CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
B I H A R M E G Y E I TANACS
BIHOR COUNTYCOUNCIL

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, cu sediul in Parcul Traian nr. 5 Oradea, in baza HotgrQrii
C.J. Bihor nr. 192127.09.2011 privind organizarea concursului de proiecte de management
organizat pentru Teatrul "Regina Maria"

Conditii de participare
Pentru persoane fizice:
cetqenie rominii sau in unul din statele membre ale Uniunii Europene
capacitate deplinii de exerciiiu
studii superioare de lungii duratii, cu diplom5,de licent5 sau echivalentii
vechime in specialitate minim 2 ani
experientii managerial; minim 6 luni
Pentru persoane juridice:
este inregistrat5 in Rominia sau in unul din statele membre ale Uniunii
Europene
are in obiectul de activitate organizarea sau desE9urarea de activit5ti culturalartistice sau oferirea de servicii culturale
poate desernna un reprezentant legal care sii corespundii conditiilor impuse
pentru persoanele fizice
Concursul constg "i:
"itre 7-14 zile calendaristice de la termenul de depunere a proiectelor de
cgtre comisia de concurs - analiza proiectelor de management;
la maxim trei zile calendaristice de la data analizei proiectelor - sustinerea
proiectelor de management in cadrul interviului.
Primirea ~i verificarea mapelor de concurs 9i a proiectelor de management se
asigurii de Compartimentul Resurse Umane a1 Directiei Generale Economice, p5n5 cel
tiirziu in data de 03.1 1.20 11, orele 13.
Alte informatii se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane la camera 24
sau telefon: 0259-418778, sau pe pagina web www.c_ibihor.ro.

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259 - 410181 Fax: +40-259-410182 http://www.cjbihor.ro

CONSlLlUL JUDETEAN B l H O R
B l H A R M E G Y E l TANACS
BlHOR COUNTYCOUNClL

BIBLIOGRAFIE
privind organizarea gi desfiigurarea concursului de proiecte de management
la Teatrul ,,Regina Maria"
1. Ordonanfa Guvernului nr. 2112007 privind institutiile gi companiile de

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

spectacole sau concerte, precum 8i desfggurarea activitiitii de impresariat
artistic, actualizatii;
Ordonanfa de Urgenfii a Guvernului nr. 18912008 privind managementul
institutiilor publice de culturii, actualizatii;
HotiirArea de Guvern a RomAniei nr. 130112009 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare gi desfiigurare a concursului de
proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare g i
desfiigurare a evaluiirii managementului, modelului - cadru a1 caietului de
obiective, modelului - cadru a1 raportului de activitate, precum gi
modelului - cadru recomandat pentru contractele de management, pentru
institutiile publice de culturii;
Legea nr. 5312003, codul muncii, actualizatii;
Legea nr. 21512001 privind administratia public5 localii, republicatii;
Legea-cadru nr. 28412010, privind salarizarea unitarii a personalului pliitit
din fonduri publice.
Legea nr. 27312006 privind iinanfele publice locale, actualizatii
OMFP nr. 94612005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzsnd standardele de de management1control intern la entitiifile
publice g i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Tel.: +40-259

-

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
410181 0 Fax: +40-259-410182 http://www.cjbihor.ro

MAPA DE CONCURS
va conţine obligatoriu următoarele acte:

1. Copia actului de identitate
2. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
3. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă şi specialitate
4. Cazierul judiciar
5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
(de la medicul de familie)
6. Curriculum Vitae model european conform H.G. 1021/2004

ANEXA NR. 1
LA HOTARAREA NR. 192 DIN 27.09.2011

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de manage
pentru Teatrul ,,Regina Maria" din Oradea
Perioada de management este de 5 ani, incepind cu

I

I

I. Obiectivele qi misiunea institutiei

I. 1. Subordonare
in temeiul prevederilor Legii nr. 21512001 a1 Administraiiei publice locale, actualizatii, Teatrul ,,Regina
Maria" din Oradea funciioneazii in subordinea Consiliului Judeiean Bihor ca instituiie de spectacole.
Finaniarea Teatrului ,,Regina Mariayyse realizeazii din venituri proprii gi din subven~iilaloca~ii
acordate de la
bugetul local, prin bugetul Consiliului Judeiean Bihor.
1.2. Obiectivele instituiiei
Fumizarea serviciilor publice de culturii prin realizarea spectacolelor conform cerinielor publicului gi a
criticilor de specialitate.

1.3. Misiunea instituiiei
Promovstrea valorilor teatrale gi artistice, a dramaturgiei naiionale gi universale, a artei muzicale
romiine~tigi universale, prezentarea in general a artei romhegti gi a celei specific bihorene in far2 si
striiiniitate, promovarea gi incurajarea talentelor nou &mate, stimularea creaiiei artistice gi formarea
gustului teatral gi muzical a1 tinerei generaiii, prin susiinerea de spectacole gi concerte educative.
11. Evolutiile economice qi socio-culturale ale comunitiitii in care institutia iqi desfiqoari activitatea
Triiim intr-o societate deschisii, o Romhie integratii in comunitatea europeanii. Efectele globaliz&ii se
aratii printr-o economie deschisii gi competitivii, dar gi printr-un peisaj cultural larg gi divers, care
hc$ioneazii pe baza sintagmei "unitate in diversitate". in conseciniii, are deosebitii importaniii protejarea gi
promovarea valorilor ~i specificului cultural. Judeiul Bihor este dezvoltat economic peste media naiionalii, gi
a v h d traditie culturalii, intelectualii gi socialii, este pregiitit pentru a face fa@ acestor noi provociiri.
Ne aflm intr-o lume de un dinamism deosebit generat de provocirile societiiiii informalionale. Acest
fenomen se datoreazii accesului la informaiii gi c w i puse la dispoziiia publicului larg prin accesul la
internet, gi prin celelalte forme diverse de media culturale. Aceste tendinie deja igi aratii influenfa gi in
mediul economic vi socio-cultural romhesc actual. Pe fondul transformiirilor socio-culturale din societatea
romiineascii gi a1 crizei economice, interesul pentru culturii gi literaturii a s c h t drastic in ultimul deceniu, gi
se prevede aceeagi tendin12 pentru viitorii ani.

111. Dezvoltarea specificii a institutiei
Teatrul ,,Regina Maria" a fost infiinlat in 3 1.05.2011 prin Hotiirirea nr. 114 a Consiliului Judetean Bihor,
in urma reorganiziirii Teatrului de Stat Oradea, Teatrului de Stat pentru Copii gi Tineret ,,Arcadian 8i a
Filarmonicii de Stat Oradea. Ca urmare a reorganiziirii realizate, institu~iade spectacole are in component2
trei structuri artistice: Trupa Iosif Vulcan (teatru), Trupa Arcadia (teatru de copii $i tineret) ~i Ansamblul
Profesionist ,,Cri$anan (muzic2 ~i dans popular). Aceste structuri artistice deservesc publicul tinti specific
national.
A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL $I SPECIPICUL INSTITUTIEI
111.1. Obiectul de activitate
Consiliul Judetean Bihor, prin activitatea Teatrului ,,Regina Maria", asigur2: furnizarea serviciilor publice
de cultura prin realizarea spectacolelor, stimularea creatiei artistice $i promovarea valorilor culturale
nationale gi internationale.
111.2. Structura existent5
111.2.1. Scurt istoric
Teatrul ,,Regina Maria" a fost infiintat in 3 1.05.2011 prin Hotiirirea nr. 114 a Consiliului Judetean Bihor,
in urma reorganizihii Teatrului de Stat Oradea, Teatrului de Stat pentru Copii gi Tineret ,,Arcadia" ~i a
Filarmonicii de Stat Oradea. Ca urmare a reorganiziirii realizate institutia de spectacole are in component2
trei structuri artistice: Trupa Iosif Vulcan (teatru), Trupa Arcadia (teatru de copii $i tineret) $i Ansamblul
Profesionist ,,Cri$anan (muzic2 gi dans popular). Aceste structuri artistice deservesc publicul !inti specific
national. Personalul teatrului s-a constituit prin preluarea structurilor artistice amintite mai sus ~i a
personalului administrativ gi tehnic de la institutiile reorganizate, iar patrimoniul s-a preluat in funcfie de
destinatia gi utilizarea anterioara a acestora de c2tre structurile artistice aferente.
111.2.2. Prezent
Sub conducerea interimar2 numit5i prin hot%irea de infiintare a institutiei, Teatrul ,,Regina Maria" a
planificat gi a deschis stagiunea 201 1-2012.

111.3. Personalul ~i conducerea
(actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii institutiei)
111.3.1. Personalul
Analiza statului de funclii:
Nr .
crt.

Posturi

1 Personal T r u ~ Iosif
a
Vulcan
2 Personal Trupa Arcadia
3 Personal Ansamblul Profesionist ..CrisanaV
111.3.1.1. Scurt2 descriere a posturilor din institutie pe anul20 11:
Total posturi: 162, din care:
- manager:
1
- personal de conducere:
9
- personal de executie:
152

11
54

11
31.5

din care:

- personal artistic:
- personal tehnic:

- personal administrativ:

88
40
24

111.3.1.2. Alte informatii privind managementul resurselor umane din instituiie
S-a constatat prin Decizia nr. 1712011 a Camerei de Conturi Bihor utilizarea creditelor bugetare pentru
plata unor drepturi bkegti prin contracte civile de prestiiri servicii cu personalul angajat a1 instituiiei, pentru
activit21i care se regasesc in figele postului. Autoritate judeteani solicit2 regularizarea acestei situaiii prin
recuperarea surnelor acordate in mod necuvenit, gi utilizarea creditelor bugetare acordate in mod judicios.
111.3.2. Conducerea institutiei
h prezent conducerea structurilor artistice (Trupa Iosif Vulcan, Trupa Arcadia gi Ansarnblul
Profesionist ,,Criganam)este asigurata de catre directori artistici, iar structurile in care se organizeaza
personalul tehnic gi administrativ sunt conduse de gefi serviciilgefi birouri.
Atribuiiile conducerii structurilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare gi functionare a1
institutiei, aprobat2 de catre autoritatea judeteang.
Organizarea gi functionarea consiliului administrativ gi a consiliului artistic ale teatrului se realizema
conform reglementiirilor din O.G. 2112007 gi ROF-ul instituiiei.
fn continuare se ofera date privind realiziirile din anii 2009-2010 ale structurilor de baza care
compun institutia ca urmare a reorganiziirii.

TRUPA IOSIF VULCAN
111.3.2.1. Evolu~iacriteriilor de performant%:

111.4. Bugetul
fn perioada*'2de la 01.01.2009 la 3 1.12.2010:
a) au fost prev&uli gi realizali indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Nr .
crt .

Anul2009
Categorii

(1)
(2)
1 Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)
2 Subventii / alocalii
3 Cheltuieli de intretinere, din care:
4
- cheltuieli de capital: investitii

7 Cheltuieli pe beneficiar, din care:
8
- din subvenlie
- din venituri proprii / surse atrase
9
10 Alte categorii

Anul20 10

Previizut
(lei)

Realizat
(lei)

Previlzut
(lei)

Realizat
(lei)

(3
250.000
3.821.OOO
1.100.000

(4)
162.890
3.416.000
909.369

(3)
250.000
3.190.000
252.850

(4)
186.207
2.632.369
222.449

-

49,57
35,35
14,22

-

32,76
20,52
12,24

-

.

-

-

b) gradul de acoperire din surse atrase gilsau din venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%):
in 2009: 435%
in 20 10: 6,60%
d) gradul de cregtere a surselor atrase gilsau a veniturilor proprii in totalul veniturilor (%): 2,05%;
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
in 2009: 7439%
in 2010: 73,03%
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0%;
g) gradul de acoperire a salariilor din subventie (%): 100%;
h) ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raportwilor contractuale, altele decit contractele de muncii
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte gi conventii civile):
in 2009: 4,45%
in 2010: 4,95%
i)
cheltuieli pe beneficiar:
i i)
*
In 2009
In 2010
Cheltuieli pe beneficiar, din care:
49,57
32,76
20,52
- din subventie
35,35
- din venituri proprii / surse atrase
14,22
12,24
A

111.5. Programele
Trupa Iosif Vulcan a lansat in 2009-201 0 un num2r de 7 programe.

111.6. Situatia programelor
La data de 27.09.201 1 in cazul Trupei Iosif Vulcan se prezintg conform tabelelor (orientative) de mai jos:

Nr.
crt.

Denumirea
programului

(1)
1
2
3
4
5

(2)
Cerere in casatorie
Tot mort, tot mort
D'ale lui Caragiale
0 noapte furtunoasa
Pescarusul
Toate drurnurile duc
6
la Roma
7 Bohema

Nr.
crt.

Denumirea
programului

,

Costuri
prevbute *I6
pe proiect
pentru 2009
in cadrul
acestora

Costuri
realizate *I7
pe proiect
pentru 2009
in cadrul
acestora

(3)

(4)
2
35
3
12,7
25
33

1,7
42,9
2,1
12,8
24
54

25

20,6

Costuri
prevkute *I6
pe proiect
pentru 20 10
in cadrul
acestora

Costuri
realizate *I7
pe proiect
pentru 20 10
in cadrul
acestora

Raportarea costurilor proiectelor
ale
realizate la limitele valori~e*'~
investifiei in proiecte din perioada
01.01.2009-31.12.2009
Mici
(intre)
(5)
X

Mari
(intre)
(7)

Medii
(intre)
(6)

X
X
X
X
X
X
Mii lei
Raportarea costurilor proiectelor
realizate la limitele valorice*'*ale
investifiei in proiecte din perioada
01.01.2010-31.12.2010
Mici
(intre)

Medii
(intre)

Mari
(intre)

7

p
p
p

(4)
1
2
3
4
5
6
7
8

Vine Mos Craciun
Vraiitorul din Oz
Soare pt doi
Dubla rezervare
Girodina
Co~ilulacesta
Uciderea lui Gonzago
Fetita cu chibriturile

0,90
1.2
42
10
0
70
14
4.9

(5)

(6)

TRUPA ARCADIA
111.3.2.1. Evolufia criteriilor de performantii ale conducerii Trupei "Arcadia", intre anii 2009-2010:

t5ri servicii artistice)

111.4. Bugetul
in perioada*'2 de la 01.0 1.2009 la 3 1.12.2010:
a) au fost prev5zuti gi realizati indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Anul2009

Nr.
crt.

Categorii

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(2)
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)
Subventii / alocatii
Cheltuieli de intretinere, din care:
- cheltuieli de capital: investitii
Cheltuieli de personal, din care:
- cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli pe beneficiarydin care:
- din subventie
- din venituri proprii / surse atrase
Alte categorii

Anul2010

Prevkut
(lei)
(3)
65.500
817.500
285.330

Realizat
(lei)
(4)
65.300
682.224
155.885

Prevkt
(lei)
(3)
72.000
673.000
140.500

Realizat
(lei)
(4)
73.134
559.580
141.140

627.500

561.679
12.076
6,47
5,34
1,13

585.000

489.062
12.079
5,21
3,06
2,15

-

-

-

-

-

-

-

b) gradul de acoperire din surse atrase gilsau din venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%):
-2009: 8,73 %
-2010: 11,55 %
c) veniturile proprii realizate din activitatea de baz8, specific%institutiei, pe categorii de bileteltarife
practicate: pret intreglpret redushilet profesionalhilet onorific, abonamente, cu mentionarea celorlalte
facilitiiti practicate: total
- 2009: 57.7081ei
- 2010: 67.4121ei
- veniturile proprii realizate din alte activitgli ale institutiei: total - 2009: 7.5921ei
- 2010: 5.7211ei
d) gradul de cregtere a surselor atrase gilsau a veniturilor proprii in totalul veniturilor (%): 2,82%
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: - 2009: 75,13%
- 2010: 77,29%
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0%;
g) gradul de acoperire a salariilor din subventie (%): - 2009: 98,3%
- 2010: 933%
h) ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele deciit contractele de muncii
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte gi conventii civile): - 2009: 2,15%
- 2010: 2,47%
i) cheltuieli De beneficiar:
fn 2009
In 2010
Cheltuieli pe beneficiar, din care:
5,21
6,47
- din subventie
5,34
3,06
- din venituri proprii 1 surse atrase
1,13
2,15
n

111.5. Programele
Trupa Arcadia a lansat in 2009-201 0 un numar de 7 programe.

111.6. Situatia programelor
La data de 30.09.2011 in cadrul Trupei Arcadia se prezintii conform tabelelor (orientative) de mai jos:

Nr .
crt.

(1)

Denurnirea programului

(2)
Morile de vant ale lui Sancio
1
-Panza (premiera)
Cerere in casatorie
2 (coproductie cu Teatrul de
Stat)
Aventurile lui Cippolino
3
(premiera)
Flori in gara (coproductie cu
4
Teatrul de Stat)
Intimplari cu Scufita Rosie (
5
reluare)

Costuri
prevkute *I6
pe proiect
pentru 2009
in cadrul
acestora

Costuri
realizate *I7
pe proiect
pentru 2009
in cadrul
acestora

Raportarea costurilor proiectelor
realizate la limitele valorice*18ale
investitiei in proiecte din perioada
01.01.2009-31.12.2009
Mici
(intre)
(5)

(3)
30000

(4)
27240

1000

1198

28000

25448

1000

882

X

1000

1146

X

Medii
(intre)
(6)

X
X

X

Mari
(intre)
(7)

ANEXA NR. 2
LA HOTARAREA NR. 192 din 27.09.2011
A CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR

REGULAMENT
de organizare yi desfiiyurare a concursului de proiectk de management
la Teatrul ,,Regina Maria"

CAPITOLUL I
Dispozifii generale
ART. 1
Concursul de proiecte de management pentru Teatrul ,,Regina Maria", institufie aflatii in
subordinea Consiliului Judefean Bihor, denumitii in continuare autoritatea, se organizeazii In
conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenfii a Guvernului nr. 18912008 privind managementul
institufiilor publice de culturii, aprobatii cu modificiri gi completiki prin Legea nr. 26912009,
denumifii in continuare ordonanfa de urgenfii, precum gi cu cele ale prezentului regulament.
ART. 2
Concursul de proiecte de management se desfiigoarii conform urmiitorului calendar, stabilit cu
respectarea dispozifiilor art. 9 din ordonanfa de urgenfii:
a) . 1 0 . 2 0 1 1 , aducerea la cunogtinfa publicii a: condifiilor de participare la concurs, caietului
de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum gi a datelor de depunere a mapelor
de concurs, a proiectelor de management gi desfigurarea etapelor concursului;
b) la 21 zile calendaristice de la data publicgrii anunfului de concurs - termenul lirnitii de
depunere a proiectelor de management de ciitre candidafi;
c) intre 7-14 zile calendaristice de la termenul de depunere a proiectelor de management analiza proiectelor de management de ciitre comisia de concurs;
d) la maxim 3 zile calendaristice de la data analizei proiectelor de management - susfinerea
proiectelor de management de ciitre candidafi in cadrul interviului.
Datele exacte de desfiigurare ale concursului de proiecte de management urmeazg a fi stabilite
prin anunful de concurs, respecthd termenele previizute la prezentul articol, gi aduse la cunogtinfii
publicii prin publicarea anunplui.
ART. 3
Gondifiile de participare la concurs pentru candidafii persoane fizice sunt:
- cetiifenieromhii sau in unul din statele membre ale Uniunii Europene
- capacitate deplinii de exercifiu

- studii superioare de lung2 duratfi, cu diplomi de licenji sau echivalenti
-

vechime in specialitate minim 2 ani
experienli managerial; minim 6 luni.

ART. 4
Conditiile de participare la concurs pentru candidatii persoane juridice sunt:
- este inregistrati in Romiinia sau in unul din statele membre ale Uniunii Europene
- are in obiectul de activitate organizarea sau desfigurarea de activitfili cultural-artistice sau
oferirea de servicii culturale
- poate desernna un reprezentant legal care s i corespundi conditiilor impuse pentru
persoanele fizice.
CAPITOLUL I1
Organizarea qi functionarea comisiei de concurs
ART. 5
(1) Comisia de concurs, denumiti in continuare Comisia, este alcituiti din:
a) reprezentanji ai autoritilii: dna. Perecz Hajnal - consilier, Compartimentul Monitorizarea
Instituliilor Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Bihor;
b) specialigtil: dl. Tifor Dorel - pregedintele comisiei de culturi a Consiliului Local a1
Municipiului Oradea;
dl. Balazs Attila - manager la Teatrul Maghiar de Stat ,,Csiky Gergely" Timigoara
d-na Pintea Narcisa - manager la Teatrul Municipal Turda
d-na Frenliu Marilena - manager la Teatrul Municipal Baia Mare.
(2) Membrii Comisiei sunt numiti prin Hotirfirea Consiliului Judetean Bihor a cirei anexi este
prezentul regulament.
ART. 6
(1) Comisia are urmitoarele atribulii principale:
a) elimini din concurs proiectele de management care conlin informalii privind identitatea
autorului;
b) analizeazi proiectele de management depuse de candidali, acordhd note pentru fiecare etapi
a concursului;
c) stabilegte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecirei etape;
(2) Comisia poate formula recomandFiri autoritiiii privind durata contractului de management, in
limitele prevkzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanla de urgeniil, gi, dupi caz, privind continutul
acestuia.
(3) Lucririle gi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidentiale.
ART. 7
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija doamnei Negru Maria, consilier la
Compartimentului Resurse Umane a1 Direcliei Generale Economice din cadrul Consiliului Judetean
Bihor.
(2) Secretariatul are urrnitoarele atribulii:
a) asiguri conditiile tehnico-organizatorice pentru desggurarea concursului;
I

in functie de tipul institutiei publice de cultura in cauz5

b) verifici legalitatea gi conformitatea documentelor depuse de candidaii;
c) elimini, pe bazi de proces-verbal, mapele de concurs incomplete gi pe cele care contin
documente neconforme cu cerintele din anunlul public gi ii anunp pe candidalii in cauzi;
d) certifici pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza
documentelor originale;
e) intocmegte pentru membrii Comisiei declaraliile de confideniialitate;
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidalilor cu dosare admise;
g) participi la gedinlele Comisiei,
drept de vot;
h) consemneazi in documente redactate la finele fiecikei etape nota fiecimi candidat;
i) aduce la cunogtinla candidalilor, in scris, nota obtinuti in prima etapi, in termenul previzut
la art. 19 alin. (2) din ordonanla de urgenli;
j) calculeazi nota f i e c h i candidat gi redacteazi procesul-verbal a1 concursului, consemniind,
dupi caz, recomandirile Comisiei;
k) aduce la cunogtinla candidaiilor, in scris, nota obtinuti in etapa a doua a concursului, in
termenul prevkut la art. 19 alin. (2) din ordonanla de urgenli, gi asigurii afigarea acesteia la
sediul autoritilii, la sediul instituliei, precum gi pe pagina de internet a acesteia, dupi caz;
1) aduce la cunogtinla candidalilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul prevkut la art.
19 alin. (8) din ordonanla de urge@% gi asiguri afigarea acestuia la sediul autoritilii, la
sediul instituliei, precum gi pe pagina de internet a autoritilii, dupi caz;
m) asiguri aducerea la cunogtinla publics a rezultatului final al concursului, a listei nominale a
candidalilor gi a altor informalii de interes public, in termenul p r e v h t la art. 20 alin. (4) din
ordonanla de urgenli.

CAPITOLUL I11
Analiza qi notarea proiectelor de management
Rezultatul concursului
ART. 8
(1) Membrii Comisiei studiazi individual proiectele de management prirnite in format electronic
gilsau pe suport h w i e de la secretariat.
(2) Analiza gi notarea proiectelor de management se fac in baza criteriilor generale din caietul de
obiective, previzute la art. 12 alin. (1) din ordonanla de urgenli.
(3) Comisia igi desfigoari activitatea in gedinle, organizate la sediul autoritilii, in cadrul cikora
membrii acesteia:
a) analizeazi caietul de obiective gi stabilesc punctajullgrila de evaluare2 pentru criteriile in baza
ckora se noteazi proiectele de management gi interviul;
b) dezbat, analizeazi gi noteazi proiectele de management - pentru prima etapi a concursului;
c) acordi note pentru cea de-a doua etapi a concursului - suslinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de citre candidalii admigi;
(4) Data, ordinea de zi gi locul de desfigurare a gedinlelor sunt anunlate de citre secretariat cu cel
pufin 5 zile inainte de desfigurarea acestora.
ART. 9
(1) Notarea se face prin acordarea de citre fiecare membru a1 Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru
fiecare etapi.
2

Secretariatul Comisiei poate inainta Comisiei propuneri privind ponderea f i e c h i criteriu $i, dupa caz, a
subcriteriilor acestora, astfel incit notarea s2 realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
intrebarelr2spuns.

(2) Nota candidatului, acordatii de fiecare membru, se calculeazii prin aplicarea formulei stabilite de
Comisie in cadrul gedintelor prevgzute la art. 6 alin. (3).
(3) Rezultatul final a1 fiecilrei candidaturi se calculeaz8 prin media aritmeticg a notelor acordate
candidatului de fiecare membru a1 Comisiei.
[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota 5) 1 5

CAPITOLUL IV
Solufionarea contestafiilor
ART. 10
Candidaiii nemultumiti pot depune contestaiii asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea gi desfigurarea concursului la Compartimentul Resurse Umane a1 Directiei Generale
Economice din cadrul Consiliului Judelean Bihor in termen de 3 zile lucriitoare [stabilit in limita
prevkutii la art. 20 alin. (2) din ordonanta de urgent51 de la data aducerii la cunogtinig a rezultatului
concursului.
ART. 11
(1) Contestaliile se solutioneazg in 3 zile lucrgtoare de la data expirTirii termenului de depunere a
contestatiilor, potrivit art. 20 alin. (3) din ordonanla de urgenfa.
(2) Comisia de solulionare a contestatiilor va fi alciituitii din 5 membri, numitildesernnati cu
respectarea dispozitiilor art. 2 1 alin. (2) din ordonanfa de urgenlg.
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I

I

Art. 1.
Candidafii la concursul de proiecte de management au dreptul sii formuleze contestafii asupra
modului de respectare a procedurii privind organizarea gi desfigurarea concursului.
Art. 2.
Contestafiile se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Consiliului Judefean
Bihor, 21 termen de 3 zile lucriitoare de la data aducerii la cunogtinfa candidafilor a rezultatului
concursului (stabilit in lirnita prevederilor art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 18912008 privind
managementul institufiilor publice de cultur5, cu modificiirile gi complet5irile ulterioare).
Art. 3.
Contestafiile se solufioneazii in termen de 3 zile lucriitoare de la data expiriirii termenului
pentru depunerea contestafiilor, conform art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 18912008.
Art. 4.
h vederea solufion5irii contestafiilor, comisiile vor fi numite cu respectarea prevederilor art.
21 din. (2) din O.U.G. nr. 18912008 conform ciiruia in comisie nu pot fi numifi membri care au
ficut parte din comisia de concurs.
Art. 5.
Comisia de solufionare a contestafiilor are urmiitoarele atribufii principale:
a) parcurge la verificarea valabilitiifii contestafiei inaintate spre solufionare;
b) in baza dosarului de concurs, analizeazii modul de respectare a procedurii privind
organizarea gi desfigurarea concursului de proiecte de management;
c) se pronunfii gi formuleazii riispuns cu privire la solufionarea contestaiiei.
Art. 6.
Secretariatul comisiilor de soluiionare a contestaiiilor este asigurat prin grija
Compartimentului Resurse Umane din cadrul Consiliului Judefean Bihor.
Art. 7.
Secretariatul are urmiitoarele atribufii:
a) asigurii condiiiile tehnico-organizatorice pentru desfigurarea soluiionibii
contestafiilor;
b) transmite membrilor comisiei dosarul de concurs contestat;
c) participii la gediniele comisiei fZ1-5drept de vot gi redacteazii procesul - verbal a1
gediniei;
d) aduce la cunogtinia candidatului, in scris, rezultatul final a1 solufioniirii contestafiei.
Art. 8.
in conformitate cu rezultatul solufionibii contestafiei, secretariatul comisiei public5 rezultatul
final al concursului.
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