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Consiliul Judeţean O lt organizează, la sediul său din B-ul A.l.
CUZA nr. 14, Slatina, Judeţul Olt, concurs de rtianagem ent pentru
ocuparea postului de m anager (director) al CEN TR ULUI JUDEŢEAN
PENTRU
C O N SER VA R EA
Şl
PRO M O VAREA
CULTURII
TRADIŢIONALE
Şl CULTURAL OLT, instituţie publică de cultură
subordonată Consiliului Judeţean Olt, cu statut de aşezăm ânt cultural.
Concursul se
desfăşoară în conform itate cu
prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi com pletări prin
Legea nr. 269/2009, cu modificările şi com pletările ulterioare şi
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de m anagement, Regulamentului - cadru
de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de
obiective, modelului - cadru al raportului de activitate precum şi modelul cadru recomandat pentru contractele de managem ent, pentru instituţiile
publice de cultură.
;
I. PROBE DE CONCURS
1. Analiza planului de management;
2. Susţinerea planului de m anagem ent în cadrul unui interviu.
II CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CO NCURSULUI
■ 01.07.2014
- aducerea la cunoştinţă publică a condiţiilor de
participare la concurs şi a bibliografiei,
a caietului de obiective,
Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a concursului de
m anagem ent precum şi a datelor de depunere a dosarelor
de
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concurs, a planurilor de management şi desfăşurarea etapelor
concursului;
21.07.2014 - term enul limită de depunere a dosarelor de concurs şi a
planurilor de managem ent;
•
22.07.2014 - 28.07.2014 - analiza planurilor de m anagem ent - prima
etapă;
28.07.2012 - aducerea !a cunoştinţă candidaţilor, în scris, a notei
obţinute la planurile de management şi afişarea acesteia la sediul
Consiliului Judeţean Olt şi la sediul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Prom ovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt;
30.07.2014 - susţinerea planurilor de m anagem ent în cadrul
interviului - a doua etapă, şi afişarea notei obţinute la interviu la
sediul Consiliului Judeţean Olt şi la sediul Centrului Judeţean pentru
Conservarea si Prom ovarea Culturii Tradiţionale si Cultural Olt;
i

1

J

II. CO NDIŢII DE PARTICIPARE LA CO NC URS
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele m em bre ale Uniunii
Europene;
'
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste;
d) are vechim e în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
e) are experienţă în m anagem ent de minim 5 ani sau pregătire în
management;
f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau
contractul de m anagem ent din motive imputabile, în ultimii 4 ani;
g) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;
h) nu a îm plinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.

III. BIBLIOGRAFIE
1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
şi Cultural Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr 103 din 12.08.2010;
2) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu m odificările şi com pletările ulterioare;
3) Legea nr. 53/2003 - Codul Munci, republicată, cu m odificările şi
com pletările ulterioare;
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4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată cu modificări şi com pletări prin Legea nr
143/2007, cu m odificările şi completările ulterioare.
5) O rd o n a n ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
m anagementul instituţiilor de spectacole sau concerte, m uzeelor şi
colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezăm intelor culturale de drept
public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,
cu m odificările şi com pletările ulterioare;
6) Hotărârea
G uvernului
nr.
1301/2009
pentru
aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului
de proiecte de m anagement, regulamentului - cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, m odelului cadru al caietului
de obiective, m odelului cadru al raportului de activitate, precum şi
modelului - cadru recom andat pentru contractele de management,
pentru instituţiile publice de cultură.
'
7) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la inform aţiile de interes
public, cu m odificările şi completările ulterioare;
8) Hotărârea Guvernului, nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
m etodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public;
9) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu m odificările şi completările ulterioare;
10)
Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu m odificările ulterioare;
11)
O rdonanţa
Guvernului nr.
119/1999
privind
controlul
intern/managerial şi controlul financiar - preventiv, republicată, cu
modificările şi com pletările ulterioare;

IV.ACTE O BLIGATORII LA DOSARELE DE CO NCURS
1. cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor personale de
contact: nr. telefon si adresă de e-mail;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplom elor de studii şi ale altor acte care să ateste
efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechim ea în muncă şi/sau, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului, după data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar;
‘
j
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6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de concurs de
către medicul de fam ilie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;'
7. c u rric u lu m vita e ;
8. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu i-a
încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau
contractul de m anagem ent din motive im putabile, în ultimii 4
ani;
9. d e cla ra ţie pe propria răspundere prin care se angajează, dacă
este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în
condiţiile în care este declarat câştigător la concurs;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus sş prezintă în copii
legalizate sau însoţite de docum entele originale, care se certifică
pentru conform itatea cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs.

VI.

PLANURILE DE M ANAG EM ENT

P la n u rile de m anagem ent se elaborează şi se depun de către
candidaţi atât în form at scris cât şi în form at electronic, fără a fi
personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind
identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi
a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.
Prin caietul de obiective se solicită candidaţilor:
a) analiza socioculturală a m ediului în care îşi desfăşoară
activitatea instituţia publică de cultură ş i propuneri privind
evoluţia acesteia în sistem ul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de
specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de
reorganizare şi/sau restructurare, după caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a in stitu ţiei publice de
cultură; strategia, program ele şi planul de acţiune pentru
îndeplinirea m isiunii specifice a instituţiei publice de cultură,
conform sarcinilor şi obiectivelor form ulate de autoritate;
e) o previziune a evoluţiei econom ico-financiare a instituţiei publice
de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre
a fi alocate de către autoritate.
Candidaţii p o t solicita inform aţii suplim entare necesare
elaborării p lanu rilor
de m anagem ent Centrului Judeţean
pentru
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Conservarea ş i Prom ovarea Culturii Tradiţionale ş i C ultural Olt, în
baza unei cereri m otivate.
In termen de m axim um 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii
privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru
care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile
solicitate.
VII.

RELAŢII SUPLIMENTARE

Caietul de
obiective,
regulamentul
de
organizare şi
funcţionare a concursului şi relaţii suplim entare se pot obţine zilnic de
la Serviciul Resurse Um ane şi Managementul Unităţilor Sanitare din
cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt, telefon
431080, interior 117.”
'
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PREŞEDINTE
Paul STĂNEŞQU
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