ANUNT PUBLIC
concurs de proiecte de management organizat pentru
TEAI]RUL PEN'I'RU COPII $I TINERET (,VASILACHE
BOTO$ANr

,,

Consiliul Local al Municipiului Botoqan
tr. 1 , in conformitate cu prevederile OrdonanJ
managementul instituliilor publice de culturd,
gi completdrile ulterioare ale Ordinului minis
14 /3L0L2017 privind aprobarea Regulamentu
proiecte de management, caietului de r:biective
ocupare a postului de manager la Teatrul pentr
proiecte de management pentru Teal;rul pent

Condifii de participare:
a)

ate cet6Jenie romAnd sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b)

are capacitate deplind de exerciliu Ei stare de sdndtate corespunz6toare

I

c) intruneEte condiliile de studii universitare de licenld absolvite cu diplomd de lic[n{h

echivalentd in domeniul de activitate al institu{ie, respectiv domeniul de studli universitard

si artele spectacolului

sau

-i.ut.u

;

d) are experienJd profesional[ in domeniul de referin{d al studiilor universitare absolvitd. de cel
pufin 5 ani ;

e)

are experienJd managerial[ de minim 3 an
in management atestatd cu certifi

sau pregdtire

0 nu i-a ?ncetat in ultimii 4 ani contractul
contractul de management pentru motive imp
g) nu

a

suferit condarnndri penale gi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu flnc1ia pe

care candideazd,.;

h) cunoaEte limba romAnd, scris Ei vorbit

.

Calendarul concursului:

a)
proiecte
proiecte
precizar

a: condiliilor de parlicipare la concflsul de
ulamentului de organiiare a concurfului de
ntului-cadru; a calendarului concurJului. eu

proiecte de management care fac obiectul d
(privind condiliile tehnice de redactare a proiect
acestuia gi orice alte informalii considerate
concursului).

b)
c)
d)

06,03.2017, data limita pentru clepunerea proiectelor de management gi a dosafelor de
concurs de c[tre candidati;
07.03.2017, selecliadosarelor;

08-20.03.2017, analiza proiectelor de management

- prima

etapd;

c ) copie dupd diplome de studii gi alte acte care

d ) copia carnetului de munci, valabil pAnd la
in muncd gi in specialitate , dupd caz in m
01.01.2011, conform prevederilor legale ;

e) cazier judiciar ( poate fi inlocuit de o declaralie pe proprie rdspundere cu obligdtia de a
,
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pind la data limita stabilitf, pentru
analizarea proiectelor de management )

f) adeverinld medicald care s6 ateste

starea de s
familie al candidatului sau de unitdli sanitare abil
a dosarului,

g) optional, copii dupa

atestate sau alte do
perfeclionare / formare in domeniul de activitate

h)

declaralie pe propria rdspundere cd nu i-a in
serviciu sau contractul de managefirent pentru m
modelului anexat;

i )proiectul de management, care trebuie into
de obiective, in format scris gi in
13 din

folmat electronic (CD sau DVD - cu respectarea prevedefilor

ar.t.

ordonanla de urgenjd a Guvernului nr. 1 8912008 privincl managementul institufiilor-publice

de culturd., cu modificdrile gi completdrile ulterioare, respectiv, filrd a avea semnnturi qi
filril a
con{ine indicii privind identitatea autorului (firI a se menJiona numele gi/sau prefrumele

persoanei care l-a intocmit in cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau in
Rro;lrietntile
fiqierului electronic).

Proiectul este limitat la un numir de 30 pagini (format: 44, marginile pagini{:
2,5 cm, dreapta 2

Qm, sus:

2 cm, jos: 2, spa\ierca la un rAncl

,

stanga:

alinierea textului: justiffed, font:

Times New Roman, marime 12 puncte, numerotare pagini: in josul paginii, paftea dleapta +
)
anexe.

Copiile actelor din dosarul de concurs
se

se

cerlificd pentru conformitate de c6tre secretar

Documentele depuse intr-o limba str6in[ vor fi

i

Relalii suplimentare se pot obline de la Teatrul pentru Copii gi Tineret \iasilache
(telefori/fax: 0231 - 514353 ) sau de la Serviciul Resurse Umane din cadn-rl
flimaliei
Municipiului Botogani (telefon/fax:0231-502200 int 109
)
.

Anexe:

HCL nr. 14 12017 , Anexa nr.1 - Regulamentul de organrzare gi desfdEurare a concursulli

de

proiecte de management la Teatrul pentru Copii gi Tineret
,,Vasilache ,,, Anexa Nr. 2 privind
aprobarea Caietului de Obiective si anexa nr. 3 conditii de participar:
nnrricina. si
ci Bibliog
Rihlin atqtio
rafta .

-

;

Organigrama si Regulamentul de Otganizare si Func{ionare ale Teatrului pentru Copii qi TirLeret
rrrin HCL
HCT nr
11ho1 \.
,,Vasilache
".Vasilache -.anrohnfe
m.I2l20l5:
,,aprobate prin
Statul de funclii al Teatrului pentru Copii Tineret ,,Vasilache " aprobatprin HC; 20512016.
Ei
Bugetul aprobat al Teatrului pentru Copii qi Ti reret "Vasilache" pe ultimii 3 ani (2014,)0rc,
2016 ).
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