
Anexa nr.l la HCL ' ?p/l
REGULAMENT DE ORGANIZARE 9I DESFAS

CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEM
CULTURII ION CREANGA" TIRGU NEAMT

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (1)Concursul de proiecte de management pentru Casa Culturii . lon
Creanga" Tirgu Neamt, afrafa in subordinea Consiliului local al orasului Tirgu
lvearnt, se otganizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenle a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutii lor publice de cultu16, aprobatd
cu modificari 9i completari prin Legea fi. 26912009, denumite in continuare
ordonante de urgenta, precum 9i cu cele ale prezentului Regulament.

Art 2. - Concursul de proiecte de management se desfasoara in doua etape,
(in conformitate cu art. 6 alin.2 din OUG 189/2008) astfel:
1 .analiza proiectului de management:
2.sustinerea proiectului de management in cadrul unui interuiu,

Concursul de proiecte de management se desfasoara conform
urmatorului calendar, stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 si I din ordonanta de
urgenta:
a)09 ianuari€ 2017, aducerea la cunostinta publica a conditii lor de participare la
concurs, a caietului de obiective, a prezentului regulament, a bibliografiei, precum si a
datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si
desfasurarea etapelor concursului - pe pagina de internet precum si prin afisare la
sediul autoritatii si al institutiei pentru care se organizeaza concursul
b)09 februarie 20'17, dala limita pentru depunerea proiectelor de management de catre
candidati si a dosarului de concurs
c)10 februarie 2017 selectia dosarelor si anuntarea rezultatului
d)22lefiuarie 2017- data limita pentru analiza proiectelor de management- prima elapa
e)23 februarie 20'17 - aducetea la cunostinta candidatilor a notelor obtinute la prima
etapa si afisarea acestora
f) 27 leuuatie 2017, suslinerea proiectelor de management in cadrul interviului - a doua
etapa
g)28 februarie 2017 - aducerea la cunostinta candadatilor a rezultatului interviului si
afisarea acestuia
h) 0l martie 2017 - aducerea la cunostinta candidatilor a rezultatului concursului si
afisarea acestuia

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DE
CONCURS

Art.3 - (l) Comisia de concurs, denumita in
compusa din reprezentanti ai autoritatii. in proportie de
in donreniul dc activitatea al instimliei, in proportie de
l6 alin. 2 din Ordonanta de Ursenta
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(2) Membrii comisiei de concurs sunt desemnali potrivit prevederilor art. l6
alin. (2) din Ordonanta de Urgenld;i se aprobd prin Dispozifie a conducdtorului
institutiei.

Art,4 - (l)Comisia are urmatoarele atnbutii principale:
a) elimina din concurs proiectele de management care confin

informalii privind identitatea autorului ;
b) analizeaza proiectele de management depuse de candidati, acorddnd

note pentru fiecare etapa a concursului ;
c) stabileste rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecarei ctape;
(2) Comisia poatc formula rccomandari autontd,tii privind durata contractului

de management, in limitele prcvazute la art. l1 alin. 2 lit. d din Ordonanta de
urgen,td, si , dupd caz, privind conJinutul acestuia.

(3) Lucrdrile gi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenliale.

Art. 5. - (1) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija Serviciului
Resurse Umane din aparatul dc specialitate al Primarului. Persoanele care asigura
secretariatul comisiei de concurs sunt desemrate prin ordin sau dispozitie a
primarului .

(2) Secretariatul are urmatoarele atributii:
a) asiguri condi[iile tehnico-organizatorice pentru desfh$urarea concursului;
b) verificd legalitatea ;i conformitatea documentelor depuse de candidali;
c) elimind, pe bazd de proces-verbal, mapele de concurs incomplete gi pc cele

care conlin documentele neconforme cu cerintele din anungul public;i ii anunta pe
candidatii in cauzd;

d) certifica pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de
concurs, pe baza documentelor originale ;

e) intocmelte pentru membrii Comisiei declaratiile de confidentialitate;
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de managcment ale candidatilor

cu dosarele admise:
g) participa Ia Eedintele Comisiei, IAra drept de vot;
h) consemneazi in documentc redactate Ia finele fieclrei etapc nota fiecdrui

candidat;
i) aduce la cuno$tinfa candidalilor , in scris, nota oblinuta in prima etapa, in

termenul prevazut la art. l9 alin. 2 din Ordonanla de urgen{d;
j) calculeazn nota fiecerui candidat gi redacteaz| procesul verbal al

concursului , consemlind , dupd caz, recomandarile Comisiei;
k) aduce la cuno$tinF candldaflor, in scris, nota obtinutA in prima etapd a

concursului, in termenul prevazut la art. 19 alin. 2 din Ordonanla de ugenla, ;i
asigurd afi;area acesteia la sediul autoriFlii, la sediul institutiei, precum si pe pagina
de intemet a acesteia, dupi caz;

l) aduce la cunoqtinta candidatilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul



dupa caz;
m)asigurd aducerea la cunostinta publicd a rezultatului final al concursului, a

listei nominale a candidalilor fi a altor informalii de interes public, in termenul
prev6zut la art. 20 alin. (4) din ordonanta de urgenle;

CAPITOLUL I Analiza qi notarea proiectelor de management.

Rezultatul concursului
Art. 6.
(l )Membrii Comisiei studiazd individual proiectele de management primite in
format electronic gi/sau pe suport hirtie de Ia secretariat.
(2)Analiza si notarea proiectelor de management se fac in baza criteriilor generalc
din caietul de obiective, previzute la arl.12 alin. (1) din ordonanla de urgenld.
(-l)Comisia igi desfdgoard activitatea in sedinle, organizate la sediul autoritd[ii, in
cadrul cdrora membrii acesteia:
a)analizeazd caietul de obiective si stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru
criteriile in baza cdrora sc noteazd proiectele de managcment si interviul;
b\dezbat, analizeazi gi noteazd proiectele de management - pentru prima etapd a
concursului;
c)acordd note pentru cea de-a doua ctape a concursului - suslinerea. in cadrul
interviului, a proiectelor de management de cdtre candidatii admisi:
(4)Data, ordinea de zi gi locul de desfisurare a sedinlelor sunt anunlate de cetre
secretariat cu cel pufin o zi inainte de desfdgurarea acestora.

Art,7
(l)Notarea se face prin acordarea de note dc cdtre ficcare membru al Comisiei,
note de la I la 10, pentru fiecare etapd.
(2)Nota candidatului, acordatd de fiecare membru, se calculeazd prin aplicarea
formulei stabilite dc Comisie in cadrul sedinlelor prevdzurc la art. 6 alin. (3).
(3)Rezultatul final al fiecdrui candidat se calculeazd prin media aritmeticd a
notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.
(Rezultatul final): (nota I +nota2+notax)/x
x - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respcctivul concurs

Sunt declarati admisi si pot sustine interviul candidatii ale caror proiecte de
management au obJinut, in prima etapii a concursului - nota minima 7.

Este declarat cegtigator candidatul care a obtinut cca rrai mare medie, cu
conditia ca aceasta si fie de minim 7.

CAPITOLUL IV Solutionarea contestatiilor
Art. 8
Candidalii nemullumili pot depune contestatii asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea si desfEgurarea concursului la Compartimentul
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Registratu6 din cadrul instituliei intr-un termen care nu poate depdqi I zi
lucritoare de la data aducerii la cunoftinfa candidaJilor a rezultatului concursului,
stabilit in limita preydz'rt'la art.20 alin. (2) din Ordonanta de urgen,td.
Art 9
(l)Contestatiile se solutioneaza in termenul prev5zut la art. 20 alin. (3) din
ordonanta de urgenti.
(2)Comisia de solulionare a contestaJiilor este alcdtuitd din acelasi numar de
membri, numi,L/desemnali cu respectarea dispozitiilor art. 2l alin. (1) din
ordonanla de urgentd.
(3) In comisia de solutionarc a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care au frcut
Darte din comisia de concum.


