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REGULAMENTUL
de organizare qi desfiEurare a concursului de proiecte al institu{iei

publice de culturi de sub autoritatea Consiliului Judefean Covasna: ,,Centrul de
Culturi al Judelului Covasna - Koviszna Megyei Miivel6d6si Kiizpont"

CAPITOLUL I
Dispozilii generale

Art. L. - Concursul de proiecte de management pentru Centrul de Culturd al

Judefului Covasna - Kovdszna Megyei Miivel6d6si Kozponf institulie publicd de culturd
aflatd in subordinea Consiliului Judelean Covasna, denumit in continuare institutia, se

organizeazd, in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr.
78912008 privind managementul institufiilor publice de culturd, aprobatd prin Legea nr.
26912009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, denumitd in continuare ordonan(a de
urgenfd, coroborate cu prevederile prezenfului regulament.

Art. 2. - (1) Concursul de proiecte de management se desfdgoard conform
cerintelor cuprinse in anunful public, al cdrui conlinut este stabilit de institutie, intocmit
cu respectarea prevederilor legale din ordonanla de urgenfd, publicat pe pagina de
internet a institufiei si a autoritdlii gi afisat la sediul celor doud entitdfi.

(2) Anunlul public cuprinde:
a) condifiile de participare la concursul de proiecte de management;
b) caietul de obiective;
c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management

intocmit conform prezenfului regulament;
d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare

etapd;

e) actele necesare inscrierii la concursul de proiecte de management care fac
obiectul dosarului de concurs;

f) bibliografia;
g) informatii (privind condifiile tehnice de redactare a proiectului de

management gi conditiile de prezentare a acestuia si orice alte informafii considerate
necesare unei mai bune inlelegeri a cerintelor concursului).

CAPITOLUL il
Organizarea gi functionarea comisiei de concurs

Art. 3. - (1) Pentru desfdgurarea concursului de proiecte de management, la
nivelul autoritdfii se infiinteazd o comisie de concurs, in functie de specificul institufiei.

(2) Comisia de concurs este desemnatd de institufie prin dispozilie, dupd caz,
qi este compusd din reprezentanli ai autoritdfii, in proporfie de o treime, gi din specialigti
in domeniul de activitate a institufiei, in proporfie de doud treimi. Prin acelagi act
administrativ se desemneazd qi secretariatul comisiei de concurs.



(3) Desemnarea specialigtilor prevdzuli la alin. (2)

Judefean Covasna (inAnd cont de domeniile de activitate prev care
reglementeazd activitatea specificd a fiecdrei institutii
concursul.

(4) Membrii comisiei de concurs gi membrii secretariatul ul e concurs
au obligalia de a depune, la momentul ludrii la cunogtinld a actului administrativ de
desemnare in comisie, o declaralie de confidenlialitate gi imparEialitate, potrivit
modelului prevdzut in anexa la prezentul regulament. Declaraliile se pdstreazi la
dosarul cuprinzAnd documentele ce privesc organizarea concursului.

(5) Membrii comisiei de concurs gi membrii secretariatului comisiei de concurs
au obligalia pdstrdrii confidenlialitdlii informaliilor de care iau cunoqtinld pe durata
derul5rii concursului, potrivit legii.

(6) Nu poate avea calitatea de membru in comisia de concurs persoana care se

afld in urmdtoarele situafii:
a) este sot rudd sau afiry pAnd la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care

au competenla legald de a numi membri in comisia de concurs, cu ceilalli membri ai
comisiei sau cu candidalii participanli la concurs;

b) a avut in ultimii 2 ani sau are in perioada de derulare a procedurii de
concurs raporturi contractuale incheiate cu instifulia publicd de culturd pentru care se

organizeazd concursul de proiecte de managemeng
c) a avut in ultimii 2 ani sau are relalii cu caracter patrimonial, direct sau

indirect prin so!/so!ie, cu oricare dintre candidafi.
(7) Statutul de membru in comisia de concurs este incompatibil cu cel de

membru in comisia de solufionare a contestafiilor.
(8) in cazul existenlei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de

concurs, respectiv membrul secretariafului comisiei de concurs este obligat sd informeze
de indatd instifutie, care va dispune inlocuirea acestuia in comisie.

(9) in situalia in care un membru al comisiei de concurs, respectiv al
secretariatului comisiei de concurs nu a depus declarafia prevdzutd la alin. (4) sau nu gi-a

indeplinit obligafia prevdzutd,la alin. (8), pregedintele Consiliului |udefean Covasna va
dispune, prin dispozifie, incetarea calitdlii de membru al comisiei de concurs qi

inlocuirea acesfuia.
(10) incdlcarea dispozifiilor alin. (4) gi (8) va atrage, dupd caz, rdspunderea

civild ori penald, potrivit legii.
Art.4. - (1) Comisia de concurs are urmitoarele atribulii principale:
a) stabilegte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de

evaluare a proiectelor de management primite de la secretaria!
b) analizeazd proiectele de management depuse de candidali, acordd punctajul

potrivit grilei de evaluare, noteazd fiecare candidaturd, atAt pentru calitatea
proiectului/proiectelor, cAt gi pentru interviu/interviuri;

c) stabilegte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecdrei etape notate,
potrivit prevederilor prezentului regulament;

d) elaboreazl, un raport asupra notelor acordate candidalilor gi cAqtigdtorului
concursului gi face recomandiri privind perioada pentru care se incheie contractul de
management cu respectarea intervalului prevdzut in art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanla
de urgenld;



e) certificd, prin semndturd, toate actele gi documentele in tul
comisiei de concurs;

(2) Ponderea criteriilor qi subcriteriilor echivalentd
evaluare a proiectelor de management gi a interviului este

comisiei.
Art. 5. - (1) Membrii comisiei de concurs au obligalia

respectarea urmdtoarelor principii:
a) aplicarea corectd a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) asigurarea egalitdlii de tratament al candidafilor;
d) principiul profesionalismului, prin indeplinirea mandatului cu

responsabilitate, competenli, eficienfd, corectitudine gi congtiinciozitate;
e) principiul imparlialitdtii gi independenlei, care obligi la o atitudine obiectivd,

neutrd fald de orice interes politic, economic, social sau de altd nafurd in exercitarea
mandafului;

f) principiul nediscrimindrii pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice
ori religioase;

g) principiul integritdfii morale.
(2) Membrii comisiei de concurs au urmdtoarele obligafii:

a) sd cunoascd prevederile ordonantei de urgenfd, prevederile prezentului
regulament, precum gi confinutul caietului de obiective elaborat de Consiliul Judefean
Covasna;

b) sd aducd la cunogtinla autoritdlii orice ingerinld in activitatea lor din partea
unor persoane fizice sau juridice care ar putea sd le afecteze independenla sau
imparlialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) si participe la gedinlele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, gi sd

respecte confidenlialitatea deliberdrilor gi a datelor cu caracter personaf in condiliile
legii;

d) sd reia procedura notdrii in cazul prevdzut la art. 10 alin. (5) din prezentul
regulament;

e) sd nu igi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare;
f) sd evite orice contact individual cu candidalii pe firtreaga duratd a desfdgurdrii

procedurilor gi etapelor concursului;
g) sd informeze de indatd institufia in cazul existentei unui caz de

incompatibilitate.
Art. 6. - (1) Mandaful de membru al comisiei de concurs inceteazd in urmdtoarele

situalii:
a) dupd finalizarea concursului de proiecte de managemen|
b) in cazul inc5lcdrii prevederilor legale gi ale prezentului regulament;
c) in caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse in declaralia privind

confidenlialitatea gi imparfialitatea;
d) renunlarea din propria iniliativd la mandaf comunicatd in scris autoritdfii;
e) retragerea motivati a mandatului membrului de cdtre institulia care l-a

desemnat;
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f) in situalia in care membrul comisiei de concurs nu
\TA

previztrtd la art. 3 alin. (4) sau nu qi-a indeplinit obligalia prevdzu
prezenful regulament;

g) deces;

h) alte situalii prevdzute de lege.

(2) In cazurile prevdzute la alin. (1) lit. b)-h), dacd au loc
primei etape, Consiliul Judelean Covasna desemneazd o altd persoand, cu respectarea
prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanla de urgenfd.

(3) in cazurile prevdzute la alin. (1) lit. b)-h), dacd au loc dupd inceperea primei
etape, Consiliul Judefean Covasna va relua procedura de concurs, cu respectarea
prevederilor art. 9 din ordonanla de urgen!5.

(a) in cazulimposibilitdlii fizicelobiective a indeplinirii atribuliilor asumate de
cdtre un membru al comisiei, institutia dupd caz, poate prelungi termenele stabilite
pentru desfdgurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevdzute de art.9
din ordonanla de urgenfd.

Art. 7. - Secretariatul comisiei de concurs este format din cAte un reprezentant al
compartimentului de specialitate, dacd acesta existd, al compartimentului juridic, al
compartimentului economic Ai al compartimentului resurse umane din cadrul aparafului
de specialitate al Consiliului Judefean Covasna.

Art. 8. - Secretariatul comisiei de concurs are urmdtoarele atribufii:
a) asigurd condiliile tehnico-organizatorice pentru desfdgurarea concursului;
b) verificd legalitatea gi conformitatea documentelor depuse de candidafi;
c) soliciti candidafilor, in perioada selecliei de dosare, ori de cAte ori este

necesar, informafii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin
anunlul public;

d) comunicd rezultatele;
e) elimind din concurs, pe bazd, de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete

gi pe cele care confin documente neconforme cu cerinfele din anunful public, precum gi

proiectele de management care confin indicii privind identitatea autorului, conform art.
13 din ordonanla de urgenfd, gi ii ingtiinleazd pe candidalii in cauzd,;

f) identificd generic Ai aleatoriu fiecare proiect in parte prin atribuirea unui
numdr fiecdruia menlionAnd acest aspect in procesul-verbal de selecfie a dosarelor, in
vederea asigurdrii confidenlialitdlii asupra identitdlii autorilor proiectelor de
management;

g) certificd, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de
concurs, pebaza documentelor originale;

h) pune la dispozilia membrilor comisiei formularul pentru declarafia de
confidenlialitate gi imparlialitate spre a fi semnat, precum gi lista candidafilor;

i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidalilor ale
cdror dosare au fost admise, asigurAnd confidenfialitatea identitdlii autorilor;

j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecdrui criteriu gi a

subcriteriilor acestora, astfel incAt notarea si se realizeze prin acordarea unei aprecieri
exacte pentru fiecare intrebare/rdspuns;

k) intocmegte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate
referitoare la proiectele de management;
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l) centralizeazd, documentele necesare efectudrii pldlii ind
comisiei gi secretariatului acesteia, precum 9i documentele
cheltuielilor de transport, cazare gi diurnd, dupd caz, conform
vigoare;

m) intocmegte contracte civile de prestdri de servicii pe

remunerali membrii comisiei de concurs, ai comisiei de solufionare
secretariafului;

n) participd la gedinlele comisiei, fdri, drept de vot;
o) consemneazl, in procesele-verbale redactate la sfArgitul fiecdrei etape a

concursului nota fiecdrui candida!
p) invitd comisia de concurs la reluarea procedurii de notare in cazul prevdzut la

art. 10 alin. (5);

q) aduce la cunogtinla candidafilor, in scris, nota oblinuti in prima etapi a

concursului, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia, qi asigurd afigarea acesteia
la sediul autoritdlii gi al instituliei publice de culturd, precum qi pe pagina de internet a

instituliei publice de culturd, dup6, caz;

r) calculeazi nota fiecdrui candidat gi redacteazd procesul-verbal final al
concursului, la care se anexeazd raportul comisiei;

s) aduce la cunogtinla candidagilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul
prevdzut la art. L9 alin. (8) din ordonanla de urgenfd, gi asigurd afigarea acestuia la sediul
autoritdfli gi al instituliei publice de culturd, precum gi pe pagina de internet a autoritefli,
dupl, caz;

g) asiguri transmiterea contestaliilor cdtre comisia de solulionare a contestafiilor;
t) asigurd aducerea la cunogtinla publicd a rezultatului final al concursului, a

listei nominale a candidafilor gi a altor informalii de interes public, in termenul prevdzut
de art. 20 alin. (a) din ordonanla de urgenld;

CAP.III
Analiza gi notarea proiectelor de management

Art. 9. - (1) Membrii comisiei studiazd individual proiectele de management
primite in format electronic Ai/sau pe suport hArtie de la secretariat gi completeazd notele
acordate in grila de evaluare individuald a membrului comisiei, intocmitd pentru fiecare
candidat.

(2) Analizarea gi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor
generale prevdzute la art. 12 alin. (1) din ordonanfa de urgenld, precum gi pe baza
subcriteriilor prevdzute in caietul de obiective intocmit de institufie.

(3) Comisia iqi desfdgoard activitatea in gedinfe, organizate la sediul
Consiliului Judefean Covasn4 in cadrul cdrora membrii acesteia:

a) analizeazd caietul de obiective gi stabilesc punctajul gi grila de evaluare pentru
criteriile gi subcriteriile in baza cdrora se noteazd proiectele de management gi interviul;

b) dezbat, analizeazd gi 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 cdtre candidalii admigi;



d) elaboreazd cu sprijinul secretariatului comisei ra

acordate candidalilor gi cAgtigdtorului concursului gi face

pentru care se incheie contractul de management, dacd este cazul.
(4) Data qi locul de desfdgurare a gedinlelor sunt anunlate

cu cel pulin 48 orelzlle inainte de desfdgurarea acestora.

(5) Participarea membrilor comisiei de concurs la gedinlele esteaces

obligatorie, sub sancliunea elimindrii din comisie gi pierderea indemnizaliei pentru
prestafia depusd in calitate de membru.

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

(2)La punctajul aferent notei se iau in calcul doar primele doud zecimale.
(3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probd in parte

reprezintd rezultatul probei pentru fiecare candidat.
(4) Rezultatul final al fiecdrei candidaturi se calculeazd prin media aritmeticd a

notelor acordate candidafului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] : (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x
x - nr. membrilor comisiei stabilit de institufie pentru respectivul concurs
(5) in situalia in care se inregistreazl. diferenle mai mari de 2 puncte intre

notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notdrii se

reia ori de cAte ori se constatd cd existd diferenle mai mari de 2 puncte intre notele
acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapd in parte.

(6) Sunt declarafi admigi gi pot susline interviul candidalii ale cdror proiecte de
management au obtinut, in prima etapd a concursului, nota minimd 7.

(7) Este declarat cAgtigdtor candidatul care a obtinut cea mai mare medie, cu
condilia ca aceasta si fie de minimumT.

(8) in cazul in care mai mulfi candidali oblin medii egale, este declarat
cAgtigdtor candidatul care a obfinut nota cea mai mare la interviu.

(9) in cazul in care doi sau mai mulgi candidali oblin medii egale, atAt la
evaluarea proiectului de management prezenfat, cAt gi la interviu, comisia de concurs va
introduce o probd scrisd pentru departajare din bibliografia de concurs.

(10) in cazul in care niciun candidat nu a oblinut o medie de minimumT,
procedura de concurs se reia in termen de maximum 30 de zile, cu respectarea
dispoziliilor art. 8 gi 9 din ordonanla de urgenfd.

(11) in cazulin care cAgtigdtorul concursului de proiecte, din motive personale,
renunld, in scris, la calitatea de manager, inainte de semnarea contractului de
management, sau dacd pdr[ile nu convin asupra clauzelor contractului de management
in termen de 30 de zile lucrdtoare de la data aducerii la cunogtinla publici a rezultatului
final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul sd negocieze cu
urmdtorul clasat, in vederea incheierii contractului de managemenf cu condigia ca acesta

sd indeplineascd prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din ordonanla de urgenld.

CAP.IV
Solulionarea contestafiilor

Art. 1L. - Candidalii nemullumili pot depune contestalii asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea gi desfdgurarea concursului la



compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu existd, la
resurse umane din cadrul autoritdlii, in termenul stabilit prin
termen care nu poate depdgi 5 zlle lucritoare de la data adu
candidalilor a rezultafului concursului.

Art.12. - (1) Contestaliile se solulioneazd in termen de 3 zile lucr
expiririi termenului pentru depunerea contestafiilor, stabilit prin calendarul de concurs,
conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Comisia de solulionare a contestaliilor este alcdtuitd dintr-un numdr impar
de membri, numifi/desemnali prin ordin sau dispozilie a autoritdfii.

(3) Nu pot face parte din comisia de solulionare a contestaliilor membrii care
au fXcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

(a) Membrilor comisiei de solulionare a contestaliilor li se aplicd in mod
corespunzdtor prevederile art. 3, art. 5 gi art. 6 alin. (1).

(5) Comisia de solulionare a contestafiilor are urmitoarele atribufii:
a) verificd respectarea termenului prevdzut de lege pentru depunerea

contestafiei;
b) verificd mdsura in care contestafia este formulati cu privire la modul de

respectare a procedurii privind organizarea gi desfdqurarea concursului;
c) analizeazd contestafia depusi;
d) intocmegte procesul-verbal al gedinlei comisiei de solulionare a contestafiilor;
e) comunicd contestatarului gi autoritdgii rezultatul soluliondrii contestaliei.

CAP. V
Rezultatul final al concursului

Art. 13. - In termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse

contestafii sau, dupd caz, de la data soluliondrii acestora, rezultatul final al concursului,

lista nominali a candidalilor gi alte informafii de interes public sunt aduse la cunogtinla

publicd, prin grija aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Covasna, prin afigaj

la sediul Consiliului Judefean Covasna, precum gi pe pagina de internet a Consiliului

Judefean Covasna gi a Centrului de Culturd al Judelului Covasna - Kov6szna Megyei

MiivelSd6si Kozpont.

CAP. VI
Condilii de participare

Art. 1,4. - Candidafii trebuie si indeplineasci urmitoarele condifii:
a) are cetdtenia romAnd sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii

Europene gi domiciliul in RomAnia;
b) are capacitatea deplini de exercitiu;
c) are studii universitare de licenld absolvite cu diplomd, respectiv studii

superioare de lungd duratd, absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd;
d) are experienfd relevantd in domeniul cultural (activitate in institufii de

culturd sau in alte institutii cu atribufii in domeniu, activitate in sectorul organizdrii de
evenimente culfural artistice sau echivalent) de minimum 5 ani;



e) are experienf5 in funclii de conducere (management) de

0 nu a suferit condamndri penale 9i civile pentru
incompatibil cu funcfia pentru care candideazd,;

g) nu detine o funcfie de manager la o altd institufie publicd
RomAnia, condilie aplicabild in cazul cAgtigdrii concursului de management,
si posibilitatea renun[drii la acea functie, in condifiile prevdzute de lege;

h) nu a fost lucrdtor al Securitdtii sau colaborator al acesteia, in sensul art.2,
lit. a) - c), din Ordonanfa de Urgentd a Guvernului nr. 2412008 privind accesul la
propriul dosar si deconspirarea Securitdfli;

i) nu i-a incetat contractul individual de muncd, raportul de serviciu sau
contractul de management pentru motive imputabile persoanei sale, in ultimii 5 ani;

j) cunoaqte limba romAni, scris gi vorbit.

CAP. VII
Confinuful dosarului de concurs

Art. 15 - Dosarul de concurs al fiecdrui candidat, trebuie sd confind, in mod
obligatoriu, urmdtoarele documente:

o cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact:
telefon mobil/fix si adresd de e-mail;

o copie dupd actul de identitate;
. curriculum vitae;
. diplome de sfudii qi, dupd caz, documente care atestd efectuarea unor

specializdri relevante pentru concursul de proiecte de managemen!
. adeverinfd care sd ateste experienta solicitatd in domeniul managementului

cultural (de la instituliile ori operatorii publici sau privafi unde candidatul si-a derulat
activitatea in trecut);

. adeverinfd care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare;
o cazier judiciar (in cazul persoanelor cu cetdfenie romAnd) sau acte similare

in situatia persoanelor cu altd cetdfenie decAt cea romAnd;
. copie de pe carnetul de muncd, valabil pAnd la 31 decembrie 2010, acolo

unde este cazul, respectiv adeverinfd de salariat pentru perioada ulterioard, conform
prevederilor legale;

o declaratie pe propria rdspundere, prin care se angajeazd,, daci este cazul, sd

renunte la postul de conducere detinu! in condiliile in care este declarat cAgtigdtor in
cadrul acesfui concurs de proiecte de managemenf

o proiecful de managemenf care trebuie intocmit si structurat conform
cerintelor din Caietul de obiective qi cu formatul prevdzut prin Ordinul Ministrului
Culturii nr.279912015, in format printat gi pe suport electronic (CD, DVD sau USB drive).

Art. L6 - (1) Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintd insolite de
documentele originale, care se certificd pentru conformitate de cdtre secretariatul
comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

(2) in cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestd efectuarea
unor specializdri in altd tard, acestea trebuie sd fie insofite de dovada recunoagterii
acestora in RomAnia, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu



vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care

unor speciahzdrr, cu termenul de valabilitate expirat.
(3) Adeverinla care atestd starea de sinitate contine, in clar,

numele emitenfului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit
Sdndtdfii.

Art. 17 - Proiecful de managemenf se intocmegte gi se strucfureazd conform
cerinfelor din Caietul de obiective, si se depune in format scris gi in format electronic
(CD, DVD sau USB drive), cu respectarea prevederilor art. 13 din ordonanta de urgenli
respectiv, fdrd a avea semndturi gi fdrd a contine indicii privind identitatea autorului
(fdrd a se menfiona numele gi/sau prenumele persoanei care I-a intocmit in cadrul
textului, pe suportul tip CD/DVDruSB sau in proprietdfile figierului electronic).

Art. 18 - Dosarele de concurs si proiectele de management se depun la sediul
Consiliului Judefean Covasna, in termenul prevdzut in calendarul de desfdqurare a

concursului, confinut in anuntul de organizare a procedurii.

CAP. VIII
Bibliografie

Art. L9 - Bibliografia de concurs confine urmdtoarele:

- Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr.78912008 privind managementul
institutiilor publice de culturd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Ordonanla Guvernului nr. 21,12007 aprobatd gi modificatd prin Legea nr.
35312007 privind instituliile gi companiile de spectacole sau concerte, precum gi

desfdsurarea activitdtii de impresariat artistic,
- Ordinul Ministrului Culturii nr. 279912015 pentru aprobarea

regulamenfului-cadru de organizare gi desfdgurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfdgurare a evaludrii
managementului, a modelului-cadru al caiefului de obiective, a modelului-cadru al
raporfului de activitate, precum qi a modelului-cadru al contracfului de management;

- L"gea nr. 981201,6 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

- Legea nr. 5312003 - Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 15312017 privind saLarizarea personalului pl5tit din

fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanla Guvernului nr. 51,11998 privind imbunXtdtirea sistemului de

finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- L"gea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 60012018 privind

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdlilor publice;
- Ordinul Ministerului Finanlelor Publice privind abrogarea Ordinului

ministrului finanlelor publice nr. 94612005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzAnd standardele de control intern/managerial la entitdfile
publice qi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.



CAP.IX
Dispozilii finale

Art. 20. - Toate documentele aferente organizdrii gi desfdqurdrii
proiecte de management se inregistreazi, gi se pdstreazd in arhiva
Covasna, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 2L. - Prezenful regulament se completeazd, cu prevederile legale in vigoare
aplicabile.



t

DECLARATIE
privind confidenlialitatea qi imparfialitatea

Subsemnatul(a), membru in comisia de evaluare/de

solufionare a contestafiilor/secretariat ., declar

pe propria rdspundere, sub sancliunea falsului in declarafii, prevdzut de art. 326 din

Codul penal, urmdtoarele:

a) nu am calitatea de sof rudd sau afin, pAnd la gradul al IV-lea inclusiv, cu

persoanele care au competenla legali de a numi membri in comisia de evaluare, cu

ceilalli membri ai comisiei sau cu managerul evalua|

b) nu am in perioada de derulare a procedurii de evaluare raporfuri contracfuale

incheiate cu institufia publicd de culturd pentru care se organizeazd evaluarea;

c) nu am relafii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin so!/sofie, cu

managerul evaluaf

d) md angajez si pdstrez confidenlialitatea informafiilor de care iau cunogtinld

pe durata evaludrii, potrivit legii.

Confirm ci, in situalia in care ag descoperi, pe durata exercitdrii mandafului" cX

md aflu in una dintre situaliile ardtate sau in afara angajamentelor de mai sus, voi

informa institutia imediat cu privire la aceastd situagie gi mi voi retrage.

Data

Semndtura


