
Anexa nr. 1 la Dispozi Ńia Primarului nr. 5130/07.11.2013 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desf ăşurare a concursului de management şi de solu Ńionare a 

contesta Ńiilor pentru Teatrul Municipal Târgovi şte 
 
CAPITOLUL I: Dispozi Ńii generale 
Art. 1 
(1) Concursul de management pentru TEATRUL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE, instituŃie publică de cultură 
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, se organizează de către autoritatea 
executivă, în calitate de ordonator principal de credite, respectiv Primarul Municipiului Târgovişte, în 
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituŃiilor publice de cultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările 
și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanŃa de urgenŃă, precum şi cu cele ale HG 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 instituŃiile publice de cultură și ale 
prezentului Regulament. 
Art. 2 
(1) Concursul de management se desfăşoară conform unui calendar, stabilit cu respectarea dispoziŃiilor 
art. 9 din ordonanŃa de urgenŃă. 
(2) Etapele concursului de management sunt:  
   a) analiza planului de management;  
   b) sustinerea planului de management in cadrul unui interviu.  
(3) Primarul Municipiului Târgovişte va stabili prin dispoziŃie datele exacte de desfăşurare ale etapelor 
concursului, bibliografia şi condiŃiile de participare la concurs cu respectarea prevederilor art. 3 din 
ordonanŃa de urgenŃă. 
 
CAPITOLUL II: Organizarea şi func Ńionarea comisiei de concurs 
Art. 3 (1)Comisia de concurs se desemnează de către Primarul Municipiului Târgovişte prin dispoziŃie şi 
este compusă din reprezentanŃi ai autorităŃii şi specialişti în domeniul de activitate al instituŃiei. 
Art. 4 
(1) Comisia de concurs are următoarele atribuŃii principale: 
a) stabileşte punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a planurilor de management;  
b) analizează planurile de management depuse de candidaŃi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, 
notează fiecare candidatura;  
c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecarei etape notate, potrivit prevederilor 
regulamentului de organizare si desfasurare a concursului;  
d) elaboreaza un raport asupra notelor acordate candidaŃilor şi câştigătorului concursului şi face 
recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management. 
(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenŃiale. 
 (Art. 5 
(1) Secretariatul comisiei de concurs se desemnează de către Primarul Municipiului Târgovişte prin 
dispoziŃie şi este format din câte un reprezentant de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi 
de la compartimentul resurse umane, din cadrul Aparatului de Specialitate. 
(2)Secretariatul are următoarele atribuŃii: 
a) asigură condiŃiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 
b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaŃi; 
c) elimină, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conŃin documente 
neconforme cu cerinŃele din anunŃul public şi îi anunŃă pe candidaŃii în cauză; 
d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor 
originale; 
e) întocmeşte pentru membrii comisiei de concurs declaraŃiile de confidenŃialitate; 
e) transmite membrilor comisiei de concurs planurile de management ale candidaŃilor cu dosare admise; 
f) participă la sedinŃele comisiei de concurs, fără drept de vot; 
g) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat; 
h) aduce la cunostinŃa candidaŃilor, în scris, nota obŃinută în prima etapă, în termenul prevăzut la art. 19 
alin. (2) din ordonanŃa de urgenŃă şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităŃii, la sediul instituŃiei, 
precum şi pe pagina de internet a a autorităŃii; 



i) redactează procesele-verbale ale concursului; 
j) aduce la cunostinŃa candidaŃilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 
alin. (8) din ordonanŃa de urgenŃă, si asigură afişarea acestuia la sediul autorităŃii, la sediul instituŃiei, 
precum şi pe pagina de internet a autorităŃii; 
k) asigură aducerea la cunostinŃa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaŃilor 
şi a altor informaŃii de interes public, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanŃa de urgenŃă; 
l) întocmeşte documentaŃia necesară în vederea retribuirii membrilor comisiei de concurs şi secretariatului 
pentru activitatea prestată în ședințele comisiei. 
 
CAPITOLUL III: Analiza si notarea proiectelor de management 
Rezultatul concursului 
Art. 6 
(1)Membrii comisiei de concurs studiază planurile de management primite în format electronic şi/sau pe 
suport hârtie de la secretariat. 
(2)Analiza si notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, 
prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanŃa de urgenŃă. 
(3)Comisia îşi desfăsoară activitatea în sedinŃe, organizate la sediul autorităŃii, în cadrul cărora membrii 
acesteia: 
a) analizează Caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza 
cărora se notează planurile de management şi interviul; 
b) dezbat, analizează şi notează planurile de management - pentru prima etapă a concursului; 
c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susŃinerea, în cadrul interviului, a 
planurilor de management de către candidaŃii admişi; 
Art. 7 
(1)Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 la 10, pentru 
fiecare etapă. 
(2)Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea însumării punctajului  
potrivit grilei de evaluare, stabilit de comisie în cadrul sedinŃelor prevăzute la art. 6 alin. (2). 
(3)Nota obșinută pe fiecare etapă se calculează  ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare 
membru al comisiei. 
(4)Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obtine prin calculul mediei aritmetice a notelor 
obtinute pentru fiecare etapa. 
 
CAPITOLUL IV: Solu Ńionarea contesta Ńiilor 
Art. 8 
CandidaŃii nemulŃumiŃi pot depune contestaŃii asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea si desfăsurarea concursului la Registratura Primăriei Municipiului Târgovişte în termen de 3 
zile lucrătoare de la data aducerii la cunostinŃă a rezultatului concursului. 
Art. 9 
(1)ContestaŃiile se soluŃionează în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) din ordonanŃa de urgenŃă. 
(2)Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor este alcătuită din 3 membri, desemnaŃi prin dispoziŃia Primarului 
cu respectarea dispoziŃiilor art. 21 alin. (2) ordonanŃa de urgenŃă. 
(3)Lista membrilor propuşi va conŃine şi membrii supleanŃi pentru situaŃii neprevăzute. 
(4)Secretariatul Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor este asigurat de un reprezentant al compartimentul 
resurse umane, din cadrul Aparatului de Specialitate, desemnat prin dispoziŃia Primarului. 
(5)Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor are următoarele atribuŃii: 
a) verifică depunerea contestaŃiei în termenul prevăzut de lege; 
b) verifică dacă persoana care depune contestatia, îndeplineste condiŃia impusă de art. 20, alin. (1) din 
ordonanŃa de urgenŃă; 
c) soluŃionează contestaŃiile depuse de candidaŃi cu privire la modul de respectare a procedurii privind 
organizarea si desfăsurarea concursului. 
(6)Secretariatul are următoarele atribuŃii: 
a) convoacă membrii comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor; 
b) întocmeste, redactează şi semnează alături de comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, întreaga 
documentaŃie privind activitatea specifică a acesteia; 
c) comunică petentului în termenul legal răspunsul la contestaŃie. 
Art. 10 
Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile şi se modifică şi 
completează cu potrivit actelor normative apărute vulterior aprobării acestuia. 
 


