ANUNŢ
Concurs de management
pentru Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni
06 septembrie 2016

Primăria municipiului Fălticeni și Muzeul de Artă ”Ion Irimescu”, organizează la
sediul Primăriei din str. Republicii, nr. 13, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modifcările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,
pentru instituţiile publice de cultură - concursul de management pentru Muzeul de Artă
„Ion Irimescu”.
Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și
domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
într-unul din următoarele domenii de referință:
- Științe umaniste și arte; - Istorie, Muzeologie, Studiu patrimoniului, Filologie;
-

Științe culturale;

-

Arte: arte vizuale, istoria și teoria artei.

- Științe sociale: - științe ale comunicării
- științe juridice.
d) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România1;
e) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de
management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu
funcţia pentru care candidează;
g) nu a fost lucrător al securității sau collaborator, în sensul art. 2 lit. a)-c) din O.U.G.
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea Securității;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;
i) cunoaşte o limbă de circulație internațională (franceză, engleză sau germană);
j) are cunoștințe de operare calculaltor;
k) are vechime în muncă de minim 5 ani;
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Condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.
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Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului, aprobat prin H.C.L. nr. 62/16.05.2016, elaborat în temeiul
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective,
Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru
contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează:

Etapa I:
- 06.09.2016: aducerea la cunoștință publică a regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective,
condițiilor de participare la concurs, bibliografia, precum și a datelor de depunere a
mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
- 06.10.2016, ora 12.00: depunerea proiectelor de management de către candidați
și a dosarelor de concurs, cu indicarea limbii străine în care dorește să susțină
interviul;
- 08.10. – 20.10.2016: selecția dosarelor și analiza proiectelor de management;
- 20.10.2016, ora 14.00: afișare rezultate
- 21.10. – 28.10.2016 formulare contestații – 5 zile lucrătoare de la afișarea
rezultatului etapei I;
- 31.10.2016 soluționare contestații;
- 01.11.2016 afișare lista nominală a candidaților după etapa I.
Etapa II:
- 03.11.2016, ora 12: susținerea proiectelor de management în cadrul unui
interviu, atât în limba română cât și într-o limba străină aleasă (engleză, franceză sau
germană);
- 04.11.2016, ora 12.00: afișare rezultate;
- 04.11. – 11.11.2016: formulare contestații – 5 zile lucrătoare de la afișarea
rezultatului interviului;
- 14.11.2016: soluționare contestații;
- 15.11.2016: afișare rezultat final concurs.
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Primăriei
municpiului Fălticeni, până în data – 06 octombrie 2016, ora 12:00 – la Registratura,
după ce în prealabil au fost certificate cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, respectiv: dl. Dumitriu Dumitru Sergiu – șef serviciu, dl. Raileanu Nicu – șef
serviciu, d.ra Matei Mirela Gabriela – inspector superior .
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon
mobil şi adresă de e-mail;
b) copie după actul de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări2;
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în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară,
trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La
evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care
atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.
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e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în
situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în
muncă (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată
de angajator), conform modelului aprobat prin Ordinul nr. 192/2013;
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă,
raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în
ultimii 4 ani;
i) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să
renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător
în cadrul acestui concurs de management;
j) declarație privind limba de circulație internațională în care dorește să susțină
interviul (parte a interviului);
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din
Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu
respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modifcările şi
completările ulterioare.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de
traduceri legalizate.
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management
şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Primăriei municipiului Fălticeni sau de la
sediul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, sau se pot descărca de pe pagina oficială de
internet a celor două instituții (www.falticeni.ro sau https://ionirimescu.wordpress.com).
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