ANUNT PUBLIC
concurs tie proiecte de management organizat pentru
TEATRUL “MIHAI EMINESCU
BOTOSANI
Consiliul Local al Municipiului Botosani organizeazä, Ia sediul sãu din Piata Revolutiei
nr. 1 In conform itate cu prevederile Ordonantei de urgen~ä a Guvemului nr. 189/2008 privind
managernentul institu(iiior pub!ice de culturà, aprobata prin Legea nr. 269/2009, cu modificärile
~i completarile ulterioare ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 ~i ale HCL nr.
395/22.12.2020, modificatA prin HCL nr. 10 /28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare ~i desfà~urare a concursului de proiecte de management, caietului de objective
conditiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager Ia Teatrul ,,Mihai
Eminescu”
,

concursul de proiecte de management pentru Teatrul “Mihal Eminescu “Boto~ani.
Conditii de participare:
a) are cetä~enje românã sau a unuia dintre statele membre ale Uniunjj Europene;
b) are capacitate deplinä de exercitiu ~i stare de sãnätate corespunzãtoare;
c) Intruneste condi~iile de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licentã sau
echivalentä In domeniul de activitate a! institu~iei, respectiv domeniul fundamental: stiinte
umaniste si arte, ramura de stiinta Arte, domeniul de studii universitare Teatru si artele
spectacolului, domeniile de licenta : Artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie.
—

d) are experien~ä profesionala In domeniul de referin~ã a! studiilor universitare absolvite, de cel
pu~in 5 ani;
e) are experien~a manageria!a de minim 3 ani doveditä cu adeverin~ã eliberatä de angajator sau
pregätire In management atestatä cu certificat de absolvire ( management);
,

f) flu i-a incetat In ultimij 4 ani contractul individual de muncã, raportul de serviciu sau contractul
de management pentru motive imputabile;
g) nu a suferit condamnãri penale ~i civile pentru fapte ce 1-ar face incompatibil cu func~ia pe
care candideaza.;
h) cunoaste limba românä, scris ~i vorbit.
Calendarul concursu!uj:
a) 15.02.2021, aducerea Ia cuno~tin~a publica a: conditiilor de participare Ia concursul de
proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de
proiecte de management intocmit conform regulamentului-cadru; a calendarului concursului, cu
precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapA; actelor necesare Inscrierii Ia concursul de
proiecte de management care fac obiectul dosarului de Concurs; bibliografiei; informatiilor
(privind condi~iiIe tehnice de redaCtare a proiectului de management ~i condi~iile de prezentare a
acestuia ~i once alte informa~ii considerate necesare unei mai bune in~elegeri a cerin~elor
concursului).
b)
c)

09.03.2021 data limitA pentru depunerea proiecte!or de management ~i a dosarelor de
concurs de cätre candida~j;
-

10.03.2021- selectia dosarelor;
1

d)

11-22.03.2021, analiza proicctelor de management

e)

22- 29.03.202 1, sus~inerea proiectelor de management In cadrul interviului a doua etapä.

f~

In termen de 24 de ore de la Incheierea etapei a doua aducerea la cunostinta candidatilor
~i la cuno~tinia publica, a rezultatului concursului ~i afi~area acestuia.

g)

candida~ii nemultumiti pot depune contestatii asupra modului de respectare a procedurii
privind organizarea ~i desf~a~urarea concursului, Ia Serviciul Resurse Umane din cadrul
Primäriei Municipiului Boto~ani In conformitate cu prevederile capitolului IV din
regulament.

—

prima etapA;
—

—

,

h) In termen de 24 de ore de Ia expirarea termenului in care pot fi depuse contesta~ii sau,
dupa caz, de Ia data solutionArii acestora, prin grija autoritA~ii, rezultatul final al
concursului, lista nominalä a candida~i1or ~i alte inforrnatii de interes public sunt aduse Ia
cuno~tinta publicä prin afi~aj Ia sediul Consiliului Local Boto~ani ~i a! Teatmlui “Mihai
Eminescu”, precum ~i pe pagina de internet a autoritAtii ~i a institu~iei publice de culturä.
Dosarul de concurs al candidatului se depune pe suport de hârtie ~i se Inregistreazä la
registratura Consiliului Local, Piata Revolutiei nr. 1, pânà Ia data de 09 .03 .202 1- ora 16:00.
Dosarul de concurs trebuie sá continä:
a) cerere de Inscriere la concurs;
b) copie dupä actul de identitate;
c) copie dupa diplome de studii ~i alte acte care atestä efectuarea unor specializari;
d) copia cametului de muncä, valabil pânä la 31.12.2010 sau adeverintã care sä ateste vechimea
In specialitatea studiilor superioare absolvite experien~a manageriala, pentru perioada ulterioarä
datei de 01.01.2011, conform prevederilor legale;
,

e) cazier judiciar ( poate fi Inlocuit de o declaratie pe proprie raspundere cu obliga~ia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pIna la data limitã stabilitã pentru
analizarea proiectelor de management)
,

f) adeverin~ã medicalã care sä ateste starea de sãnätate corespunzãtoare eliberatä de medicul de
familie al candidatului sau de unitati sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior datei de depunere
a dosarului,
,

g) optional, copii dupa atestate sau alte documente ce certificä absolvirea unor forme de
perfec~ionare / formare In domeniul de activitate al studiilor ~i / sau management;
h) declaratie pe propria ràspundere cA nu i-a Incetat contractul individual de muncA, raportul de
serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile In ultimii 4 ani, conform
modelului anexat;
Candidatii vor depune proiectul de management Intocmit pe o perioadá de 4 ani
Intocmit ~i structurat conform cerintelor din Caietul de objective, pe suport de hártie ~i In
format electronic (CD / DVDlstick de memorie

)

—

in plic Inchis, cu respectarea prevederilor

art. 13 din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor
publice de culturä, cu modificArile ~i completärile ulterioare, respectiv, fàrä a fi personalizat,
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fàrã a avea semnãturi ~i fàrà a contine indicii privind identitatea autorului (fãrA a se
mentiona numele ~iIsau prenumele persoanei care 1-a Intocmit In cadrul textului, pe suportul
tip CD/DVD sau In proprietá~i1e fi~ierului electronic).
Proiectul este limitat Ia un numàr de 40 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga:
2,5 cm, dreapta 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2, spa~ierea Ia un rand, alinierea textului: justified, font:

Times New Roman, marime 12 puncte, numàr pagina inserat dreaptajos) + anexe.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintä Inso~ite de documentele originale, care
se certificã pentru conformitate de cätre secretariatul comisiei de concurs, sau In copli legalizate.
Documentele depuse Intr-o limbä sträinä vor fi Insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
Relalii suplimentare se pot obtine de la
(telefon/fax:

0231

—

512184

,

Teatrul “Mihai Eminescu “Botosani

adresa de mail: tmc~b~t(d2yahoo.com, sau piebt.ruç’ä~gjnajJ.corn

)

sau de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Boto~ani (telefonlfax: 023 1—
502200

mt 109).

Anexe:
•

HCL nr. 395 /2020,modificatä prin HCL nr. 10/2021, Anexa nr. 1

-

Regulamentul de organizare

~i desfà~urare a concursului de proiecte de management la Teatrul ,,Mihai Eminescu “Boto~ani,
Anexa Nr. 2 privind aprobarea Caietului de Objective si anexa nr. 3

—

conditii de participare si

Bibliografia;
•

Organigrama si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Teatrului
,,aprobate prin HCL nr.

2 c~ 6/r2D ~ ~

i

2~

,,

Mihai Eminescu,,

/1

•

Statul de functii a! Teatrului

•

Bugetul aprobat al Teatrului “Mihai Eminescu “pe anii 2017, 2018, 2019, 2020.

,,

Mihai Eminescu
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