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privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
 
    Text în vigoare începând cu data de 4 septembrie 2012 
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative 
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 septembrie 2012. 
 
    Act de bază 
#B: Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 
 
    Acte modificatoare 
#M1: Legea nr. 86/1996 
#M2: Legea nr. 154/1998, abrogată prin Legea nr. 330/2009 
#M3: Ordonanţa Guvernului nr. 100/1999 
#M4: Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 
#M5: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2008 
#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 
#M7: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 
#M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, abrogată prin Legea nr. 284/2010 şi respinsă prin 
Legea nr. 30/2012 
#M9: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2012 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font 
italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea 
sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. 
 
#CIN 
    NOTE: 
    1. Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2012 (#M9). 
 
    2. Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/1996 (#M1). 
 
    3. A se vedea şi Norma ministrului culturii nr. 3977/1996 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură 
finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a 
sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării 
personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural. 
 
#B 
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din 
Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 
    Guvernul României emite următoarea ordonanţă: 



 
#M9 
    ART. 1 
    (1) Instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora, vor încasa, vor 
administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din acţiunile culturale şi din orice alte surse, 
în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile realizate se vor reţine integral de 
către fiecare instituţie publică pentru finanţarea activităţii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în 
condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii. 
    (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se 
reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiei acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale, după caz, care se virează la bugetele menţionate. 
    (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanţarea 
instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali 
de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din subordine, în raport cu 
programele minimale propuse, după aprobarea legii bugetului de stat sau a bugetelor locale, după caz. 
Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii publice. 
    (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli, repartizate pe trimestre, elaborate de instituţiile publice 
prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, după aprobarea 
legii bugetului de stat. 
#M9 
    ART. 2 *** Abrogat 
#B 
    ART. 3*) 
    (1) Salariile de bază ale personalului din instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează, 
faţă de cele stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, cu 30% pentru funcţiile de specialitate 
prevăzute în anexa nr. V/5 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, precum şi pentru 
categoriile de personal tehnic şi de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfăşurare 
a spectacolelor, concertelor sau manifestărilor artistice, şi cu 15% pentru restul personalului. 
#M9 
    (2) *** Abrogat 
#CIN 
    *) Conform art. 29 şi anexei nr. 10 pct. 20 din Legea nr. 154/1998 (#M2), cu modificările ulterioare, 
se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de 
cultură cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996, pentru personalul salarizat prin Legea nr. 154/1998 (#M2). 
 
#M1 
    ART. 3^1**) 
    De salarii de bază mai mari cu 25% beneficiază şi personalul de specialitate prevăzut în anexa nr. 
V/5 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994*), aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi 
republicată, din alte instituţii şi activităţi cu profil cultural. Restul personalului din instituţiile de cultură 
beneficiază de salarii de bază mai mari cu 15% ." 
---------------- 
    *) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, este modificată prin Legea nr. 85/1996. 
#CIN 



    **) Conform art. 29 şi anexei nr. 10 pct. 20 din Legea nr. 154/1998 (#M2), cu modificările ulterioare, 
se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de 
cultură cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/1996, pentru personalul salarizat prin Legea nr. 154/1998 (#M2). 
 
#M8 
    ART. 4 *** Abrogat 
#M9 
    ART. 5 *** Abrogat 
#B 
    ART. 6 
    Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu luna ianuarie 1996. 
    ART. 7 
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abrogă. 


