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RAPORT
pliyind stabilires u gdtire a concursului de

proiecte de management pentru ocupurea postului de
manager al Muzeului Agriculturii Slobozia

AvAnd in vedere prevederile art, 7 alin (2) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului
m.18912008 privind managementul institufiilor publice de culturd cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se impune demararea procedurilor privind organizarea concursului de proiecte de
management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia.

Organizarea gi desfrgurarea concursului de proiecte este reglementatd de Ordonan{a de
Urgenfd a Guvernului nr.18912008 privind managementul institufiilor publice de culturd cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, Hotdrdrea de Guvern nr.l30ll2009 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare qi desfbgurare a concursului de proiecte de management,
regulamentului-cadru de organizare qi desfrqurare a evaludrii managementului, modelului-cadru
al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum qi modelului-cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru instituliile publice de culturd, care
stabilegte cadrul juridic privind managementul instituliilor publice de culturS.

In conformitate cu prevederile legale mai sus enunlate, pentru incredinlarea
managementului instituliilor publice de cultur6, autoritdlile administraliei publice locale in
subordinea cdrora funcfioneazd, organizeazd concurs de proiecte de management.

Conform prevederilor art. 9 din Ordonanla de Urgen{d a Guvernului ru.I8912008 privind
managementul instituliilor publice de cultur6, autoritatea stabileqte termenele pentru depunerea
proiectelor de management qi a mapelor de concurs, precum qi datele privind desfrgurarea
etapelor de concurs.

Potrivit prevederilor art.6 din Ordonanla de Urgen{d a Guvernului nr.1 8912008 pregdtirea
concursului de proiecte de management constd in:

a) elaborarea gi aprobarea regulamentului de organizare qi desfbqurare a concursului, de
solufionare a contestaJiilor precum qi a caietului de obiective;

b) desemnarea componen{ei comisiei de concurs gi a celei de solutionare a contesta{iilor.



Caietul de obiective se intocmeqte de cdtre autoritate pe baza modelului prevlzut de HotdrArea
Guvernului m.l3 0 I 12009 .

Prin caietul de obiective se solicitd candidafilor:
a) analiza socioculturald a mediului in care iqi desfrqoard activitatea institulia publicd de

culturd qi propuneri privind evolulia acesteia in sistemul institulional existent;
b) anahza activitdtii instituliei publice de culturd, qi in funclie de specific, propuneri privind

imbunata!irea acesteia;
c) anahza organizdrii instituliei publice de culturd qi propuneri de reorganizare gi/sau

restructurar e, dupd. caz;
d) analiza situaliei economico-financiare a instituliei publice de cultur[;
e) strategia, programele gi planul de acJiune pentru indeplinirea misiunii specifice a

instituliei publice de culturd, conform sarcinilor formulate de autoritate;

I o previziune a evoluliei economico-financiare a instituliei publice de culturd, cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de cdtre autoritate, precum qi a veniturilor
instituliei ce pot fi atrase din alte surse.

AtAt regulamentul de organizarc gi desfrqurare a concursului de proiecte de management
cdt qi caietul de obiective se aprobl prin Hotdrdre a autoritdlii, intocmit conform anexei nr. 1
respectiv anexei nr. 3 din Hotdr6rea Guvemuluinr.I30ll2009.

Pentru desftqurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autoritdlii se
infiinleazd. comisia de concurs, alcdtuitd din specialiqti in domeniu - persoane care nu au un
contract de muncd incheiat cu autoritatea sau cu institulia publicd de culturd pentru care se
organizeazd concursul de proiecte de management, precum qi din reprezentan{i ai autoritdlii.

In vederea soluliondrii contestaJiilor depuse de candidali, la nivelul autoritdtii se
infiinleazd comisii de solu{ionare a contesta{iilor, in care nu pot fi numili membrii care au frcut
parte din comisia de concurs.

In termenul de 30 de zrle lucrdtoare de la data aducerii la cunoqtinla publicd a rezultatului
final al concursului, cdgtigdtorul acestuia gi ordonatorul principal de credite au obligatia de a
negocia, pebazaproiectului de management, clauzele contractului de management.

Anexele nr. I gi 2 la proiectul de hotdrdre privind stabilirea unor mdsuri de pregdtire a
concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului
Agriculturii Slobozia, cuprind Regulamentul de organizarc qi desfrqurare a concursului de
proiecte de management qi caietul de obiective, pentru ocuparea postului de manager al
Muzeului Asriculturii Slobozia.
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