
ANUNT
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Culturi al

]udefului Covasna - Koviszna Megyei Miivel6d6si Kiizpont

Consiliului Judefean Covasna organizeazd., la sediul sdu din Piafa Libertdtii
nr. 4, in conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.
'1.8912008 privind managementul instituliilor publice de culturd, aprobatl. prin Legea

nr.26912009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi ale Ordinului ministrului
culturii nr. 279912015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

desfdgurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de

organizare gi desfdgurare a evaludrii managemenfului, a modelului-cadru al

caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum gi a
modelului-cadru al contracfului de management, concursul de proiecte de

management pentru Centrul de Culturd al Judelului Covasna - Kovdszna Megyei
MiivelSd6si Kozpont.

Condilii de participare pentru candidafi:
a. cetdlenia romAni sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene gi

domiciliul in RomAnia;

b. capacitate deplind de exercifiu;
c. studii universitare de licenld absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare

de lungd duratd, absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd intr-unul
din domeniile:

1.. Domeniul fundamental (DFI) - $tiin[e umaniste gi arte; Domeniul de licenfd
(DL) - arte aizuale;

2. Domeniul fundamental (DFI) - $tiinle umaniste qi arte; Domeniul de licenld
(DL) - teatru gi artele spectacoluhri.

3. Domeniul fundamental (DFI) - $tiin{e umaniste gi arte; Domeniul de licenfd
(DL) - cinematografie gi media.

4. Domeniul fundamental (DFI) - $tiinle umaniste gi arte; Domeniul de licenfd
(DL) - istoria gi teoria artei.

d. experienfd in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;

e. experienld in domeniul activitdfii manageriale de minimum 5 ani sau

specializdri in domeniul managementului;
f. nu i-a incetat contractul individual de munci, raportul de serviciu sau

contractul de management pentru motive imputabile in ultimii 5 ani;

g. nu a suferit condamndri penale gi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil
cu funclia pentru care candideaz6,;

h. nu define o funclie de manager la o altd institulie publicd de culturd din
RomAnia;

i. nu a fost lucrdtor al Securitdtii sau colaborator al acesteia, in sensul art.2,lit.
a) - c) din Ordonanfa de Urgentd a Guvemului nr. 2412008 privind accesul

la propriul dosar si deconspirarea Securitdfii;



j. cunoagte limba romAnd, scris gi vorbit.
k. cunoaqterea unei limbi oficiale in UE, scris gi vorbit.

Concursul de proiecte de management se organizeazi conform prevederilor
Regulamenfului de organizare gi desfigurare a concursului, elaborat in temeiul

Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr. 1,8912008 privind managementul
instituliilor publice de culturd,, aprobatd cu modificdri gi completiri prin Legea

nr .269 I 2009, dupd, urmdtorul calendar:

a) 28.0'1,.2022: aducerea la cunogtinla publicd a: condigiilor de participare la

concurt a caietului de obiective, a bibliografiei gi regulamentului de organizare a

concursului de proiecte de managemenf precum gi a termenelor de depunere a

mapelor de concurs, a proiectelor de management gi clesfX;urarea etapelor

concursului;
b) 18.02.2022, ora 13.00: data limitd pentru depunerea proiectelor de

management gi a dosarelor de concurs, de cdtre candidati;
c) 19-21..02.2022: selecfia dosarelor din punct de vedere al eligibilitdfii 9i

anunlarea rezultatelor acesteia;

d) 22-28.02.2022: analiza proiectelor de management - prima etapd;

e) 01.03.2022: (in termen de 24 de ore de la incheierea primei etape): aducerea

la cunogtinla candidalilor a notelor obfinute in prima etap6 gi afiqarea acestora;

0 03.03.2022: suslinerea proiectelor de management in cadrul interviului - a

doua etapd;
g) Oa.B.2O22: (in termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua): aducerea

la cunogtinfa candidalilor gi la cunoqtinla publicX a rezultatului coucursului gi

afigarea acesfuia;
h) 04-08.03.2022: depunerea contestafiilor gi solufionarea acestora/ care se

realizeazd.in conformitate cu prevederile capitolul IV din Regulamen!
i) 09.03.20222 (in termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi

depuse contestafii sau, dupd caz, de la data solufiondrii acestora) rezultatul final al

concursului este adus la cunoqtinla publicd, prin grija autoritifii.

Dosarul de concurs:

Dosarul de concurs al fiecdrui candidat, trebuie sd con!in5, in mod obligatoriu,

urmitoarele documente:

- cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon

mobil/fix gi adresi de e-mail;

- copie dupd actul de identitate;

- curriculum vitae;

- diplome de studii gi, dupi caz, documente care atestd efectuarea unor specializdri

relevante pentru concursul de proiecte de management;

- adeverinld care sd ateste experienla solicitatd in domeniul managementului cultural



(de la instituliile ori operatorii publici sau privali unde candidatul qi-a derulat

activitatea in trecut);

- adeverin(d care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare;

- cazierjudiciar (i:r cazul persoanelor cu cetd{enie romAnd) sau acte similare in situalia

persoanelor cu altd cetdlenie decAt cea romAni;

- copie de pe carnetul de muncd, valabil pAni la 31 decembrie 2010, acolo unde este

cazul, respectiv adeverinli de salariat pentru perioada ulterioari, conform

prevederilor legale;

- declaralie pe propria rispundere, prin care se Nrgajeazl, dacd este caztrl, sd remrnle

la postul de conducere definut, in condifiile in care este declarat cAgtigdtor in cadrul

acestui concurs de proiecte de management;

- proiectul de management, care trebuie intocmit gi structurat conform cerinlelor din

Caietul de obiective qi cu formatul prevdzut prin Ordinul Ministrului Culturii nr.

27991201,5,in format printat gi pe suport electronic (CD, DVD sau USB drive).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintd insofite de documentele

originale, care se certifici pentru conformitate de cdtre secretariatul comisiei de concurs,

sau in copii legalizate.

In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestd efectuarea unor

specializdri in altd !ari, acestea trebuie sd fie insolite 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 atestd efectuarea unor

specializdri, cu termenul de valabilitate expirat.

Adeverinla care atestS starea de sindtate confine, in clar, numdrul, data, numele

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdlii.

Proiectul de managemenf care trebuie intocmit gi structurat conform cerinlelor din

Caietul de obiective, in format scris gi i-lr format electronic (CD sau DVD) - cu

respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanla de urgenld a Guvemului nr. 18912008

privind managementul instituliilor publice de culturd, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare, respectiv, fdrd a avea serrndturi gi fdrd a confine indicii privind identitatea

autorului (fdrd a se menliona numele gi/sau prenumele persoanei care l-a intocmit in

cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau in proprietilile figierului electronic).

Dosarele de concurs gi proiectele de management se depun la sediul Consiliului

Jude(ean Covasna, la Biroul invdfimAnt, cultur5, sindtate, relalii cu O.N.G., in termenul



prevezut in calendarul de desfdgurare a concursului. Relafii suplimentare se pot ob(ine

de la (telefon: 0267131.1190 int. 179) Biroul invi!5mAnt, culturd, sdndtate, relalii cu

O.N.C., (luni-vineri intre orele 9.00-12.00).

BIBLIOGRAFIE:
- Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 18912008 privind

managementul institufiilor publice de culturd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- Ordonanfa Guvernului nr. 2U2007 aprobatd gi modificatd prin Legea

nr.35312007 privind instifutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si

desfigurarea activitdfii de impresariat artistig
- Ordinul Ministrului Culturii nr. 279912015 pentru aprobarea

regulamentului-cadru de organizare gi desfigurare a concursului de proiecte de

managemenf a Regulamentului-cadru de organizare gi desfdgurare a evaludrii
managementului, a modelului-cadru al caiefului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum gi a modelului-cadru al contractului de

managemenf
- Legea nr. 9812016 privind achizifiile publice, cu modificdrile gi

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

completdrile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 75312017 privind salarizarea personalului pldtit din

fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 51,11998 privind imbundtdtirea sistemului

de finanlare a programelor, proiectelor gi acfiunilor culturale, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile pi

completdrile ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 6001201,8 privind

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdfilor publice;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice privind abrogarea Ordinului

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