spectacol, pe epoci ş i întocmai cu ceri nţele regizorului/scenografulu i; 

b) cunoaş te spectacolul în în tregime pe acte, tablouri; 

c) asigură costumarea personalului artistic pentru repetiţi i generale şi spectacole la sediu şi în ee; 
d) în t reţine costumele ş i accesoriile. le pregăteşte din timp pentru următorul spectacol ~. _, 
sp a l ă , ca l c ă , coase, repară , ajustează , efectuează mici modificări şi t ransformări uriei 1 cat"mal ~ 
adecvate ş i adevăra te apariţii pe scenă a soliştilor , coriştilor , balerinilor; L-) 
e) respec t ă costumaţia specifică fiecărei producţii . 

f) asigu ră gestionarea co rec tă a costumelor şi accesoriilor, intocmesc listele de inventariere, in..& 
evid enţa costumelor pe stiluri şi epoci , î ntreţin ordinea şi curăţenia în depozitele de costume, verifică 
permanent starea acestora , aplicând procedeele de păstra re şi conservare; 

s 
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g) pune la dispoziţia ONB diferite costume, in vederea înch irierii acestora terţilor, cu aprobarea 
conducerii i nstituţie i , la tari fele stabilite şi ţine evidenţa acestora; 

h) transpo rtă 1 în carcă- descarcă şi asigură costuma(i ile pentru turn ee; 

i) asigură curăţarea costumelor pentru a fi prezentate în bune condiţii la repetiţii şi spectacole ; 

j) recepţionează , păs tre ază şi răspunde de bunurile preluate in gestiune; 

k) îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(5) Atelierul Mânuitori Decor este condus de un şef atelier ş i are următoarele atributii principale : 

a) realizează montarea şi manevrarea manuală şi mecanică a aşezării decorurilor, executând toate 
operaţiunile de montare-demontare a elementelor şi repere/ar ce compun decorul , plasându-se in 
ansamblul general , con form schiţe l or scenografice; 

b) execută lucrările de ansamblu , manevrele tehnice ale decorurilor şi i nstalaţiilor mecanice în timpu l 
spectacolelor şi repetiţiilor ; 

c) execută i mproviza ţii din decoruri vechi pentru repe tiţii , spectacole, adaptându-le stilului şi epocii , 
precum şi regiei şi scenografiei spectacolului respectiv ; 

d) manevrează i nstalaţiile mecanice din scenă în vederea realizării unor efecte în spectacole (trepte, 
culisante, contrabare, rivalte, podeţ mobil, arlechin) , citeşte şi descifrează schiţele de decor; 

e) recondiţionează , t ransformă , repară , după caz, elementele de decor şi decorul in colaborare cu 
ate lierele de produc ţi e ; 

f) depozitează , asigură şi întreţine decorurile, le transportă , încarcă şi descarcă în timpul dep/asărilor 
şi turneelor, gestionează , bunuri le şi materialele din gestiune 

g) rece pţionează , păstrează şi răspunde de bunurile prelua te in gestiune; 

h) îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(6) Atelierul Intretinere Tapiţer ie este condus de un şef atelier şi are următoare le atribuţii principale : 

a) întreţine , execută când e cazul luc rările de recondiţionare tapiţerie , tapiţerie artistică complexă şi 
deco ra t i vă pentru decoruri Ş I mobilier, pe epoci şi stiluri, conform schiţelor scenografice şi răspunde 

pentru corectitudinea şi calitatea execuţie i ; 

b) execută lucră ri de reparaţii ş i întreţinere a tapiţeriei ; 

c) execu tă lu cră ri de capitonare, confecţionează huse, perdele, căptuşeşte rame; 

d) ges t ion ează bunurile încredinţate ; 

e) recepţionează . păstrează şi răspunde de bunurile preluate în gestiune; 

f) execu tă orice alte lucră ri de tap iţerie necesare speclacolelor sau instituţiei ; 

g) îndep l i neşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(7) Atelierul Recuzită este condus de un şe f atelier şi are următoarele atribuţii principale: 

a) asigurarea, manipularea ş i gestionarea obiectelor de recuzită necesare desfăşurări i spectacolului 
(mobilier, covoare, tablouri, veselă , arme, panoplii , obiecte de decoraţii , instrumente muzicale, lămpi , 

partitu ri muzicale, obiecte decorative, alimente etc.) multe dintre acestea având valoare deosebită ; 

b) participa rea la montarea şi demontarea de decor a obiectelor de recuzită ; 

c) cunoaşterea desfăşurări i spectacolului pe acte, scene, tablouri ; ~ '. "" 
d) alege, transportă ş i aşază in decor obiectele de recuz ită , in locurile indicate de re zt?rtsfe' 'Ogr.llaf Şj-\ 
necesare fiec ărui tablou din spectacol, inlervenind prompt la orice sch imbare de deco 

1 ~: 1 ~,}, 
e) execută reparaţii , recondiţionă ri de obiecte din lemn, ipsos, pai, pânză etc .; ., ' , d/ 
f) asig ură ş i întreţine obiectele de recuzi tă din depozit, tra nsportă , încarcă-descarcă-şi _asigură 
obiectele de recu zită în timpul deplasări lor şi turneelor; 

g) recepţionează , păstrează şi răspu nde de bunurile preluale in gestiune; 



h) îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(8) Atelierul Sonorizare este condus de un şef atelier ş i are următoare le atribu\ii principale : 

a) gestionarea patrimonială a i nstalaţi i lor de sunet, colaborând cu firmele de profil când este cazul ; 

b) efectuarea legăturii fonice intre regia tehnică şi cabinele personalului artistic la spectacole/concerte 
ş i repe t i ţii , iar in cazulr·epetiţiilor la scenă asigură legătura fonică intre regizorul artistic şi scenă ; 

c) instalarea şi verificarea microfoanelor, efectuarea cablajelor necesare inregistrărilor , verificarea 
insta l a ţie i de mixaj şi efectuarea cablajelor prin fişe şi canalele de conexiune la scenă in vederea 
spectacolelor/concertelor, in colaborare cu firmele de specialitate când este cazu l; 

d) cunoaşterea spectacolelor/concertelor (text. muzică) ş i realizarea sonorizări i şi efectelor sonore pe 
tablouri şi acte , marcând pasajele şi scenele conform cerintelor regiei ş i scenografiei spectacolului/ 
concert ului ; 

e) verificarea ş i pregătirea din timp a aparaturii ş i instalaţiilor din dotare; 

f) Imprimarea sonoră a spectacolelor/concertelor şi înregistrarea audio-video, la cererea conduceri i 
ONB; 

g) Instalarea şi verificarea funcţionării aparatelor de litraj; 

h) participarea la deplasări şi turnee, transportarea, încărcarea-descărcarea şi asigurarea aparaturii 
de sonorizare in timpul deplasări lo r şi turneelor; 

i) utilizarea efi c ientă şi gestionarea aparaturi i încredinţate ; 

j) recepţionează . păstrează şi răspun de de bunurile preluate in gestiune; 

k) îndeplineş te orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(9) Atelierul Lumini este condus de un şef atel ier şi are următoarele atribu\ii principale : 

a) realizarea ilum i nării şi producerii efectelor electrice în scenă , începând cu manipularea 
reflectoarelor şi a altor surse de lumină (rivalte, l ămpi cu bec incandescent, proiectoare de mână , 
spoturi , aparatură de efecte ş i anexă , filtre, şaibe de culoare, difuzoare etc.) şi te rminând cu 
manevrarea tablourilor de comandă electrice (orgă de lumini , rezistente , autotransformatori) atât la 
sediu cât şi in turnee , când se foloseşte aparatura de turneu (cutii de distribuţie , cabluri , grupuri 
electrogene, tablouri portabile rezistente, alte aparaturi şi tehnici noi de realizare a luminii) ; 

b) cunoaşte spectacolele ( text-muzică) şi execută iluminarea acestora şi efectele de lumini pe tablouri 
şi acte, producând scenele, conform cerintelor regizorale, scenografice şi coregrafice; 

c) pregă teşte , l uc rează şi montează în decor, pentru producerea efectelor speciale şi fixarea luminii , a 
aparaturii necesare asigurării lumin ii pe scenă şi fosă ; 

d} î n t reţin e in stare de functionare aparatura din dotare, execută lucrări le de reparaţii electrice 
necesare premierelor, reluărilor şi spectacolelor, precum ş i la sediul ONB, pregăteşte din timp 
aparatura , gest i onează bunurile încred i nţate ; 

e) recepţion ează , păstrează şi răspunde de bunurile preluate în gestiune; 

f) î ndeplineş te orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

/--
(1 O) Atelierullntreţinere Cizmărie este condus de un şef atel ier şi are următoarele atribu\ii principale: 

a) in tretine încă l ţămintea de epocă sau modernă pentru scenă a artiştilor distribuiti in specta hqlele de 
ope ră , operetă , balet şi concerte, răspunzând de calitatea tehnică şi artistică a execuţie i , înc , rându-
se in termenele stabili te ; c;ţl'/•n,;sT u. 

b) citeş te şi desc i frează schiţe le , cunoaşte epocile; '1? ş ., 

c) ia măsuri rapide in cazu l unor urgente - lipeşte . coase artistic, manual şi mecanic, trage fete pe 
calapoade, montează , t ă l puieşte , îm bin ă şi asamblează piesele componente până la execuţia finală a 
produsului , pantofi . cizme, sandale etc .; 

d) recondi ţionează in cazuri excepţionale panto fi de balet, poante şi flexibili pentru compartimentul 
balet; 
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e) propune posi b i lit ăţi de în locuire a în călţăm i ntei în cazul distrugerii acesteia; 

f) gest 1onează , păstrează ş i răspunde de bunurile preluate în gestiune; 

g) colaborează cu partenerii din ech ipa de lucru . cu realizatorii artistici ai spectacolului , cu membrii 
celorlalte compartimente din cadrul Serviciulu i de execuţie ; 

h) î ndeplineşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(1 1) Atel ierul Machiaj-Perucherie este condus de un şef atelier şi are următoarele atribu!ii principale: 

a) efectuează machiajul personalului artistic pentru spectacole şi repetiţii generale, întocmai cu 
ceri nţele scenografice şi regizorale, atât la sediu cât şi în deplasări sau turnee; 

b) real i ze ază machiajul artistic conform sch i ţelor şi cerinţelor regizorale ş i scenografice, în funcţie de 
epocă , de tipologia personajelor şi tipurile artiştilor, studiind diferitele caractere pentru o redare cât mai 
fidelă : 

c) execută machiajul de portret, compunerea grimelor, execută măşti , efectuează mulaje şi alte lucrări 
specifice legate de machiajul special 

d) execută retuşurile la machiaj şi reface machiajul în timpul spectacolului ; 

e) verifică termenele de valabi litate a produselor cosmetice şi chimice folosite, improspătează trusele 
de machiaj şi le completează du pă necesităţi cu acordul conducerii ONB; 

f) ges t ionează materialele, substantele, produsele şi trusele de machiaj din gestiunea sa; 

g) rece pţionează , păst rează ş i răspunde de bunurile preluate în gestiune; 

h) ambalează , transportă , î n carcă-descarcă şi asigură bunurile în timpul deplasărilor ş i turneelor. 

i) confec ţionează , execută , ap l ică şi imp lantează lucrările de perucherie de epocă şi contemporane 
(peruci , meşe , bărb i, chelii, mustăţi , cocuri, sprâncene, coafuri , onduleuri) realizând coafurile şi 

accesori ile necesare spectacolului după schiţele ş i ceri nţele scenografice şi regizorale 

j) imp l a ntea ză peruci , coafează , ondulează părul , vopseşte părul şi pregăteşte personalul artistic 
pen tru s ce n ă , respectând detal ii le necesare efectului scenic; 

k) pregă teş te din timp peruci le, recondiţionează şi întreţine l ucrările de perucherie din gestiunea sa, le 
gest ionează cu maxim de responsabilitate : 

1) pa rticip ă la dep l a să rile ş i turneele instituţie i , in funcţie de programări, ambalează , transportă , 
î ncarcă-descarcă ş i as igură lucră ri l e de perucherie în timpul deplasărilor ; 

m) recepţionează , păstrează şi răspunde de bunuri le preluate în gestiune; 

n) îndeplineş te orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(1 2) Atelierul Întreţinere Imobil este condus de un şef atelier ş i are următoarele atribu\ii principale : 

a) asigu ră ş i răspunde de buna funcţionare a întregului suport tehnic al producţiilor artistice; 

b) in co laborare cu directorul tehnic administrativ şi directorul general adjunct i dentifică soluţii de 
rezolva re a neconformit ăţilor şi d i recţionează spre rezolvare către compartimentele responsabile ; 

c) av i zează şi răspunde de documen t aţii l e tehnice pentru orice modificări aduse utilajelor la scenă ; 

d) e l abo rează ş i răspunde de realizarea planurilor şi programelor privind revizi ile tehnice periodice şi 
repa raţ i i l o r capitale, a suportului tehnic privind spaţiul scenei , inclusiv al atelierelor/formatiilor de 
produc ţi e ; 

e) fu ndamentează ş i s us ţin e propunerile de angajamente bugetare din domeniul său d Ctivitate; . 
f) tundamentează ş i formalizează propunerile de investitii în echipamentele de (/)cena

1

- -.· Şi r nent~ .\ 
atelierele/fo rrnatii le de producţie ; .~; · J • ~ 

g) as i g u ră ş i răspu nd e de integritatea şi conformitatea echipamentelor de scenă , teh ic~ şi:c:a@~ILc~ ; / 

h) ce rii fică şi as 1gu ră furnizarea de utilită ţi pentru imobilul ONB; " 

i) colaborare ş i corelare cu celelalte structuri implicate în siguranţa clădirii şi a personalului ; 

j) urmăreşte ş i răspu nde de calitatea lucrărilor de reparaţi i 1 investiţii recepţiona te; 

k) fundamentează ş i asigură necesarul de materiale de întreţinere ; 
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1) răspunde de executarea calitativă a lucrărilor de întreţinere , renovare, reparaţii , amenajare a 
imobilului; 

m) asigură şi răspu nde de administrarea in bune condiţii de siguranţă ş i mediu a imobilului şi a 
celorlalte bunuri ale ONB, inclusiv în in terva lul orar de desfăşura re al spectacolelor; 

n) co l aborează cu celelalte structuri pentru respectarea normelor de utilizare a imobilului , bunurilor şi 
ut i l ităţ i lo r din dotare; 

o) răspunde de păst rarea in condiţii de igienă ş i siguranţă a imobilului; 

p) răspunde de incheie rea asigurări i imobilului şi a bunurilor din dotare, în limita fondurilor alocate cu 
aceas tă destinaţie (inclus iv a au toturismelor); 

q) fundamentează ş i asigură necesarul de personal pentru indrumarea şi plasarea spectatorilor; 

r) spri jin ă activităţile de protocol desfăşurate în cadrul ONB; 

s) asigurarea parametrilor optimi ( igienă , aspect, primire) in ceea ce priveşte spaţiile de primire şi 
deservire a publicului ; 

t) organ izează şi răspunde de primirea şi evacuarea publicului spectator; 

u) nu admite părăsirea din parcul de maşini a nici unui autoturism dacă nu are toate asigurările , 
rev izii le la zi, dacă există disfuncţionalilăţ i în funcţionarea acestuia; 

v) co l aborează pe linia securităţii şi sănă tă ţii în muncă cu serviciul de prevenire şi protecţie a muncii 
pentru definirea ri scurilor pe fiecare activitate/post/loc de muncă din subordine; 

w) asigu ră şi răspunde de calcularea numărulu i serviciilor din fiecare producţie artistică pentru 
personalul tehnic de specia litate; 

x) avizează propunerile de angajare, promovare, sancţionare sau încetare a contractelor individuale 
de muncă pentru sa la ria ţi i din structurile pe care le coordonează în condiţiile legii ; 

y) asigu ră şi răspunde de obţinere a avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării ac t iv i tăţii salariaţi lor 

din subordine după data angajări i ; 

z) răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestiona tă, de predarea acestora la 
arhiva ONB; 

aa) răspunde de intocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă , precum ş i de 
reglementă ri le interne; 

bb) îndep l i neşte orice alte sarcini date in competenta sa prin lege, prin dispoziţie a conducerii ONB. 

(13) Biroul Asis tenţă Sală este condus de un şef birou şi are următoarele atribu!ii principale: 

a) răspu nde de amenajarea şi pregătirea sălilor de spectacole şi a spaţiilor adiacente pentru primirea 
spectatorilor; 

b) răspunde de organizarea activi t ăţii garderobei şi a siguranţei bunurilor lăsate in încredin ţare pe 
perioada desfăşurări i spectacolelor; 

c) răspunde de organizarea personalului propriu în vederea primirii , înd rumării şi evacuării publicului 
spectator; 

d) răspunde de gestionarea ş i distribuirea pliantelor, programelor etc. oferite/vândute publicului 
spectator; 

e) predă zi lnic, în limitele programulu i de funcţionare a Casieriei Centrale a institutiei , s m~ l.~~i BCJ!Sate 

din vânzarea de caiete/pliante/programe de sală etc.; , 0 '
0 

· · 1 • ,~ 
1 ~ ţ• ( '\ ~'-

f) răspunde de stocul de caiete/pliante/programe de sală etc., avându-1 în gestiune; 1 
' (;; 

1 1 1-

g) verifică starea sălilor de spectacole, după terminarea spectacolelor, din punct de veder~~ 1 
cură eniei şi al protecţiei la incendii; ' ·· J ~ 

h) as i gură personalu l pentru participarea la activi tăţi le de protocol ; -

i) colaborează pentru definirea ceri nţelor privind respectarea normelor de securitate ş i sănătate în 
muncă cu servic1 ul de preven ire şi protectie a muncii pentru definirea riscurilor pe fiecare 
activitate/post /loc de muncă din subordine; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţi i date în competenţa sa prin dispoziţie a conduceri i ONB. 
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(14) Biroul Personal Auxiliar este condus de un şef birou şi are următoarele atr i buţii principale: 

a) răspunde de primirea corespondenţe i şi de asigurarea termenelor legale pentru răspuns ; 

b) întocmeşte mapa conducerii in funcţie de priorităţi ; 

c) repart izează lucrăr i l e ce au primit o rezoluţie din partea conducerii , registraturii sau destinatarilor; 

d) asigură l eg ăturile telefonice in interiorul ş i exteriorul i nstituţie i ; 

e) asigură tehnoredactarea, multiplicarea , arhivarea documentelor; 

f) coordonează lucrările de birou de i mportanţă lim i tată , cum sunt: clasarea dosare lor, util izarea de 
folocopiatoare sau păstrarea şi operarea in diverse registre de evidenţă ; furnizarea de info rmaţii în 
legă tură cu activitatea şi programul instituţiei ; asigurarea protocolului ; 

g) răspunde de gestionarea şi fo losirea efi c ientă a parculu i auto al ONB; 

h) răspunde de întreţ inerea echipamentelor şi autovehiculelor; 
i) răspunde de asigurarea transporturilor necesare activi t ăţii inst i tuţiei , administrarea, întreţinerea şi 
reparare a parcului de autovehicule; 

j) răspunde de organizarea şi gestionarea arhivei documente lor în tregii instituţii , conform cerinţelor 
formulate de Arhiva Naţională ; 

k) org anizează şi g es tionează intreaga activitate de arhivă a instituţiei ; 

1) asigură comunicarea şi predarea arhivei ONB la Arhivele Naţionale . 

(1 5) Ate lieru l Pază , PSI, Mediu este condus de un şef atelier ş i are următoarele atribuţii principale: 

a) execută şi răspu nde de asigurarea co ndiţii lo r şi ce rinţelor de pază , PSI şi mediu, in cadrul ON B, 
atât pen tru personalul propriu , cât şi pentru publicul spectator; 

b) asigu ră ş i răspunde de elaborarea proiectelor de norme şi procedurilor de lucru pentru domeniul 
său de activitate; 

c) asigu ră şi răspunde de s iguran ţa obiectivelor, bunurilor ş i valorilor, inclusiv a arhivei şi bazelor de 
date informatice, impotriva or icăro r evenimente din punct de vedere al protecţiei la incendii, situa ţ i i lo r 
de urgenţă ş i cond iţi i de mediu; 

d) asigură echipamen tele de protec ţie şi de lucru conform prevederilor legale în vigoare; 

e) obţine au to ri zaţi ile 1 avizele pentru act i vităţile coordonate din partea instituţiilor de specialitate ori 
de câte ori se impune; 

f) ve rifică exis tenţa atestatelor, avizelor, certificatelor, autorizaţiilor de funcţionare ale ech ipamentelor 
tehnice din dotare , precum şi pen tru tot personalul implica t in activitatea de pază , PSI şi mediu ; 

g) răspunde de paza şi securitatea fiz i că a spaţiilor şi a menajărilor necesare păstrării în depl ină 

siguran ţă a documentelor de arh ivă , inclusiv a bazelor de date prelucrate pe sistemele electron ice; 

h) răspu nde de respectarea modul de organizare pentru apă rarea impotriva incendiilor in unitate şi 

face instructajul cu in tregul personal al ONB; 

i) ide ntifică ş i evaluează ri scurile de incendiu, de mediu şi pentru situaţii de urgenţă din unitate; 
j) execu tă ope raţiu n i l e de apărare împotriva incendiilor in funcţie de natura şi nivelul riscurilor; 

k) răspunde de at imentarea cu apă ş i funcţionarea dispozitivelor de i ntervenţie în situaţii de urgenţă ; 

1) partici pă la întocmirea , actualizarea permanentă şi transmiterea inspectoratului pentru situa ii de 
urgenţă a listei cu su bstan ţele periculoase, clasificate potrivit legii, util izate în activitatea ' SC·sub 
orice formă , cu men(iuni privind : proprietăţile fizice-chimice, codurile de identificare, riscuri! Aie "car.e 1~ 1 

prez intă pentru sănătate ş i mediu , mijloacele de proteqie recomandate , metodele de i (fenţie şi 
prim aju tor, subs tanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; ~ "' 

m) răspu nde şi ve rifică dacă salariaţi i cunosc şi respectă inst rucţiunile necesare privind suriie de~ /. 
aparare impotriva incendiilor ş i ca lamităţilor naturale, verifică respectarea acestor măsuri semnalate/ 
corespu nzăto r prin ind icatoare de avertizare; 

n) ră spund e de întocmirea şi aplicarea întocmai a planurilor de intervenţ ie şi a existenţei condiţiilor 
pentru aplicarea acestora in orice moment; 
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o) răspunde de util izarea, verificarea , î n t reţ inerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor cu personal atestat, con form i nstrucţiunilor furnizate de proiectant; 

p) răspunde de pregăt irea şi antrenarea personalului instituţiei pentru PSI şi pentru s i tuaţii de urgenţă ; 

q) i nformează conducerea şi răspunde faţă de instituţii le abilitate să controleze ş i să supervizeze 
activităţil e de PSI şi mediu din punct de vedere al creări i şi respectării tuturor cerintelor legisla ţiei 
aplicabile privind aceste activi t ăţi ; 

r) utilizează în unitate numai mijloace tehnice de apă rare împotriva incendiilor, certifica te conform 
legii ; 

s) î ndeplineş te orice alte a t ribuţi i prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor, 
respectarea condiţi i l or de mediu ş i de muncă ; 

t) stabi leş te responsabil i t ăţile personalului din subordine, precum şi a celorlalţi angajaţi în ceea ce 
priveş te sig u ra nţa personalului , imobilului şi a dotărilor din imobil ; 

u) execută şi răspunde de asigurarea condi ţiilor şi cerintelor de pază în cadrul ONB, atât pentru 
personalul propriu, colaboratori câ t şi pentru publicul spectator; 

v) ia toate măsuri le de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinu te cu orice titlu in cadrul ONB, 
precum ş i in turnee; 

w) asigu ră ş i răspunde de funcţionarea in bune condiţi i a elementelor de protecţie mecano-fizice şi a 
sistemelor de alarmare impotriva e fracţie i; 

x) asigură echipamentele de protecţie ş i de lucru conform prevederilor legale in vigoare; 

y) întocmeşte ş i editează în format electronic tema planului de pază ; 

z) co l abo rează cu reprezentanţii furnizorului de servicii de pază la elaborarea planului de pază şi la 
transmi te rea acestuia către organele abilitate, în vederea obtineri i avizului; 

aa) menţine în perm anenţă legătura cu reprezentantii biroului operaţional ai firmei prestatoare de 
servic ii de pază , şi propune către conducere soluţii pentru rezolvarea oricărei neconformităţi ; 

bb} e l aborează analiza de risc la securitate fizică (Norme metodologice din 11 .04.2012 de aplicare a 
Leg ii nr. 333/2003, lnstruc(iunea nr. 9/2013, Hotararea nr. 301/2012 ) ş i ach iz i ! i onează servicii de 
consulta n (ă in vederea ob!ineri i Certificatului de performantă energetică ş i a Raportului de audit 
energetic al imobilului; 

ce} urmăreşte respectarea numărulu i de posturi şi amplasarea acestora, a necesarului de personal 
pen tru pază , arnenajă ril e, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul 
posturilor în con formita te cu planurile aprobate de către organele abilitate; 

dd) urmă reşte şi răspunde de respectarea regulilor de acces, potrivit dispoziţiilo r normelor elabora te 
de directorul coordonator al acestei activ i tăţi , precum şi documentele specifice serviciului de pază ; 

ee) întocmeş te , urmăre şte şi actu a lizează conform cerintelor, listele de permise de acces clădire şi 
acces parcare; 

ff) răspunde de confecţionarea ecusoanelor de parcare şi de distribuirea acestora precum şi a 
carduri lor de acces; 

gg) face propuneri privind selectia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de 
pro tecţie , precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia; 

hh ) ident ifică şi eva luează riscuri le privind paza obiectivului şi personalului; 

ii) răspunde de aplicarea întocmai a planuri lor de interventie şi a existentei condi~iilor pent~ea' 
acestora in orice moment; ' 
jj) i nforrnează conducerea şi răspunde faţă de institu~iile abilitate să controleze şi să supervizeze ·, \ 
ac t 1v i tă ~i le de pază , din punct de vedere al creării şi respectă rii tuturor cerinţelor legislaţiei aplicabile h 
privind aceste ac tivită t i ; • u. >/ 
kk) îndeplineşte orice alte atribuţi i p revăzute de lege privind paza obiectivulu i ş i a personalului ; -

11) stabi l eş te responsabilit ă ti l e personalului din subordine, precum ş i a celorlalţi angajaţi in ceea ce 
p ri veş te paza şi sig uranţa personalului, imobilului ş i a dotă ri lo r din imobil ; 

rnm} răspunde de asigurarea respectă ri i condiţiilor de protectie a mediului prevăzute in avizele şi 

autorizatiile obţin ute , precum ş i cele rezu ltate din aplicarea prevederilor legale; 
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nn) col aborează pentru definirea cerintelor privind respectarea normelor de securitate şi sănătate in 
muncă cu serviciul de prevenire şi p rotecţie a muncii pentru definirea riscurilor pe fiecare activitate 1 
post/loc de muncă din subordine; 

oo) răspu nde de in tegritatea documentelor şi a bazei de date gestionată , de predarea acestora la 
arhiva ONB; 

pp) răspunde de întocmirea şi gestionarea planurilor şi registrelor impuse de legislaţia aplicabilă ; 

qq) supune spre aprobarea cond ucerii ONB orice demers sau măsură ce deri vă din atribuţiile sale." 

10. Alinea tu l (3) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" (3) În subord inea Serviciului Execuţie Decoruri se află următoarele structuri : 

a) Atelierul Execuţie Tapiţerie ; 

b) Compartimentul Mecanică ; 

c) Atelierul Execuţie Tâmplăr i e ; 

d) Atelierul Pictură ." 

11. Partea in t rod uc t ivă a alineatelor (4) , (6) şi (7) ale articolului 62 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins : 

, (4) Atelierul Execuţie Tapiţerie este in subordinea Serviciului Execu!ie Decoruri şi este condus de un 
şe f de ate lier cu următoa rele a t rib uţi i : 

(6) Atelierul Execuţie Tâmplărie este in subordinea Serviciului Execuţie Decoruri şi este condus de un şef 

de atelier cu următoarele atribu\ii : 

(7) Atelierul Pict ură este în subordinea Serviciului Execu!ie Decoruri şi este condus de un şef de atelier cu 
urmă toarele atribuţ i i :" 

12. Articolul 63 se modifică ş i va avea următorul cuprins: 

"Art. 63. • (1) Serviciul Execuţie Costume este in subordinea directorului general adjunct, este condus 
de un sef serviciu ş i are următoarele atribuţii principale: 

a) coordonează partenerii din echipa de lucru , colaborează cu realizatorii artistici ai spectacolului 
(scenograf, reg izor, so l iş ti vocali, balerini , instrumentiş ti , corişt i , figuranţi) , cu membrii celorlalte 
forma tii şi directia si tehnica de scenă ; 

b) coordonează confectionarea si intretinerea costumelor necesare spectacolelor; 
( ~ 1 ~ 

c) coordonează realizarea/confectionarea cos tumelor de scenă speci fice fiecărei epoci ntfu artişti i 
distrib uiţi in spectacolele de operă , operetă , balet şi concerte, răspunzând de calita } te 'n ică şi 
a rtistică a executiei , incadrându-se în termenele stabilite; n; 

d) coordonează înt reţinerea obiectelor specifice din spectacolele ONB; 

e) coordonează execu tarea oricăror altor lucrări specifice necesare ONB . 

(2) În subordinea Serviciului Execuţie Costume se află u rmătoa re le structuri : 

a) Compartimentul Execu ţ ie Croitorie Bărbaţi ; 

b) Atelierul Execuţie Croitorie Femei; 

c) Compartimentul Executie Cizmărie ; 

d) Compartimentul Mode-Flori; 

e) Atelierul Boiangerie-Spălătorie. 

(3) Compartimentul Execuţie Croitorie Bărbaţi se află in subordinea şefului Serviciului Execuţie 

Costume şi are urmă toare l e atribuţ i i : 
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a) asigură confecţionarea i reparatia costumelor necesare spectacolelor; 

b) execută probele cu i n te rpreţii ; 

c) execută lu c rări de modificare a costumelor din spectacolele ONB; 

d) contribuie la calitatea şi realizarea in ansamblu a spectacolelor; 

e) co laborează cu partenerii din echipa de lucru, cu realizatorii artistici ai spectacolului (scenograf, 
regizor, solişti vocali , balerini, instrumen t iş ti , corişti , figuranţi , subiecti interni şi externi) , cu membrii 
celorlalte ateliere/compartimente de prod ucţie şi tehnic de scenă ; 

f) recepţionează , păstrează Ş I răspunde de bunurile/materialele incredintate si preluate în gestiune; 
g) execută orice lucrări de croitorie pentru , necesare ONB. 

(4) Ate lierul Execuţie Croitorie Femei se află în subordinea Serviciului Execuţie Costume, este condus 

de un şef atelier şi are următoarele atribuţii : 

a) asigură confectionarea costumelor necesare spectacole lor; 

b) execu tă probele si retusuri le cu interpretele; 

c) execută l ucrări de modificare a costumelor din spectacolele ONB; 

d) contri buie la calitatea ş i realizarea in ansamblu a spectacolelor; 

e) co laborează cu partenerii din echipa de lucru, cu realizatorii artistici ai spectacolului (scenograf, 
regizor, so l işti vocali, balerini , instrumentişti , corişti , figuranţi ) , cu membrii celorlalte 
ateliere/compartimentede producţie ş i directia si tehnic de scenă ; 

f) recep ţionează , pă strează ş i răspunde de bunurile/materialele încredinţate şi preluate în gestiune; 

g) execută orice lucrări de croitorie pentru, necesare ONB. 

(5) Compartimentul Execuţie Cizmărie se află în subordinea şefului Serviciului Execu ţie Costume şi are 
următoare l e atribuţ 1 i : 

a) realizează încăl tă mintea de epocă sau modernă pentru scenă, artiştilor distribuiţi in spectacolele 
de ope ră , operetă , balet şi concerte , răspunzând de cali ta tea tehn ică şi artistică a execuţi ei , 

încadrându-se în termenele stabilite; 

b) execută artistic încă l ţămintea de epocă , după schiţele scenografice, reperele având caracter de 
unicate; 

c) c iteşte şi desci frează schiţele , cunoaşte epocile; 

d) ia măsuri , execută tipare, croieşte , şablonează , lipeşte , coase artistic, manual şi mecanic, trage 
fe ţe pe calapoade, mon tează , tălpuieşte , îmbină şi asamb lează piesele componente până la 
execu ţia f inală a produsu lui , pantofi , cizme, sandale etc .; 
e) confeqionează pantofi de balet, poante şi flexibili pentru compartimentul balet ; 

f) propune posibi lit ăţi de înlocuire a acestora cu materiale mai ieftine, dar cu acelaşi efect scenic, 
contribu ind la diminuarea costuri lor de producţie ; 

g) ges t ionează , după caz, materialele pe care le are în gestiune; 

h) recepţionează , păstrează şi răspunde de bunurile/materialele încredinţate şi preluate în gestiune; 

i) colaborează cu partenerii din echipa de lucru , cu realizatorii artistici ai spectacolului, cu membrii 
celorlalte compartimente ca re tin de productia actului artistic; 

j) îndep l i n eşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ONB. 

(6) Compartimentul Mode-Flori se află în subordinea şefulu i Serviciului Execu!ie 
următoarele atribu!ii : 

a) asigu ră î ntreţinerea obiectelor specifice din spectacolele ONB; -
b) execută probele cu i nterpreţii ; 

c) execută orice alte lucrări specifice necesare ONB orice tip de decoră ri specifice amenajărilor; 
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d) recep ţ i onează , p ă s t rează şi ră spunde de bunurile/materialele preluate in gestiune; 

e) execută orice alte lu crări specifice necesare ONB. 

(7) Atelierul Bo i angerie-Spălătorie se află in subordinea Serviciului Execu\ie Costume, este condus de 
un şe f atelier ş i are următoare le atribu(ii : 

a) execută l uc ră ri specifice pentru spectacolele ONB; 

b) a s igură întreţinerea obiectelor specifice din spectacolele ONB, prin s pă larea lor sau vopsirea 
co re spunzătoare ; 

c) gesti onează , după caz, costumele, recuzi ta ; 

d) recepţionează , pă strează şi răspunde de bunuri le/materialele preluate in gestiune; 

e) execută orice alte lu c ră ri specifice necesare ONB." 

13. Articolul 64 se modifică ş i va avea următorul cuprins : 

.. Art . 64. - {1) Directia Economică funqionează in subordinea directorul general adjunct este condus ă 

de un director, ş i are u rmă toa re le atribuţii principale : 

a) coordonează , conduce, con t rolează şi răspunde de activitatea desfăşurată in cadrul structurilor· 
aflate în subordinea sa, în concordanţă cu bugetul de ven ituri şi cheltuieli aprobat al ONB, cu 
reg lementă ri l e aplicabile în domeniu şi in corelatie cu standardele de performanţă stabi lite de 
manager: 

b) coordonează şi răspunde de elaborarea proiectului de buget al ONB; î ntocmeş te , lunar, rapoarte 
că tre conducerea ONB, privind execuţia bugetară şi modul de respectare a procedurilor de lucru 
privind domeniul să u de act ivitate ; 

c) venfica din punct de vedere al eficientei economice fundamentarile propunerilor de angajamente 
bugetare ale ONB facute de conducerea institu(iei, urmarind incadrarea in bugetul aprobat; 

d) av i zează s ituaţiil e financiare trimestriale şi anuale ale ONB, monitorizând riscul de lichiditate, 
incadrarea în indicatorii bugetului de ven ituri şi cheltuieli; propune măsuri de prevenire ş i rernediere 
dacă este cazul ; 

e) va l orific ă rezul tatele inventarierii; 

f) propune ş i susţi ne utilizarea ven iturilor proprii şi a subvenţiei repartizate în concordanţă cu BVC 
aprobat ; 

g) o rg an izează şi conduce ev i denţe le contabi le ale ONB, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 a 
contabi lită ţii , re publica tă , cu modificările şi complet ări le ulterioare şi a O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi cond ucerea contabilităţii in st i tuţ i ilor publice, 
planul de conturi pentru i nstit u ţiile publice ş i i ns trucţiu ni l e de aplicare a acestuia , cu modificările ş i 

com p le t ă ri le ulterioare; 

h) organ izează şi conduce contabili tatea pe bază de angajamente conform Legii nr. 500/2002 
privind finan ţel e publice, cu modi fică rile şi cornp l etări l e ulterioare ş i a O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodolog ice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
Ins t itu ţ iil or publice, precum şi organizarea , evidenţa ş i raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
cu modifi cări l e ş i comple tă rile ulterioare; 

i) răspunde ş i a sigu ră incadrarea in termenele legale a depunerilor declaraţiilor fiscale ale ONB; 

j) coordonează ş i răs punde de activităţile de raportare contabilă , prudenţială ş i statistică că tre 
organismele locale de reg lementare şi supraveghere a ac t ivităţii i nstituţii lor de spectacole şi 

conce rte , de repertoriu; ~ 
k) coo rdonează inregistrarea şi evidenţa contab i lă a operaţiun i lor de gestiune int~ p~ referit9r ·1~:. 
obl i g a ţ i i l e ş i p l ă ţ il e privind furnizorii , impozitele şi taxele legale, deconturile de depla1să ri $i chel\~ieli 1

) 

diverse, operaţiunile de capital, imobilizări corporale, necorporale ş i in curs , stocuri $i alte operatiuni 
proprii ale instituţie i ; · 1\J ::J 
1) urmăreşte real izarea controlului financiar preventiv propriu, potrivit legii; 
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m} coordonează şi răspunde de realizarea raportărilor de gestiune internă ; 

n) răspunde de gestionarea contractelor incheiate la nivelul ONB; 

o) colaborează pe linia securităţii şi sănătăţi i in muncă cu serviciul de prevenire şi protecţie a muncii 
pentru definirea riscu ri lor pe fiecare activi tate/posUioc de muncă la locurile de muncă subordonate; 

p) acordă as i stenţă şi face observaţii , la formalizarea şi fundamentarea cerintelor economice pentru 
diferite proiecte; 

q) part icipă la real izarea proiectelor cu impact asupra indicatorilor din raportările financiar-contabile; 

r) organ i zează , coordonează şi răspunde de activitatea de post calcul, pe producţi i artistice; 
u rmăreşte ş i raportează incadrarea in prevederile contractului de management şi BVC aprobat; 

s) analizează evolutia cheltuielilor generale şi urmăreşte derularea bugetului pe proiecte de 
1nvesti(ii ; 

t) urmăreşte ş i răspunde de respectarea incadrării in limitele şi structura bugetului de venituri şi 
ch eltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite ; 

u) răspunde de integ ritatea documentelor şi a bazei de date gestionată , de predarea acestora la 
arh iva ONB; 

v) răspunde de întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislatia aplicab i lă , precum şi de 
reg lemen tă rile interne; 

w) coordonează activitatea de salarizare, precum şi de elaborarea şi depunerea documentelor 
specifice acestui domeniu, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege; 

x) asig ură re l aţ i a cu organele de control pe linie economică ; 

y) indepl i n eşte orice alte sarcini date în competenta sa prin lege, prin dispoz i ţ i e a conducerii ONB. 

(2) in subordinea Directiei Economice se află următoarele structuri: 

a) Serviciul Contabilitate; 

b) Bi roul Financiar; 

c) Bi roul Salarizare; 

d) Compartimentul Casierie, Casă de bilete." 

14. Articolul 65 se revocă . 

15. Articolu l 66 se modifică şi va avea următorul cuprins 

"Art. 66 - Serviciul Contabilitate se află în subordinea Directiei Economice, este condus de un şef 
serviciu ŞI are următoa rele a tribuţii principale: 

a) ră spunde de inregistrarile contabile , in concordanţă cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al 
ONB, cu reglementările aplicabile in domeniu şi in corela ţie cu standardele de performanţă stabilite 
de directorul D i recţiei Economice; 

<?-(''" 

b) participă in echipe de lucru alături de alte compartimente, la realizarea proiectelor Ira __ ţtef6ale , 
cu impact asupra indicatorilor din raportări le financiar-contabile; g 1~ 

.,~ 
c) întocmeş te decla raţ iil e fiscale ale ONB la termenele impuse de reglementările in vigoar "''t , ~ 1 ~. 15 
d) asig ură realizarea activităţilor de raportare contabilă , prudenţială ş i stat istică către orga isl)}ele "' 
locale de reglementare ş i supraveghere a activităţi i i nst i tuţi ilor de spectacole ş i concerte, de 
repertoriu; 

e) rea l izează înregistrările şi evidentele contabile a opera\iunilor de gestiune internă referitor la 
obliga(iile ş i p lă!ile privind furnizorii, impozitele şi taxele legale, deconturile de deplasări şi chel tuieli 
diverse, opera \iun ile de capital, imobil i zări corporale , necorporale şi în curs , stocuri şi alte opera\iuni 
propri i ale institu\iei ; 
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