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REGULAMENT
De organizare qi desfigurare a concursului de proiecte de management

pentru ocuparea postului de manager al
Muzeului Agriculturii Slobozia

Capitolul I - Dispozi{ii generale
ART.l

Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului
Agriculturii Ialomila, institulie publicd de culturd aflatd in subordinea Consiliului Judelean
Ialomi{a, denumitd in continuare autoritatea, se organizeazd in conformitate cu prevederile
Ordonan{ei de Urgentd a Guvernului nr.18912008 privind managementul institu{iilor publice de
culturd, cu modificarile ;i completdrile ulterioare, ale Hotdr6rii de Guvern nr. 1.301 12009 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organrzare qi desfbgurare a concursului de proiecte de
management, Regulamentului-cadru de organrzare qi desfbqurare a evaludrli managementului,
modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al rdportului de activitate, precum qi
modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institu{iile publice de
culturd, precum Ei cu cele ale prezentului regulament.
ART.2

(1) Concursul de proiecte de management se desfbgoard conform urmdtorului calendar,
stabilit cu respectarea dispoziliilor art.9 din ordonanla de urgenld:

a) 18 iunie 2015 - data limitd pdnd la care se vor aduce la cunoqtin{d publicd condiliile
de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografi,a, prezentul regulament, precum gi a
datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management gi desfbgurarea etapelor
concursului;

b) 19 iunie 2015 - 10 iulie 2015, depunerea mapelor de concurs qi a proiectelor de
management de cdtre candidafi;

c) 11 - 17 iulie 2015, anahza proiectelor de management-prima etapd;
d) 20 iulie 2015, sus{inerea proiectelor de management in cadrul interviului - a doua

etapd.
(2) Managementul Muzeului Agriculturii Slobozia poate fi incredinlat unei persoane

frzice care indepline gte cumulativ urmdto arele condilii :
a) are cetd{enie romAn6;
b) are capacitate deplind de exercifiu;
c) intruneqte condiliile de studii universitare de licenld absolvite cu diplomS de licentd sau

echivalentd in domeniul muzeologie,'
d) intruneqte condifiile de pregdtire sau experien{d in management de minimum 3 ani;
e) intrunegte alte condilii solicitate de autoritate: pregdtire qi experien{d in implementarea

proiectelor europene cu fi nantare nerambursabild.



CAPITOLUL il
Organizarea qi func{ionarea comisiei de concurs

ART.3
(1) Comisia de concurs, denumitd in continuare Comisia, este alcdtuitd din:

a) I reprezentant al autoritdtii;
b) 2 specialigti in domeniu.

(2) Membrii Comisiei sunt numili prin Hotdrdre a Consiliului Judelean Ialomila.
ART.4
(1) Comisia are urmdtoarele atribulii principale:

a) elimind din concurs proiectele de management care conlin informalii privind identitatea
autorului;

b) anahzeazd proiectele de management depuse de candidali, acorddnd note pentru fiecare
etapd a concursului;

c) stabileqte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fi ecdrei etape;
(2) Comisia poate formula recomanddri autoritAtii privind durata contractului de management, in
limitele prevdzute de art.ll alin.(2) lit.(d) din ordonanla de urgenJd, qi, dupd caz, privind
conlinutul acestuia.
(3) Lucrdrile gi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confrden{iale.
ART.5
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija:

- Compartimentului Resurse Umane;
- Compartimentului Juridic;
- Compartimentului Buget Contabilitate .

(2) Secretariatul are urmdtoarele atribufii:
a) asigurd condiliile tehnico-organizatorice pentru desfbgurarea concursului;
b) verificd legalitatea qi conformitatea documentelor depuse de candida{i;
c) eliminS, pe bazd de proces-verbal, mapele de concurs incomplete gi pe cele care contin
documente neconforme cu cerinJele din anunJul public Ai ii anunld pe candidaJliin cauzd;
d) certific[ pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din mapa de concurs, pe baza
documentelor originale;
e) intocmeqte pentru membrii Comisiei declaraliile de confidenlialitate;
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaJilor cu dosare admise;
g) participd la qedin{ele Comisiei, fbrd drept de vot;
h) consemneazd,in documente redactate la finele fiecdrei etape nota fiecdrui candidat;
i) aduce la cunogtinld candidaJilor, in scris, nota obtinutd in etapa de analizd" a proiectului de
management, in termenul prevdzutla art.l9 alin (2) din ordonanJa de urgentd;
j) calculeazd nota fiecdrui candidat gi redacteazd procesul-verbal al concursului, consemndnd,
dupd caz, recomanddrile Comisiei;
k) aduce la cunogtinla candidafilor, in scris, nota objinutd in prima etapd a concursului, in
termenul prevdzut la ar:t.19 alin.(2) din ordonanja de urgenld, qi asigurd afiqarea acesteia la sediul
autoritdtii, la sediul institu{iei, precum qi pe pagina de internet a acesteia, dupd, caz;
l) aduce la cunoqtinla candidalilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul prevdzut Ia art.I9
alin.(8) din ordonanJa de urgenld gi asigurd afiqarea acestuia la sediul autoritdtii, la sediul
instituliei publice de culturS, precum qi pe pagina de intemet a autoritdlii, dupl, caz;
m) asigurd aducerea la cunoqtinla publicd a rezultafilui final al concursului, a listei nominale a
candidatilor gi a altor informa{ii de interes public, in termenul prevdztrt la art.20 alin.(4) din
ordonanla de urgenld;



CAPITOLUL III
Analiza qi notarea proiectelor de management.
Rezultatul concursului
ART. 6
(1) Membrii Comisiei studiazd individual proiectele de management primite in format electronic
qi/sau pe suport de h6rtie de la secretariat.
(2) Analiza gi notarea proiectelor de management se fac in baza criterlilor generale din caietul de
obiective, prevdzutelaart.l2 alin.(1) din ordonanla de urgenld.
(3) Comisia igi desfbgoard activitatea ?n qedinle, organrzate la sediul autoritAtii, in cadrul cdrora
membri i  acesteia:

a) analizeazd caietul de obiective gi stabilesc punctajuUgrlla de evaluare pentru criteriile, in
baza cdrora se noteazd proiectele de management qi interviul (Secretariatul Comisiei poate
inainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecdrui criteriu gi, dupd caz, a subcriteriilor
acestora, astfel inc6t notarea sd se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
intrebare/rdspuns);

b) dezbat, analizeazd qi noteazd proiectele de management - pentru prima etapd a
concursului;

c) acordd note pentru cea de-a doua etapd a concursului - susfinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de cdtre candidalii admigi.
(4)Data, ordinea de zi gi locul de desfbgurare a gedinlelor sunt anunlate de cdtre secretariat cu cel
pu\in24 de ore inainte de desfbqurarea acestora.
ART. 7

(1) Notarea se face prin acordarea de note de la 1 la 10, de cdtre fiecare membru al comisiei
de concurs, pentru fiecare etapd.

(2) Nota candidatului, acordatd de fiecare membru, se calculeazd prin aplicarea formulei
stabilite de Comisie, in cadrul qedinlelor prevdzutelaart.6 alin. (3).

(3) Rezultatul final al fiecdrui candidat se calculeazd,prin media aritmeticd a notelor acordate
candidatului de fiecare membru al Comisiei.

CAPITOLUL IV
Solu{ionarea contesta{iilor
ART.8

Candidalii nemullumifi pot depune contestalii asupra modului de respectate a procedurii
privind organizarea gi desftqurarea concursului la Compartimentul Resurse Umane, in termen de
2 zlIe lucrdtoare de la data aducerii la cunoqtinta arezultatului concursului.

ART.9
(1) ContestaJiile se soluJioneazd, in termenul prevdzut Ia art.20 alin.(3) din ordonanla de urgenld.
(2) Comisia de solulionare a contestaliilor este alcdtuit5. din 3 membrii, numili cu respectarea
dispozi{iilor art.2l alin.(2) din ordonanJa de urgen}d.


