
Anexa nr. 4
La IICJ Ialomifa nr$dn-U.re.ZOtt

REGI]LAMENT
I)e organizare gi desfEpurare a concursului de proiecte de management

pentru ocuparea postului de director-manager al
Muzeului Agriculturii Slobozia

Capitolul I - Disp ozi[ii generale
ART.I

Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-
manager al Muzeului Agriculturii Ialomifa, institulie publicd de culturd aflatd in
subordinea Consiliului Judelean Ialomila, denumitd in continuare autoritatea, se
organizeazd in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenfd a Guvemului
nr.18912008 privind managementul instituliilor publice de cultur6, aprobat[ cu
modificdri gi completdri prin Legea nr.269/2009, denumite in continuare ordonanld
de urgen!6, precum qi cu cele ale prezentului regulament.
ART.2

(1) Concursul de proiecte de management se desfrqoard conform urmdtorului
calendar, stabilit cu respectarea dispoziliilor art.9 din ordonanfa de urgen!6:

a) 2 iunie 20ll - data limitd p'en6 la care se vor aduce la cunoqtinld publicd
condiliile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografra, prezentul
regulament, precum gi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de
management qi desfbgurarea etapelor de concurs;

b) 3 - 24 iunie 2011, depunerea mapelor de concurs gi a proiectelor de
management de cdtre candidafi;

c) 27 iunie - 4 iulie 20IL, analiza proiectelor de management;
d) 5 - 6 iulie 2011, suslinerea proiectelor de management in cadrul

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

personae frzice care indeplineqte cumulativ urmdtoarele conditii:
a) are cetdlenie rom6n6;
b) are capacitate deplind de exerciliu;
c) intrunegte condiliile:

. de studii superioare de lungd duratd absolvite cu diplomd de licen!6
sau echivalentd;

r de pregdtire culturald:experienld profesionald ?n domeniul cultural;
o de experienld manageriald:minimum 4 ani vechime in functie de

. lilo"JJilltu ,oti"it"ut. de autoritate:pregdtire ei experienfa in
implementarea proiectelor europene cu fi nanlare nerambursabild.

d) nu define o funcfie de conducere la o altd institulie din Rom6nia.



CAPITOLI]L II
Organizarea gi funcfionarea comisiei de concurs

ART.3
(1) Comisia de concurs, denumiti in continuare Comisia, este alc[tuitd din:

a) 1 reprezentant al autoritdlii;
b) 2 specialiqti in domeniu.

(2) Membrii Comisiei sunt numili prin Hotdr6re a Consiliului Judefean lalomila.
ART.4
(1) Comisia are urmdtoarele atribufii principale:

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

b) analizeazd proiectele de management depuse de candidafi, acord6nd note
pentru fiecare etapd a concursului;

c) stabileqte rentltatul concursului pebaza rezultatelor fiecdrei etape;
(2) Comisia poate formula recomanddri autoritdlii privind durata contractului de
management, in limitele prevdzute de art.ll alin.(2) lit.(d) din ordonanla de
urgen!6, gi, dup[ caz, privind confinutul acestuia.
(3) Lucrdrile qi dezbatenle din cadrul Comisiei sunt confidenfiale.
ART.5
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija Compartimentului Resurse
Umane din cadrul Consiliului Judelean Ialomila.
(2) Secretariatul are urmdtoarele atribufii:
a) asigurd condiliile tehnico-orgarizatorice pentru desfrgurarea concursului;
b) verificd legalitatea qi conformitatea documentelor depuse de candidafi;
c) elimind,pebazd de proces-verbal, mapele de concurs incomplete qi pe cele care
conlin documente neconforne cu cerinlele din anunful public qi ii anunld pe
candidaliiin cauzd;
d) certificd pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din mapa de concurs,
pe baza documentelor originale ;
e) intocmegte pentru membrii Comisiei declaraliile de confidenlialitate;
f; transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidafilor cu
dosare admise;
g) participi la qedinlele Comisiei, fbrb drept de vot;
h) consemneazd in documente redactate la finele fiecdrei etape nota fiecdrui
candidat;
i) aduce la cunogtinfd candidalilor, in scris, nota oblinutd in etapa de analizd a
proiectului de management, in termenul prevdzut Ia art.l9 alin (2) din ordonanla de
urgen!d;
j) calculeazd nota fiecdrui candidat gi redacteazd" procesul-verbal al concursului,
consemn6nd, dupd caz, recomanddrile Comisiei ;
k) aduce la cunoqtinla candida{ilor, in scris, nota oblinut[ in prima etapd a
concursului, tr termenul prevdzut la art.l9 alin.(2) din ordonan{a de urgenld, qi
asigurd afigarea acesteia la sediul autorititii, la sediul instituliei, precum $i pe
pagina de internet a acesteia, dupd caz; .



l) aduce la cunoqtinla candidafilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul
prevdzvt Ia art.l9 a1in.(8) din ordonanfa de urgenlb qi asiguri afiqarea acestuia la
sediul autoritbii, la sediul instituliei, precum qi pe pagina de internet a autoritdfii,
&ryd caz;
m) asigurd aducerea la cunoqtinla publicd, areniltatului final al concursului, a listei
nominale a candidalilor gi a altor informalii de interes public, in termenul prevdzut
la art.20 alin.(4) din ordonanla de urgenfd;

CAPITOLUL III
Analiza gi notarea proiectelor de management.
Rezultatul concursului
ART.6
(1) Membrii Comisiei studiazd individual proiectele de management primite in
format electronic Ai/sau pe suport de hdrtie de la secretariat.
(2) Analiza qi notarea proiectelor de management se fac inbaza criteriilor generale
din caietul de obiective, prevdzutelaart.I2 alin.(l) din ordonanla de urgenfS.
(3) Comisia igi desfbqoard activitatea ?n gedinfe, orgarizate la sediul autoritdlii, in
cadrul cdrora membrii acesteia:

a) analizeazd caietul de obiective gi stabilesc punctajul lgrila de evaluare pentru
criteriile, in baza cdrora se noteazd proiectele de management gi interviul
(Secretariatul Comisiei poate inainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecdrui
criteriu qi, dupd caz, a subcriteriilor acestora, astfel incdt 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 - suslinerea, in cadrul
interviului, a proiectelor de management de citre candidafii admigi.
(4)Data, ordinea de zi gi locul de desftqurare a gedin{elor sunt anunfate de cdtre
secretariat cu cel pulin 24 de ore inainte de desfisurarea acestora.
ART.7
(1) Notarea se face prin acordarea de note de la I 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 gedinlelor prevdzute lant.6 alin. (3).
(3) Rezultatul final al fiecdrui candidat se calculeazd prin media aritmeticd a
notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.

CAPITOLUL TV
Solufionarea contestafiilor
ART.8
Candidafii nemullumi1i pot depune contestafii asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea qi desfbgurarea concursului la Compartimentul
Resurse lJmane, in termen de 3 zile lucrdtoare de la data aducerii la cunoqtinla a
rezultatului concursului.

l

)



ART.9
(l) Contestaliile se solufioneazd, in termenul prevdzut la art.20 alin.(3) din
ordonanla de urgenfd.
(2) Comisia de solufionare a contestaliilor este alcdtuiti din 3 membrii, numili cu
respectarea dispozifiilor art.21 alin.(2) din ordonan{a de urgenfd.


