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Secretariatul Comisiei pentru organizzrea concursului de proiecte de management la Teatrul
,,George Ciprian" BuzIu, constituitl potrivit prevederilor Dispozi{iei nr. 65312017 a

Preqedintelui Consiliului judefean Buziu
Nr. 12704118.09.2017

ANUNT
privind organizarea concursului de proiecte de management pentl"u ocuparea funcfiei de

Director / Manager al Teatrului,George Ciprian,, Buziu

in temeiul prevederilor Ordonantei de Urgentd nr. 189/2008 privind managementul
instituliilor publice de culturd, aprobatd cu modificdri gi completdr:i de Legeanr.26912009, cu
modificirile qi completlrile ulterioare gi al Hotdrdrii Guvernului nr. 130112009, Consiliul
judelean Buzdu organizeazl concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcfiei de
Director lManagel" al Teatrului,, George Ciprian" Buzdu.

Concursul se va desfbqura la sediul Consiliului judetean Buzdu, B-dul Nicolae BSlcescu
nr. 48, Municipiul Buzdu, conform urmdtorului calendar:

- 11.10.2017 - data limitd pentru depunerea dosarelor de concurs gi a proiectelor de

management de cdtre candidafi;

- 16 - 17.10.2017 - selectia dosarelor qi afigarea reztiltatel<tr;

- 25.10.2017 - data limitd pentru analizaproiectelor de management qi comunicarea
rezultatelor - prima etapd;

- 02.11.2017 - susfinerea proiectelor de management in cadrul interviului inregistrat
audio-adouaetap6.

Relatii suplimentare se pot obline la Serviciul resurse umane qi management unit[li sanitare
din cadrul Consiliului judefean Buzdu, telefon: 02381713697 sau0238l4l4ll2,int.l34.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Candidalii la concurs trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii:
Condi{ii generale:

- are cetdlenie romdnd sau a unuia dintre statele memtrre ale Uniunii Europene;
- are capacitate deplind de exerciliu;
- nu de{ine o funcJie de conducere la o altd institulie publicd din Romdnia.
Condi{ii specifice:

- studii superioare de lungd duratd sau studii universitare de licenJd absolvite cu
diplomd de licen{i sau echivalentd in ramura de qtiin{e arte, domeniul de licen}5
teatru qi artele spectacolului;

- experientd in specialitatea studiilor/in domeniul de activitate al instituliei pe un
post prevdzut cu studii superioare, de minim 3 ani;

- nu i-a incetat contractul individual de munc6, raportul de serviciu sau contractul
de management pentru motive imputabile in ultimii 4 ani;

- nu a suferit condamniri penale pentru fapte ce I-ar face incompatibil cu funclia
pentru carc candideazd".
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II.
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DOSAR DE CONCURS
in vederea particip6rii la concurs, candidalii depun personal, rlosarul de concurs, care va

contine in mod obligatoriu:

cerere de inscriere la concurs - pe formatul emis de autoritate;
curriculum vitae (modelul aprobat prin anexa la H.G.nr. IO2ll20O4 pentru aprobarea
modelului comun european de curriculurn vitae);
copia actului de identitate;

copiile diplomelor de studii gi ale altor acte care atestd efectuarea unor speciahzdn;
copia carnetului de muncd sau, dupd eaz, o adeverintd care sd ateste vechimea in munc6 (pe
modelul publicat) Ei, dupa caz,inmanagement necesare ocupdrii postului de conducere;
cazieruljudiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaralie pe proprie rdspundere, cu obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pAnd la data limitd stabilita pentru
anahza proiectelor de management qi comunicarea rezultatelor) ;

adeverinld medicald care s[ ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 3

luni anterior datei de depunere a dosarului, de c[tre rnedicul de familie al candidatului sau de
cdtre unitdlile sanitare abilitate;
declarafie pe proprie rdspundere cd nu deline o funclie de conducere la o altd institufie public6
din RomAnia. in cazul in care deline o funcfie de conducere va comrpleta o declara{ie pe proprie
rdspundere cd va renunla la aceasta dacd va fi declarat admis la con,curs;

declaralie pe proprie rdspundere cd nu a fost destituit din flunclie / nu i-a incetat contractul de
munc5/ raportul de serviciu / contractul de management pentru motive imputabile in ultimii 4
ani.

Documentele solicitate se prezintd in copii legahzate sau insofite: de documentele originale,
care se certificd pentru confbrmitatea cu originalul de cdtre secretariatul co:misiei de concurs.

PROIECTUL DE MANAGEMENT

Candidalii trebuie sd depund proiectele de management pdn[ la data de 1 1 . 10.2017 , ora 1600,

respectAnd cerinlele din caietul de obiective aprobat de Consiliul judelean Buzdu prin HotdrArea nr.
tt3l20t7.

Proiectul de management se intocmeqte pentru o perioadd de 5 ani ,cu respectarea cerinlelor din
caietul de obiective qi a prevederilor din actele normative indicate in bibliografie.

Proiectele de managetnent vor fi elaborate de cdtre candida{i pe un num5.r de 40 file scrise pe o
singurd fa!d' + anexe, fdrd a fi personalizate, fdrd a avea semndturi qi fE.r[ a con{ine indicii privind
identitatea autorului, cu respectarea cerinfelor din caietul de obiective gi a prevederilor legislaliei
indicate in bibliografi e.

Proiectele de management vor fi depuse in plic sigilat, listat qi electr:onic in format PDF pe CD,
in trei exemplare, fdrd a fi legate, indosariate, copertate, llrd cuprins sau alte menliuni decAt cele din
caietul de obiective.

1.

2.

La formatarea lucrilrii se vor respecta urmdtoarele reguli tehnice:
Formatul paginii este .A4, scris cu Font Verdana, corp 12, spaliere la 1 rdnd;
Inilrahzarea paginilor va fi urmdtoarea:

stAnga (left): 3,00 cm; dreapta (right): 1,5 cm;
sus (top): 1,5 cm; jos (bottom): 1,5 cm;
numdrul de pagind se insereazd in subsolul paginii, centrat. Numerotarea paginilor incepe de la
1;

- textul va fi aliniat st6nga-dreaptaijustified ;

- titlurile capitolelor ori subdiviziunilor de capitol din text, inclusiv alineatele, vor incepe de la
distanJa de 1,25 cm fa![ de setarea din stAnga paginii (opliunea "ParugraflParagraph");



- tabelele se numeroteazdcu cifre arabe, de la 1 la,,n". Titlul se merLlioneazd deasupratabelului,
centrat;

- este interzisd ttrhzarea de culori pentru a diferentia, simboliza, marca diferite elemente din
conlinutul textului.
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o Constitufia Rom6niei din 1991, republicatd in2003, Monitorul oficial partealnr.76712003;
o Legea adminbtra{iei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu :modificdrile qi completdrile

ulterioare - M.O.nr. 12312007;
o Legea nr. 8/1996, pivird @rle de atu qi dqrile wpre, cu modificdrile qi completdrile ulterioare -

M.O.nr.60l1996;
o Ordonan{a de urgenfl a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituliilor publice de

culturd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare - M.O. nr.81712008;
o Ordonan{a Guvernului nr.2112007 privind instituliile qi companiile de spectacole sau concerte,

precum qi desfbqurarea activit5tii de impresariat artistic, cu modificdrile qi completdrile ulterioare -
M.O. nr.8212007;

o Hotlrirea Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si
desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietuhri de obiective, modelului-
cadru al raporfului de activitate, precum si modelului-cadru recomirndat pentru contractele de
management, pentru institutiile publice de cultura, cu modificdrile qi completdrile ulterioare -
M.O. nr. 82812009;

o Legeanr. 53/2003 - CODULMUNCII, republicatS, cumodificdrile qicompletdrileuherioare -
M.O. nr.345l20ll;

o Legea nr. 47712004 privind Codul de conduitd a personalului contractual din autoritatile qi
institutiile publice - M.O. m,110512004;

o Legea nr. 98/2016 privindachizi{iilepublice - N4.O. ru.3%D016;
o Hotirirea Guvernului nr.395f2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului - cadru din
Legea nr.98/2016 privind achrzttil,e publice - M.O. nr.42312016;

o Legea nr.26312010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile gi completdrile
ulterioare - M.O. nr.85212010;

o Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile qi complehrile ulterioare - M. O. nr.
59712002;

o Ordonan{a Guvernuluinr. ll9ll999 privind controlulintern qi controlulfinanciarpreventiv,
republicatd, cu modificdrile qi completdrileulterioare-M.O.nr. 7991',1.003;

o Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind firbundtd{irea siistemului de finan}are a
programelor q i proiectelor culturale, cu modificdrile qi completdrile uherioare - M.O.
nr.29611998;

o Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 40012015 pentru aprobarea Codului controlului
intem managerial al entitatilor publice, cu modificdrile gi compktarib uherioare-M.O. nr.
444120t5;

o Ordonanfa Guvernului nr. 27f2002 privind reglementarea activitdli de solutionare a
petiliilor, cumodificdrile gi completdrile ulterioare - M.O. nr.8412002;

o Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare - M.O. nr.66312001;

o Legea nr.213A998 privindproprietateapublicSgiregimuljuridicalacesteia, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare- M.O. nr.4481 1998;

o Legea m.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrih qi completirile ulterioare -
M.O. nr.618/2006;

o Legea nr.319/2006 a securitalii qi sdn6t6{ii in muncd, cu modif,rc6rile qi completdrile ulterioare

- M.O. nr.64612006.


