
ROMANIA
JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL J, t),

HOTARAREANr.~
Din Jo .03. 2021

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la .
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare
a contestatiilor.

Initiator: Lucian - Grigore COSTIN, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 33/23.03.2021 f ,..-
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta VeD(N ft{21!r-

din data de 30 .03, ~ [J ; .
Avand in vedere Referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 17781123.03.2021;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane,

inregistrat sub nr. 17782/23.03.2021;

\
Avand.; in vedere raportul de avizare al cormsrei de specialitate nr.

~ ~. . ".

9 Avdnd in vedere Disp;zitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 361 din 21.12.2020 privind
incetarea Contractului de management, Anexa la Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr.
1844/21.12.2016, incheiat intre U.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat prin Primar si domnul
Burlacu Viorel - manager al Muzeului de Istorie «Teodor CinCU)} Tecuci, ca urmare a Cererii
domnului Burlacu Viorel - manager al Muzeului de Istorie « Teodor Cincu » Tecuci inregistrata la
D.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 76680115.12.2020; .

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 378 din 23.12.2020 privind
nurnirea domnului DOlAN DANIEL in functia de manager interimar al Muzeului de Istorie
"Teodor Cincu" Tecuci;

Avand in vedere prevederile art. 4 si ale CapitoIuIui IT din O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de cultura cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 1 si Anexei .nr, 1 din Ordinul Ministerului Culturii nr.
2799/10.12.2015 pentru aprobarea Reguiamentului - cadru de organizare lii desfasurare a
concursului de proiecte de management, a Reguiamentului - cadru de organizare si desfasurare a
evaluarii managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru at
raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de management;

Avand in vedere prevederile art. 129 alin, 1, alin. 2 lit. (a), alin. 7 lit. (d) si art. 199 din
O.D.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In baza prevederilor art. 139 alin, 1 si alin, 6, art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.D.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.I. Se aproba Caietul de Obiective pentru concursul de proiecte de management organizat
pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de
management la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, conform Anexei nr. 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.



Art.3. Se aproba comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de
proiecte de management organizat pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, care va avea
urmatoarea componenta:

Comisia de concurs:
1. p-,f() ()R6" !JtG-fllR E t{/C('#;Y reprezentantul autoritatii;
2. specialist in domeniul de activitate al institutiei;
3. specialist in domeniul de activitate al institutiei.

Comisia de solutionare a contestatiilor:
1. "t1"e!t5etdv H/fE't/.}-I1I6'Mreprezentantul autoritatii;
2. specialist in domeniul de activitate al institutiei;
3. specialist in domeniul de activitate al institutiei.

Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant din cadrul
Compartimentului Resurse Umane, Compartiment Juridic si Directia Generala Economica, care
vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Tecuci.

Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru solutionarea contestatiilor, precum ~i
membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din O.D.G. Nr, 189/2008, de 0 indemnizatie
in cuantum de 10% din indemnizatia ordonatorului principal de credite, precum si de decontarea
cheltuielilor de transport, cazare ~i diurna, dupa caz, platite din bugetul autoritatii, pe baza unor
conventii incheiate conform prevederilor Codului civil.

Art.4. Se aproba Anuntul conditiilor de participare la concursul de proiecte de management
organizat pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, conform Anexei nr. 3, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.S. Se aproba Bibliografia in vederea participarii la concursul de proiecte de management
la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci conform Anexei nr, 4, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci,

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General at
Municipiului Tecuci,

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

Jr. George-Lucian BORS~



ROMANIA
JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

REFERATDEAPROBARE
Nr. 17781 din 23.03.2021

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a
contestatiilor.

Proiectul de hotarare asigura incadrarea corecta in prevederile art. 6 si art. 33 din O.D.G. nr.
189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari prin Legea
ill. 185/2014 si art. 1 din Ordinul nr. 279912015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare ~i desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare ~idesfasurare a evaluarii managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a
modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de
management.

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 361 din 21.12.2020 a incetat Contractul
de management, Anexa la Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 1844/21.12.2016 incheiat
intre D.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat prin Primar si domnul Burlacu Viorel - manager al
Muzeului de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, ca urmare a Cererii domnului Burlacu Viorel- manager
al Muzeului de Istorie « Teodor Cincu » Tecuci inregistrata la D.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.
76680/15.12.2020.

Dupa incetarea Contractului de management incheiat intre ordonatorul principal de credite
si domnul Burlacu Viorel, conform prevederilor at. 33 din O.D.G. nr, 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de cultura, autoritatea a desemnat conform prevederilor
Dispozitiei Primarului Municipiului Tecuci nr. 378 din 23.12.2020 un manager interimar sa asigure
interimatul Muzeului de Istorie « Teodor Cincu » Tecuci pana la data inceperii noului contract de
management care se va incheia intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de
management.

In conformitare cu prevederile art. 4 din O.D.G. nr, 189/2008 privind managementul
institutiilor publice de cultura, in vederea incredintarii managementului institutiilor publice de
cultura, autoritatea organizeaza concurs de proiecte de management, in conditiile prezentei ordonante
de urgenta,

Pregatirea concursului de proiecte de management de catre autoritate, conform art. 6 din
O.D.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, consta in:

1. Elaborarea si aprobarea ReguIamentului de organizare si desfasurare a concursului, de
solutionare a contestatiilor, precum si a caietului de obiective, stabilirea conditiilor de participare la
concurs, a bibliografiei in vederea participarii la concurs;
2. Desemnarea componentei comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor,

Comisia de concurs este compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de 0 treime si
din specialisti in domeniul de activitate a institutiei, in proportie de dona treimi.



Analizarea si notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevazute
la art. 12 alin. (1) din ordonanta de urgenta nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice
de cultura ,precum si pe baza subcriteriilor prevazute in caietul de obiective intocrnit de autoritate.

Comisia i~i desfasoara activitatea in sedinte, organizate la sediul autoritatii, in cadrul carora
membrii acesteia:
a) analizeaza caietul de obiective si stabilesc punctajul ~i grila de evaluare pentru criteriile ~1

subcriteriile in baza carora se noteaza proiectele de management ~i interviul;
b) dezbat, analizeaza si noteaza proiectele de management - pentru prima etapa a concursului;
c) acorda note pentru cea de-a doua etapa a concursului - sustinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de catre candidatii admisi;
d) elaboreaza cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidatilor si
castigatorului concursului si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de
management, daca este cazul.

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre analiza ~i aprobare Consiliului Local Tecuci
proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de objective, a Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de participare si a
bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Muzeul de Istorie
"Teodor Cincu" Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

PRIMAR,

LUCIAN - GRIGORE COSTIN



ROMANIA
JUDETUL GALATI

MUNICIPIULTECUCI
COMPARTIMENT RESURSE UMANE

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 17782 din 23.03.2021

Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a
contestatiilor.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1 si 14 din O.D.G. ill. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local are initiative si hotaraste in toate problemele de interes local, date in
competenta sa prin acte normative.

Proiectul de hotarare asigura incadrarea corecta in prevederile art. 6 si art. 33 din O.D.G. nr.
189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari prin Legea
ill. 185/2014 si art. 1 din Ordinul ill. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare ~i desfasurare a evaluarii managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a
modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de
management.

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci ill. 361 din 21.12.2020 a incetat Contractul
de management, Anexa la Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci ill. 1844/21.12.2016 incheiat
intre D.A.T. Municipiul Tecuci reprezentat prin Primar si domnul Burlacu Viorel - manager al
Muzeului de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, ca urmare a Cererii domnului Burlacu Viorel- manager
al Muzeului de Istorie « Teodor Cincu » Tecuci inregistrata la D.A.T. Municipiul Tecuci sub nr,
76680/15.12.2020.

Dupa incetarea Contractului de management incheiat intre ordonatorul principal de credite
si domnul Burlacu Viorel, conform prevederilor ar. 33 din O.D.G. nr, 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de cultura, autoritatea a desemnat conform prevederilor
Dispozitiei Primarului Municipiului Tecuci ill. 378 din 23.12.2020 un manager interimar sa asigure
interimatul Muzeului de Istorie « Teodor Cincu » Tecuci pana la data inceperii noului contract de
management care se va incheia intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de
management.

In conformitare cu prevederile art. 4 din O.D.G. ill. 189/2008 privind managementul
institutiilor publice de cultura, in vederea incredintarii managementului institutiilor publice de cultura,
autoritatea organizeaza concurs de proiecte de management, In conditiile prezentei ordonante de
urgenta.

Pregatirea concursului de proiecte de management de catre autoritate, conform art. 6 din
O.D.G. ill. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, consta in :

1. Elaborarea si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare
a contestatiilor, precum si a caietului de obiective, stabilirea conditiilor de participare la concurs,
a bibliografiei in vederea participarii la concurs;

2. desemnarea componentei comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor,



Comisia de concurs este compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de 0 treime si
din specialisti in domeniul de activitate a institutiei, in proportie de doua treimi.

Din partea Consiliului Local Tecuci se impune desemnarea unui reprezentant pentru comisia
de concurs si a unui reprezentant pentru comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de
Proiecte de management la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu", Tecuci.

Concursul de proiecte de management se desfasoara conform cerintelor cuprinse in anuntul
public, al carui continut este stabilit de autoritate, intocmit cu respectarea prevederilor legale din
ordonanta de urgenta, publicat pe pagina de internet a institutiei si a autoritatii si afisat la sediul celor
doua entitati,
(2) Anuntul public cuprinde:
a) conditiile de participare la concursul de proiecte de management;
b) caietul de obiective;
c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management intocmit conform
prezentuluiregulament-cadru;
d) calendarul concursului, cu precizarea termenuluilperioadei pentru fiecare etapa;
e) actele necesare inscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de
concurs;
f) bibliografia;
g) informatii (privind conditiile tehnice de redactare a proiectului de management si conditiile de
prezentare a acestuia ~i orice alte informatii considerate necesare .unei mai bune intelegeri a
cerintelor concursului).

Analizarea ~i notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale
prevazute la art. 12 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si pe baza subcriteriilor prevazute in
caietul de obiective intocmit de autoritate.

In evaluarea proiectelor de management se va urmari modul in care proiectul de
management raspunde cerintelor caietului de objective, avandu-se in vedere urmatoarele criterii
generale de analiza si notare a proiectelor de management:
a) analiza socio-culturala a mediului in care i§i desfasoara activitatea institutia §i propuneri privind
evolutia acesteia in sistemul institutional existent;
b) analiza activitatii institutiei publice de cultura si, in functie de specific, propuneri privind
imbunatatirea acesteia; .
c) analiza organizarii institutiei publice de cultura §i propuneri de reorganizare si/sau restructurare,
dupa caz;
d) analiza situatiei economico-financiare a institutiei publice de cultura;
e) strategia, programele §i planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei publice
de cultura, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) 0 previziune a evolutiei economico-financiare a institutiei publice de cultura, cu 0 estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum §i a veniturilor institutiei ce pot fi
atrase din alte surse.

Comisia i!}idesfasoara activitatea in sedinte, organizate la sediul autoritatii, in cadrul carora
membrii acesteia:
a) analizeaza caietul de obiective ;;i stabilesc punctajul ;;i grila de evaluare pentru criteriile ;;1
subcriteriile in baza carora se noteaza proiectele de management si interviul;
b) dezbat, analizeaza ~inoteaza proiectele de management - pentru prima etapa a concursului;
c) acorda note pentru cea de-a doua etapa a concursului - sustinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de catre candidatii admisi;



d) elaboreaza cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidatilor si
castigatorului concursului si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de
management, daca este cazul.

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local
Tecuci proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de
organizare si desfasurare a concursului de Proiecte de management, Anuntului privind conditiile de
participare si a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Muzeul
de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci, precurn si a cornisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,
Consilier asistent Neacsu Aura-Felicia
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CAIET DE OBIECTIVE

PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE

DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU

MUZEUL DE ISTORIE "TEODOR CINCU" TECUCI

1. Subordonare

In conformitate cu Legea nr, 31112003, a muzeelor ~i colectiilor publice republicata, cu

modificarile ulterioare, Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci este 0 institutie de interes public cu

personalitate juridici, subordonata Consiliului Local ~iPrimariei municipiului Tecuci,

Prin functiile sale specifice: de constituire si dezvoltare a patrimoniului, de conservare ~i cea

educationala, MITC i~i des~ara activitatea in sfera de competente a Ministerului Culturii ~i

Patrimoniului National.

Finantarea MITC se realizeaza din subventii acordate din bugetul primariei, din sponsorizari si

donatii, precum ~i din venituri proprii,

Inaugurat la 17 noiembrie 1935, fa Tecuci, in imobilul din strada Carol nr, 12, ca unnare a

actului de donatio a lui Teodor Cinco, autentificat de Tribunalul Tecuci cu numarul 1092116 iulie 1934,

cu destinatia precisa de "Muzeu original ~i biblioteca comunala, unde cetatenii mei ~i tanara generatie

sa gaseasca carti ~i studii pentm luminarea mintii ~i cultivarea lor sufleteasca", MITC functioneaza ca 0

institutie de drept public cu personalitate juridica,

Muzeul iii are sediul in municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 36

2. Obiectivele institupei. Misiunea institutiei

In conformitate cu documentele care-i reglementeaza activitatea, MITC acopera 0 mare parte

din activitatile cultural-educative ~i stiintifice ale comunitatii locale, avand in principal urmatoarele

objective:

organizarea si desfasurarea activitatilor cultural - stiintifice si de educatie permanenta;

dezvoltarea si administrarea patrimoniului muzeal;



evidenta stiintifica a patrimoniului cultural detinut de muzeu;

documentarea In vederea depistarii, cunoasterii si, dupa caz, a achizitionarii de obiecte de

patrimoniu pentru completarea si imbogatirea colectiilor sale;

conservarea si restaurarea obiectelor de patrimoniu potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

protejarea patrimoniului muzeal;

expunerea ~i prezentarea, in expozitia permanenta si expozitii temporare, la sediul central,

precum si in alte spatii, a patrirnoniului pe care il detine;

punerea in valoare si comunicarea publica prin expozitii - nationale si internationale

publicatii ~icomunicari, a rezultatelor cercetarilor stiintifice muzeografice si etnografice;

diversificarea ofertei culturale a institutiei publice de cultura;

cunoasterea si satisfacerea nevoilor culturale ale comunitatilor in care i:ji desfasoara

activitatea institutia publica de cultura;

promovarea concurentei in domeniul ofertei culturale;

dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;

aplicarea principii lor de eficienta, eficacitate ~i economie in gestionarea mijloacelor

financiare :ji a resurselor materiale si umane ale institutiei publice de cultura,

Ca institutie de cultura, muzeul are ca principals misiune instruirea ~i educarea, alaturi de

cultivarea interesului pentm culturii a generatiei tinere a Tecuciului.

In paraIel, MITC se implica cu toata responsabilitatea in activitatea de cercetare, conservare,

restaurare ~i expunere a patrimoniului cultural mobil pc care il administreaza, in ceea ce priveste

imbogatirea §i dezvoltarea acestui fond patrimonial si, nu in ultimul rand, de consolidarea apartenentei

si mandriei nationale.

3. Evolutiile economice ~i socio-culturale ale comunititii in care institupa ~i des~oarii

activitatea

Institutia, Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, i~i desfasoara in mod normal activitatea in

municipiul Tecuci, prin expozitiile sale de la sediu, paua in 2019 ~iin alte locatii cu specific.

Imobilul cunoscut astazi sub numele de Muzeul de Istorie Teodor Cincu restaurat ~i consolidat

printr-un proiect cu finantare europeana - "Consolidarea ~i reabilitarea Muzeului Mixt Tecuci", in

cadrul Programului Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila §i

promovarea turismului. Domeniul major de interese 5.1 - proiect promovat de Consiliul Local al



munieipiului Teeuei, benefieiar fiind Muzeul Mixt, a fost eonstruit intre anii 1880 -1890. Cladirea

prezinta foarte multe asemanari eu eonacul construit de Nestor Cineu Ia Tiganesti, la aproximativ 7 km

nord de Teeuci, pe soseaua spre Barlad si in apropierea statiei C.F.R. Frunzeasea, pe frontispiciul careia

se afla 0 placa de marmura cu inscriptia "Vila Muca 1905".

Cladirea Muzeului de Istorie Teodor Cincu, inclusa in patrimoniu national la pozitia GI-2-m-A-

03092, adaposteste astazi colectii de: numismatica, acta, istorie moderna si contemporana, fosilifere,

doeumente, medalistica.

Institutie reprezentativa pentru municipiul Tecuci si zonele adiacente, muzeul cuprinde cea mai

bogata ~i importanta colectie de cultura dacica din Moldova si una din cele mai mari din taril, la care se

adauga 0 valoroasa colectie de numismatica, colectia de paleontologie, colectia de istorie, colectia de

arta infantila, colectia de arm contemporana, din care trebuie mentionate doua Iucrari Grigorescu si una

Dimitrie Harlescu, etnografie, medalistica, documente,

Intregul patrimoniu at muzeului este indus in sectiile de arheologie, istorie, arta,

Analiza mcuta contextului actual a identificat anumite oportunitati, dar si posibile riscuri, care

pot influenta evolutia Muzeului de Istorie Teodor Cincu,

3.1 Oportunitiiji

- Cresterea interesului publicului pentru proiectele culturale ~i programele educationale ale

muzeului;

- Cresterea interesului marilor companii comerciale, in sustinerea culturii, in general, a culturii

traditionale si a programe1or de educatie ~i divertisment in special;

- Cresterea interesului "media" pentru activitatile culturale ~i educationale interactive si inedite;

- Dezvoltarea activitatilor de turism cultural-religios, trasee preferate de turisti straini care

includ si municipiul Tecuci, situat in zona de sud a Moldovei;

- Interesul agentiilor de turism in diversificarea ofertei culturale,

3.2 Riscuri

- Amploarea ~idiversitatea ofertei culturale, implicit a programelor educationale a altor proiecte

culturale apartinand eelorlalte institutii culturale din zona;

- Cresterea concurentei generate de organizatiile non-profit, care propun proiecte si activitati

culturale interactive ~i inedite;

- Cresterea concurentei pentru fondurile si programele de finantare ale proiectelor culturale ~i

educationale,



In lipsa unor studii de specialitate, este greu de apreciat gradul de cunoastere at activitatii

muzeului de catre comunitatea benefiaciara a acesteia, dupa cum este dicil de stabilit portretul statistic

al beneficiarului actuaL

4. Dezvoltarea specifica a institutiei Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci

- organigrama ~i regulamentul de organizare si functionare ale institutiei sunt prevazute in anexa

nr.l

- statuI de functii al institutiei este prevazut in anexa nr. 2

- bugetul aprobat at institutiei, pe uitimii trei ani, este prevazut in anexa nr, 3

In conformitate cu strategia propusa, MITC si-a diversificat activitatea muzeala in vederea

atragerii unui public cat mai divers, dar si pozitionarea catre categoria, "muzeu - forum", deschis

dezbaterii ~i activitatilor culturale complementare.

4. 1 Scurt istoric

Exista informatii potrivit carora Giovanni Culluri, italian de origine, ar fi fost arhitectul sau

macar decoratorul celor doua edificii, Desi sunt de dimensiuni diferite, cea din Tecuci, de care ne

ocupam, este 0 resedinta urbana, iar cea de la Tiganesti, un conac, amandoua avand aceleasi

decoratiuni din stucatura: rozete, ghirlande, frize, aceleasi teme de pictura murala cu motive vegetale,

antropomorfe, precum si aoeleasi sobe de teracota din cable colorate.

Inceputurile muzeului tecucean se afla in primele decenii ale veacului al XX-lea;, cand doi

impatimiti de arheologie - profesorul Constantin Solomon ~i grefierul Mihail Dumitriu - mcep sa
colectioneze "resturi arheologice din regiunea Tecuciului",

Initiativa infiintfuii se datoreaza, de altfel, acestor doi promotori ai culturii muzeistice din zona.

Cei doi vor face in 1924 si primele periegheze in jurul Tecuciului, fiind riisplatiti de 0 adevarata

"bogatie" ceramica, monede grecesti si romane, varfuri de sageata etc.

Rezultatele acestor cercetari din zona, constand din material arheologic si paleontologic, vor

face obiectul unor articole publicate intre anii 1927 ~i 1929. Ele impuneau gasirea unui locas pentru

expunerea acestor colectii ~i se vor fmaliza prin infiintarea unui muzeu regional in sediul Scolii

Comerciale, avandu-l ca director pe prof. Constantin Solomon.

In paralel, mai exista in Tecuci un "muzeu particular", mai spatios si "metodic randuit",

precizarea ii apartine profesorului Alexe Alexinschi, care se afla sub directa ingrijire a grefierului

Mihail Dumitriu, muzeu care fiinta intr-un apartament tiber al Societatii Prevederea



Existenta celor doua muzee crea insa un impediment, colectiile fiind dispersate, fapt ce impieta

asupra imaginii material-istorice a zonei, impunandu-se 0 reunire a lor intr-o singura institutie de profiL

In aceste conditii, primaria orasului a fost cea care a preluat initiativa trimitand 0 adresa catre

Ministerul Instructiei, Cultelor ~i Artelor, prin care solicita un muzeu comunalla Tecuci, la care se va

primi un raspuns favorabil, cu conditia ca Mihai Dumitriu sa accepte ca toate piesele arheologice pe

care Ie detinea sa fie mutate in noul muzeu, acesta din urma ramanand proprietar asupra lor.

Noi divergente au aparut asupra numelui noii institutii, precum ~idin cauza spatiului de pastrare

insuficient pentru marea bogatie de material arheologic colectionar,

Problema se va solutiona insa in cursul anului 1934, cand cei doi ctitori, Solomon ~i Dumitriu,

vor reusi sa-l convinga pe boierul Teodor Cinco, mare proprietar si in mai multe randuri primar at

Tecuciului, pentru a le dona frumosul imobil din strada Carol nr. 12. In aceste circumstante, Muzeul

Regional i~i inceteaza activitatea, iar colectiile celor doi vor fi instalate in imobilul daruit orasului de

Teodor Cincu.

Cea mai frumoasa cladire a orasului, adevarata bijuterie arhitectonica, devenea astfel locas de

cultura, facand din Tecuci unul din putinele erase care detineau la acea vreme un muzeu orasenesc,

La putin timp dupa aceea, revista "Natura" consemna ca "in saloanele incapatoare ale casei

boieresti Cincu se afla instalat unul din cele mai frumoase muzee din tara".
In cadrul muzeului, numit acurn "Mihail Dumitriu-Iasi" functiona 0 interesanta colectie de

arheologie, 0 alta de ~iintele naturii, ce apartinea prof Alexe Alexinschi, la care se va adauga ~i

colectia de paleontologie, provenita din rezervatia fosilifera Rates, aflata in partea de est a Tecuciului,

La s~itul lunii martie 1944, din ordinul autoritatilor, s-a dispus evacuarea arhivei primariei

orasului, alaturi de care s-au aflat si unele piese din colectiile muzeului, garnitura feroviarii fiind

insotita de un functionar din primarie, alaturi de M. Dumitru ~i sotia acestuia, La 4 aprilie 1944, trenul

este surprins In triajul garii Chitila de un putemic bombardament anglo-american, iar vagonul ce

adapostea colectiile muzeului este spulberat, fiind distruse unele piese foarte interesante ce apartineau

muzeului.

Reorganizat in 1967, muzeul va avea ca centru de greutate al expozitiei de baza civilizatia geto-

dacica, ca urmare a descoperirilor efectuate la situl arheologic Piroboridava de la Poiana,

Nu trebuie omis faptul ca In muzeu exista ~i 0 interesanta biblioteca "Esmeralda Dumitriu", ale

carei volume au fost arse in curtea muzeului la ordinul autoritatilor comuniste,



4. 2 Criterii de performantii ole instiuqiei in ultimii trei ani

Nr.crt Indicatori de performanta 2018 2019 2020
1. Cheltuieli de beneficiar (subventie+venituri-cheltuieli 711050 799500 786600

de capital) / nr.de beneficiari
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - -
3. Numar de activitati specifice (cercetare arheologica) 1
4. Numar de aparitii media (fara comunicate de presa)
5. Numar de beneficiari neplatitori
6. Numar de heneficiari platitori
7. Numar de reprezentatii
8. Numar de proiecte/actiuni culturale 17 14 22
9. Venituri proprii din alte activitati 12500 21300 23300

4. 3 Criter;; de petfornumJii ole conducerii ;nstituJiei

- gradul de indeplinire a sarcinilor ~ilucrarilor in termenele stabilite

- evidenta ~idocumentarea patrimoniului muzeal administrat;

aprofundarea cercetarii colectiilor muzeale;

realizarea Iucrarilor ~i operatiunilor de conservare, restaurare ~i protectie a patrimoniului

mobil si imobil atlat in administrarea sa;

punerea in valoare a fondurilor artistice ~l documentare pnn manifestari .specifice ~l

activitiiti conexe;

elahorarea de programe ~iproiecte culturale proprii, in concordanta cu strategia Ministerului

Culturii si Patrimoniului National;

stabilirea de masuri organizatorice, economice ~i tehnice in scopul respectarii programelor

culturale aprobate, de a caror realizare raspunde,

- adaptarea la situatii neprevazute,



4. 4 Lista programelor ~iproiectelor defasurate in ultimii treiani

Proiectele derulate de Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci in perioada 2018-2020:

Realizarea de expozitii, familiarizarea Iulie 2018· Iunie
comunitatii eu lucrarile diferitilor 2020
artisti plastici din Romania;
valorificarea patrimoniului cultural
muzeal prin realizarea de expozitii
locale $i itinerante in colaborare eu
alte institutil culturale din Romania;
promovarea istoriei ~i indentitatii

; locale, rolului Muzeului in societate;i reorganizare expozitie baza~--~--~--~~------------~-----+~~~----~~~--~----~~~~~------_,~~~--~~~~----~~4. Proiecte editoriale Valorificarea studiilor de cercetare anual Fundatia Stiintifica si a Culturii
referitoare la istoria orasului si Inovationale pentru Performanta,
tinutului Tecuci Institutul Roman de Inventica

IRIIS

1.

Promovarea lstoriei locale; Sept. 2018 Sept.
valorificarea cercetarilor privitoare la 2019; nolembrie
Tecuci, sesiune de comunicari 2020
stiintifice, conferinte; acordarea
premiului Constantin Solomon pentru
promovarea valorilor culturale ~i
spirituale ale tinutului Tecuci.

Obiective DataNr. Proiect
crt.

MuzeuI Latine in scoala Promovarea istoriei locale; stimularea 112 trimestrial
intereseului pentru istorie ~icercetare

2. Colocviul de istorie locals " Constantin
Solomon".

3. Activitati expozitionale/valoriflcarea
patrimoniului local/expozitii mobile

5. Colectii online Valoriflcarea patrimoniului local; semestrial
promovarea istoriei locale/exponatul
lunli

Parteneri

Activitati educationale in
colaborare cu scolile de pe raza
municipiului Tecuci
Protoieria Tecuci,
Institutii de invatamant tecucene;
Institutii universitare ~i de
cercetare.

Uniunea Artistilor Plastici, alte
institutii culturale din Romania,
muzee, Institutii culturale locale
si nationale, institutii de
Invatamant.

Personal de specialitate din
muzeu; institutii muzeale
nationale partenere.



6. Atelierul din muzeu Organizarea unor lectii demonstrative anual
la nivelul institutiei - pictura,
restaurare, olarit,

Scolile, gradinitele de pe raza
municipiului Tecuci

7. Sesiunea de comunicari stiintifice Acordarea premiului "Ion T. Sion" Anual
pentru cercetare in domeniul
arheologiei ~i istoriei locale ~i
regionale; prezentare de materiale
stiintifice; valorificarea lor prin
aparitia unei publicatii cu articole ~i
rezultatele aetivitatii

Institutii de cultura locale ~1

nationale; Institutii de
invatamant universitare, centre
de cercetare in istorie,
cercetatori, etc.

8. Ziua Muzeului de Istorie "Teodor Cincu"
Tecuci; .....ani de muzeografie tecuceana

Prezentarea actlvitatilor anuale ale Anual
institutiei; prezentari despre si cu
personalitati care au contribuit la
dezvoltarea patrimoniului muzeal.

Institutii de cultura locale si
nationale.Institutii de lnvatamant
universitare, centre de cercetare
in istorie, cercetatori; institutii de
invatamant locale etc.

9. Noaptea Muzeelor Ziua Internationala a Muzeelor, Anual
eveniment patronat de Consiliul
Europei, Unesco si de Consiliul
International al Muzeelor;
ziua/noaptea portilor deschise spre
vizitare catre tot publicul iubitor de
cultura. in fiecare art, institutia a
derulat activitati expozitionale de
impact care sa atraga prin unicitate sau
sub forma de premiers, publicul
prietenos cu cultura.

Institutii de cultura locale ~1

nationale.

10. Clubul de Istorie "Excelsior" Istoria in documente, patrimoniu, Lunar/anual
personalitati, prezentari de materiale
video. Este .un proiect educational
dedicat tinerilor atrasi de istorie ~i de
cultura. Scopul proiectului este acela
de a dezvolta 0 educatie cultural a in
vederea constientizarii identitatii ~i a
valorilor nationale ~i locale.

Institutiile de invatamant locale,
cadre didactice/catedre de
istorie.



,11 Conferintele Muzeului Prezentari pe teme de istorie locala, Trimestriale Institutii de invatamant locale si
lansari de carte, etc judetene; istorici, cercetatori,

specialisti din domenii de
activitate umaniste., _.-

4.5 Investitiile in programe

Nr. Proiect Categorii de Data Numarul de Investitia in proiect
crt. investitii activitati pe

proiect
1. Muzeulla tine in scoala Medie 112trimestrial, 4 6925

I 2. Colocviul de istorie locala Medie Sept. 2018 Sept. 2019; 3 5500
i noiembrie 2020

3. Activitati expozitionale/valorificarea Mare 2018,2019,2020 21 49300
patrimoniului local/expozitii mobile

4. Proiecte editoriale Mare anuale 3 14000

5. Colectii online Mica lunare 12 2700
6. Atelierul din muzeu Mica anual 1 1500

I 7. Sesiune de comunicari stiintiflce (Ion Medie Anual 3 9700
i

T.Sion)I
I 8. Ziua Muzeului de Istorie "Teodor Medie Anual 3 6000

Cincu" Tecuci; .....ani de muzeografle
tecuceana

9. Noaptea muzeelor Medie Anual 3 8500
10. Clubul de Istorie "Excelsior" Medie Lunar/anual 24 8000
11. Conferintele muzeului - Mare Trimestriale 10 16380

II Nota: Pentru anul 2020 activitatile prevazute in planul cultural ~i in buget nu s-au realizat in totalitate datorita situatiei epidemiologice la nivel
t national.



5. Sarcini pentru management

In cazul activitatii de management desfasurat In cadrul institutiilor cu specific muzeal si a

colectiilor pub lice, proiectul de management trebuie sa aiba In vedere ~i urmatoarele sarcini

specifice:

coordonarea activitatii de cercetare, valorificare, evidenta, clasare, conservare, restaurare

si imbogatire a patrimoniului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

angrenarea muzeului, in calitate de organizator, in proiecte de anvergura intemationala,

prezentate atat in tarii cat ~iin strainatate, in colaborare cu institutii muzeale si culturale

de prestigiu;

cresterea numarului de expozitii temporare itinerante in tara;
dezvoltarea infrastructurii digitale a muzeului;

diversificarea modalitatilor de promovare a patrimoniului muzeal;

continuarea programelor de anvergura ale muzeului precum si dezvoltarea de nor

programe, care sa puna invaloare patrimoniul cultural administrat;

coordonarea proiectului de reamenajare a expozitiei permanente;

reevaluarea strategiei de marketing ~i comunicare a muzeului ~i eficientizarea

programelor de marketing cultural (promovare, sponsorizari, striingeri de fonduri,

finantari europene);

coordonarea activitiijilor de amenajare a unor spatii muftifimctionale/expozitii

suplimentare;

coordonarea activitatilor de reamenajare a laboratoarelor de conservare ~i restaurare;

Obieaive

Pentru perioada 2021-2023, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea

muzeului urmarindu-se:

managementul resurselor umane

managementul eeeaetaieo-finaneiar

managementul administrativ

- modificarea/completarea documentelor interne de organizare ~ifunctionare a institutiei in

functie de modificarile ~icompletarile aduse actelor normative relevante, precum ~i in functie de

necesitatile impuse de indeplinirea sarcinilor stabilite prin caietul de obiective;

- reglementari prin acte normative: acreditarea muzeului



managementul de proiect

- dezvoltarea si mentinerea unui sistem de monitorizare a - organizarii, eficientei ~1

eficacitatii proiectelor culturale implementate de institutie.

6. Structura proiectului de management

Structura proiectului de management intocmit de candidat limitat la un numar de.....

pagini+anexe trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii institutiei pe

durata proiectului de management. In intocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform

definitiilor prevazute inordonanta de urgenta,

In evaluarea proiectului de management se va urmari modul in care oferta candidatului

raspunde la obiectivele ~i sarcinile formulate in baza prevederilor art 9 alin. 3 din Ordinul

2799/2015, avand invedere urmatoarele prevederi, care reprezinta totodata ~i criteriile generale de

analiza ~inotare a proiectelor de management.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mal JOS, trebuie sa contina solutii

manageriale concrete, in vederea functionarii :;;i dezvoltarii institutiei, pe baza sarcinilor ~i

obiectivelor,

A. analiza socioculturala a mediului in care ~i desla.§oara activitatea institupa publici de

cultura ~i propuneri priviod evolupa acesteia in sistemul instituponal existent

- Instinqii, organizatii care se adreseaza aceleiasi comunitati;

- participarea institutiei inIla programe I proiecte europene I intemationale;

- cunoasterea activitatii institutiei in! de catre comunitatea beneficiar al acestora;

- actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii activitatii

- profilul/ portretul beneficiarului actual; analiza datelor obtinute; estimari pentru atingerea altor

categorii de beneficiari;

- descrierea modului de dobandire a cunoasterii categoriilor de beneficiari (tipul informatiilor:

studii, cercetari, alte surse de informare);

- grupurile -lintii ale activitatilor institutiei pe termen scurt I mediu

B. analiza activitapi Institutiei ~i, propuneri priviod imbunatatirea acesteia

analiza programelor/proiectelor institutiei;

analiza misiunii actuale a institutiei: ce mesaj poarta institutia, cum este perceputa,

asteptari ale beneficiarilor etc;

concluzii;



reformularea mesajului, dupa caz;

descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii.

C. analiza organizarii Institatiei ~i propuneri de reorganizare ~ilsau restructurare, dupa

caz

analiza reglementarilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente;

propuneri privind modificarea reglementarilor interne;

utilizarea spatiilor institutiei, propuneri de imbunatatiri ale spatiilor;

analiza capacitatii institutiei din punct de vedere al resursei umane proprii/ externe;

analiza a nivelului de perfectionare a personalului angajat - propuneri privind

cursuri de perfectionare pentm conducere ~irestul personalului;

viziunea proprieasupra utilitarii institutiei delegarii, ca modalitate legala de

asigurare a continnitatii procesului managerial.

D. analiza situatiei economico - fmanciare a institopei puhlice de culton:

1. analiza datelor de buge! din caietul de obiective, dupii caz; completate cu informoJii

solicitate/obJinute de fa instiuqie:

bugetul de venituri (subventii /alocatii, surse atrase/venituri proprii);

bugetul de cheltuieli (personal: contracte de nnmca/conventii/contracte incheiate in baza

legilor speciale; bunuri ~i servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere;

cheltuieli pentrn reparatii capitale);

2. analiza comparativii a cheltuielilor (estimate si, dupii caz realizate) in perioada /

perioadele indicate in caietul de obiective, dupii caz, completate cu informa{ii

solicitate/obtinute de fa institutie

Nr. Denumire Deviz Deviz Observatii,

crt.
Programul Tipproiect proiect Estimat realizat

comentarii,
concluzii

Proiecte mici
Proiecte medii
Proiecte mari

total: total: ~otal: ~otal:



3. solutii privind gradul de acoperire din surse atraselvenituri proprii a cheltuielilor

institutiei:

analiza veniturilor proprii realizate din alte activitati ale institutiei; (activitatea de bani,

alte activitati)

analiza veniturilor realizate din prestari de servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu

alte autoritati publice locale;

4_soltqii privind gradul de crestere a surselor atrase/venaurilor proprii in totalul veniturilor;

analiza managementului economico-financiar:
a bugetul de venituri

- folosirea subventiei si a veniturilor proprii atrase pentru realizarea programelor
stabilite si pentru dezvoltarea de proiecte inafara programului minimal stabilit;

b. bugetul de cheltuieli
evaluarea impactului implementarii proiectuiui de management asupra cheltuielilor de
personal, bunuri, servicn si cheltuieli de capital;

E. strategia, programele ~i planul de acpune pentru indeplinirea misiunii specifice a

institupei, conform sarcinilor formulate de autoritate:

- propuneri pentru intreaga perioada de management

F. previzionarea evolupei economice-fiaaneiare a institutiei publice pentru urmaterii

3 ani, cu 0 estimare a resurselor Cmanciare necesare, spre a fi alocate de catre autoritate:

1_ Proiectul de buget de venituri ~i cheltuieli pe perioada managementului

Nr.crt Categorii Anul2021 Anul2022 Anul2023
(1) (2) (3) (---) (---)

L TOTAL VENITURl,din care
La, venituri proprii,din care

I.a, 1_venituri din activitatea de
baza

La.z.surse atrase
La.J .alte venituri proprii

Lb.subventii/alocatii
Lc.alte venituri

2_ TOTAL CHELTUlELI,din care
2_aCheltuieli de personal,din care

2_a.l_Cheltuieli cu salariile
2_a.2.Alte cheltuieli de personal

2.b.Cheltuieli cu bunuri si servicii,din care
2.b.l. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2.Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3.Cheltuieli pentru reparatii

curente



2.bA.Cheltuieli de intretinere
2.b.5.Alte cheltuieli cu bunuri si...servicn

2.c.Cheltuieli de capital

2. Numarul estimat al beneficiarilor pentru perioada de management

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobata

NT. Program Scurta descriere a Nr.proiecte in Denumirea Buget prevazut
Crt. programului cadrul proiectului pe

programului program(lei)
Primul an de managemet

L
...
...

AI doilea an de management
L
...
...

AI treilea an de management
L
...
...

7. Alte preeiziri

Candidatii, in baza unei cereri motivate, pot solicita informatii suplimentare, necesare

elaborarii proiectelor de management - Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci,

Relatii suplimentare privind intocmirea proiectului de management se pot obtine si de la

compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei U.A.T. Tecuci,

8. Anexele nr, 1, 2,3 fae parte integranti din prezentul caiet de obiective
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Capito lul 1.Dispozitii generale

Art. llVIUZEUL DE ISTORIE "TEODOR ClNCU" TECUCI, muzeu de importanta

locala, denumit in i continuare Muzeul, este institutie publica de cultura, cu personalitate

jU1icF~:. fillanlata din venituri proprii ~i subvemii acordate de la bugetul de stat, care: ~ : ;; i: .
func.: ..meaza: lP- subordinea i.nrloli11{l-ii locale ~Primdrio Municipiulut Tecuci.

i •

Art. 2 'J..{:uzeW< l~i dcsfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane

III vigoare si cu prevederile prezentului Regulament

Art. 3[ lvfuze~l are sediul in Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 36, cod
. .; ,

805300, telefon 02$6.811672. Teate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine

dcnumirea completa a institnriei, alaturi de indicarea sediului.

Capitohil 2. Scopul si obicctul de activitate

~ 4 [Muzeul este 0 institutie publica de cnltura, pusa in slujba societapi §i deschisa

publiculni, care are ca obiective cercetarea, colectionarca de bunnri culturale, evidenta,

conservarea, restaurarca acestora, precum si valorificarea patrimoniului cultural detinut, prin
; . -; .'.

expozijii, pub}icatii:~i orice alte forme ale comunicarii catre public.

Art. 5: Muzeul este organizat astfel incili: sa .armonizeze activitatile unei institutii
, , I.

muzcale cu acelea ~le unui centro de cercetare.

Art. 6 Mu;;eulare unnatorul obiect de activitate:

- cerceiarea u1 vederea valorificarii stiintifice, educative ~iculturale a sudului Moldovei
: I ;

din punct de vedere istoric, etnografic, artistic, al culturii si civilizatiei, al marilor persoualitati
" .

creatoare, al faunei, asa cum se reflects toate acestea in piesele de muzeu, din cele mai vechi

timpuri panS' l;q. contemporaneitate;
: • .' I

•- constituirea stiintifica, dezvoltarea §i administrarea patrimoniului muzeal;, ,,! .

- evickn1a ~in1ifica a patrimoniului cultural detinut;
: ,

- cercetarea stiintifica, 'in baza unor programe anuale ~imultianuale a patrimoniului pe

care ildetine;
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;~!, ,'~ documeno/e3 In, vcderea ;deprstarii,,' cunoasterii $i, dupa caz, a acliizitionarii de

, obiecte de patrirnoniu pentru completarea $i imbogatirea colectiilor sale;

- c.oI1S'Cb ar~ $i restaurarea obiectelor de patrimoniu potrivit dispozitiilor legale in
vigoare;

; i
- protejarea patrimoniului muzeal;

-' expunerea ~~iprezentarea, ill expozitia permanents ~ In expozitii temporare, la sediul

central, in celelalte imobile pc care le arc in administrare, precum si in alte spatii, a
I '

panimoniului pc cafe ildefine;

I - punerea in.vale ,;.:,' si comunicarea publica prin expozitii - nationale si internationale,
, I

publicatii ~icomunicari, u. rezultatelor cercetariior stiintifice muzeografice;

'; contactul permanent cu publicul, cu mediile de iuformare, cu organizatii
• ~ j i ' T -

neguvcrnamentale, ;organisme culturale, instinqii de mvUtlimfult ~i cercetare, organisme §i

foruri ipt~onaIr precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDOC.

Capitolul 3. Patrimoniul

Art. 7
I'

(l}P~onip Muzeului este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuriaflare
, I ,

illproprietatea publica sau privata, a statului, pe care Ie administreaza, in conditiile legii, cu

diligen~ unuijbunproprietar:

(2) Patrimoniul poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donarii, precum si prin

preluarea ln~ de comodat sauprin transfer, cu acordul partilor, de bunuri, dinpartea unor

institutii pu~~ce ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept

privat sau persoane fizice din tam Sail din strainatate,
, , i

(3) Bunurile mobile ~ imobile aflate in administrarea Muzeului se gestioneaza potrivit

dispozitiilor 'legale' ill vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sl1 aplice masurile de

protectie prevazute de lege invederea protejarii acestora.

(4) MUf~l are inadministrar~ urmaroarele imobile:

;- imobilul 4n str. 1 Decembrie 1918 Dr. 36, unde se afla sediul, salile de expozitie,

depozitele, Iaboratorul de restaurare, birourile, biblioteca;
- Galeriile de Aria "Gheorghe Petrescu", str. 1 Decembrie 1918 Dr. 71 - imobil predat

UAT Tecuci prin !i0tarfuea ill. 85 din 14.05.2014 (protocol de predare - primire Municipiul

Tecuci'nr. 2t052/1~.062016 Serviciul ADPP).



Capitolul4. Personalul ~;conduccrca

Art. 8

(1) Personalul Muzeului se structureaza in; personal de conducere, personal de

specialitate i # .personal auxiliar, intr-o structure compusa din, servicii, birouri si

cornpartirncnte,

(2) O:;111X11'ea posturilor din cadrul Muzeului se face !W\1) concurs, organizat de

conducerea ill:<1tU1i~i,potrivit legit

(3) Personalul contractual al Muzeului va respects normele de conduits nrofesionala
i: i . -

prevazute de Legea nr. 47712004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile ~iinstitutiile publice,

(4) N ormele de conduita 'profesionala prcvazute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru perso,nalul contractual din cadrul autoritatilor ~i institutiilor publice, mcadrat In baza

prevederilor ~egii IV. 53 COOul rnuncii, cu modificarile ~icomplctarile ulterioare;

.(5) PersonalpI contractual al Muzeului poate sesiza persoana competenta conform art.

10 alin, (4), c,u privire la mcalcarea prevederilor Legii nr, 47712004, precum ~i cu privire la

constrangcrea sau amenintarea exercitata asupra unui angajat contractual, pentru a-I determina
, I ,

sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le splice necorespunzator.
': . - - "

(6) Eliberarea din functie apersonalului Muzeului sau incetarea raporturilor de mnnca

se fac ~ conpipilc legii,

Art. f); i
(1) Muzeul este condus de 1U1 director (manager) numit prin HCL pe OO2a de concurs

!', :

dintre persoanele cu studii universitare ~ipostuniversitare si cu 0 experienta de minimum 3
. : . t

ani de practic1i in specialitate potrivit lcgii. .

;(2) q~ectorpl si contabilul sef conduc si raspund de activitatea muzeului, in limitele
, ,

stabilite prin acte normative invigoare .
: ,I. ,

, . '

.Art, iLO
(1) Directorul conduce intreaga activitate a Muzeului, in baza statului de functii

aprobatprinHCLnr·--1128.01.20JO He L> I.jG/cJ ..1!Y
(2) ~4ector¥1 are urmatoarele atributii principale:

, ,

- este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza;

- rcprezinta institutia in raporturile cu tertii;
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'1a::hIasuii ~ll:'vCdcSl'ca 111deplinirii obiectivelor ~iindicatorilor economici stabUili' prin

contractul de management incheiatcu autoritatea in subordinea careia se aDa;

- actioneaza ipcntru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri ~i cheltuieli al

Muzeului, ll¥liind programe ~imasuri eficiente pcntru dezvoltarea si diversificarea surselor

de venituri extrabugetare ill conditiile reglementarilor legale in vigoare;
. { :

- asigura respectarea alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite,
potrivit statului de functii aprobat;

;x;icWi, ori de cate 0;'';' csic necesar, modificarea obiectivelor si indicatorilor

econom' (i ~i:culiur~li ai instituiici, »recum ~ia programeJ or minimale;
i

,- elaboreaza si aplica strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termon scurt, mediu si

lung;
i·'

;- co~r~one,;1.iza~i raspunde de politica de personal a Muzeului, iar la propunerea

conducatorilor compartimentelor functionale dispune, eu respectarea prevederilor legale,
I I, '

selectarea, angajarea, promovarea, sanctionarea ~i tncetarea raporturilor de munca ale

- dispone asupra masuriior pe linie de P.S.I. ~iprotecjie a muncii illcadrullvfuzeulid;
~ 1 !.

,- aproba atributiile de serviciu ale personalului din cadrul structurilor functionale ale

Muzeului III conformitate cu fisele de post si eu obligatiile asumate prin contractul de
,I ' ,

management incheiat eu autoritatea ill subordinea em-cia functioneaza si pe baza proiectelor
, '

de activitate ayizat~ III prealabil; •
: ; I: ,

; : ' i

•- aproba, in conditiile Iegii, programarea concediilor de odihna ale salariatilor

Muzeului;
- solutioneaza contestatiile in legarura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor,

premiilor ~i a altor drepturi de natura salanala;
, , ,,: i
;- ia orice alte masuri, ill limita prevederilor legale, pentru buna desfasurare a activitatii

Muzeului ~i pcntru ducerea la indeplinire a angajamentelor asumate prin contractul de

management.

(3) in~xerei~ea atributiilor sale, directorul emite decizii.

(4) Directorul va imputernici prin decizie persoana competenta sa cerceteze incalcarea
, Ii,

prevederilor Legii lIT. 47712004 ~isa propuna aplicarea sanctiunilor disciplinare, In conditiile

Codului muncii, eu modificarile si completarile ulterioare, ¢. 0 va aduce la cunostinta
, - 1

angajatilor Muzeului.

(5) ~: absenta directorului, Muzeul este eondus de catre un specialist din cadrul

muzeului, PGbaza unci decizii serise de delegare a directorului,

, "
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Art. 11
-,\,-

(l) Contahilul ,VI'/ este subordonat dircctorului ~i conduce direct activitatca Serviciului

Financiar-contabil .. ! Este numit pe. baza de concurs de catre Director eu avizul

compartimentului de specialitate al CL, in conformitatc cu legislatia in vigoare.

(2) Atributiile, competentele :;;i responsabilitatile principale ale contabilului sef sunt

urmatoarele:

- are a doua semnatura In banca;

iutocmeste situatiilc fi .anciarc trimestriale 0i .nmale pc care le depunc 1a Primaria .

Municipiului Tecuci - Comnartimentul Bugct, finanrc. contabilitate, la termcncle stabilite de

acesia;

- verifica, avizcaza si depune la Compartimentul Buget, finantc, contabilitate, lunar,
I ,

monitorizarqa, .chelfUielilor de personal, a executtiei bugetare, precum si monitorizarea

achizitiilor publicc;
! ' ,-

-.elabQrcazajproiectele de buget anuale ale institutici;

- asigura respectarea Iegislatiei in vigoare nrivind utiJizarea mijloacelor materiale ~i
. I!: ' -

b:'L'1e..~ale instituti~i;

,- veriifica ~i~vizeaza utilizarcajudicioasa a rcsurselor financiare ale Muzeului;

- raspunde de corecta intocmire a documentelor contabile, conform prevederilor legale

in vigoare;

'. raspunde & utilizarea, iIi conditiile legii, a subventiilor acordate de Ia bugetul Iocal ~i
,

a veniturilorjproprli ale ..Muzeului; ;
I ; .' •

~ coordoneaza ~iurmareste realizarea activitatilor de investitii, gestiune mijloace fixe
!

si obiecte de.inventar;

-lnto,qnc~te·~i avizeaza bugetul de venituri ~icheltuicli a1 Muzeului;

- organizcaza activitatea financiar-contabila, inregistrarea ~ipastrarea 111mod adecvat a

documcntelor;
- ge;;;tione:¢l fondurile 1?ublice, patrimoniul public, prin asigurarea Iegalitatii,

regularitatii,: economicitatii, eficacitatii ~i eficientei ill utilizarea fondurilor publico ~i ill

administrarea patrimoniului public;

- organizeaza :;;i urmareste aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
; .' ,

1792/2002 'pentru aprobarea Nonnelor mctodologice privind angajarea, Iichidarea,

ordonantarea :;;i plata cheltuiclilor instituttiilor publicc, precum ~i organizarea, evideuta ~i

raportarea angajamcntelor bugetare;
J ' \ "
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'orghnizcazi1 controlul financiarpreventiv propriu din interiorul institt1tiei ~icircuitul
. . ',' _,' ,,-,_',', .. ,-.; c':· .

do curnentel or
, ,

- Int;cp1ine~tc ori CD alte atnbutii, conform dispozitiilor legale in vigoarc ~i fisci

po stului.

Art.12

(1) Consiliul de administraiie este un organ deliberativ de conducere.

(2) Membrii Consiliului de administratie sunt numiti prin decizie de catre managerul

Muzeului.

(3) Consiliul (\\; administratie are urmatoarca components:
~ I :

:- presedinte :-lllanagel~

- inspector ; ~
i

,- un reprezentant al CL;

- un reprezentant al salariatilor;
: .!! :

j- un secretar,

(4) Consiliul de administratic i:?i desfasoara activitatca dnpf cum urmeaza;
a) Consiliul :dc administratie sc intruneste la sediul Muzeului lunar sau ori de effie ori

j !. J •

este nevoie, Ia convocareapresedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sm. Convocarea se

va face eli eel putin 3 zile inainte de ziua desl~arii ~tei;

'b) Consiliul.de administratie este legal intnmit in prezenta a 2/3 din numarul total al
I

membrilor ~ai ~i adopta notarfui eli majoritatea simpla din numarul total al membrilor
prezenti; in caz de paritate, votul presedintelui este decisiv;

c) consiliul de administratie este prezidat de presedinte;

d) dezbaterilc Consiliului de administratie au loe potrivit ordinii de zi, comunicata

membrilor sill cu eel putin 3 we inainte;

e) d~zpaterife se consemneaza in procesul verbal de ~ta, inserat inregistrul de

9cdinte, sigil~t ~iparafat;

f) procesul verbal de ~edinla so semneaza de catre toti participantii la lucrarile

Consiliului,

(5) Atributiile Consiliului de administratis sunt urmatoarele:

;- dczbate si avizcaza planurile anualc de activitate (de cercetare stiintifica, de sapatur!

arheologice I~ipaleontologice, de expozitii, de tiparituri, de restaurare ~i conservare, de
- : ' (

colaborare cu alte. institutii din tara si din strainatate), Raportul anual :de activitate ~i
programele de perspectiva;

- decide directiile de dezvoltare ale Muzeului;
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., 1iotifrr~tc programele ($lproiectCleccie ccrcetaremuzeografice;

~hot<uu~te planul de expozitii permanente si temporare ale Muzeului;

~apro?a colaborarile Muzeului cu alte institutii diu tara ~idill strainatate;

.~ stabileste modul in care se utilizeaza bugetul ~i sunt orientate sumele realizate ca

venituri extrabugetare, inconformitate eu dispozitiile legale in vigoare;

~ propune aprobarea, prin ReL, a regulamentului de organizare si functionare, a
organigramei ~i statului de functii a Muzeului;

~ initl:>?i1 ~iicontroleaza activi1~L:: de Imretinere a imcbilelor avutein administrate,

inc1usiv reparatii curente §i capitale, resu.urarea ~iconservarea J01;

~organizeaza paw, protectia ~isecuritatea Muzeului;

- propune aprobarea, prin llCL, a taxelor de imrare inMuzeu;

(6) Inexercitarea atributiilor sale, Consiliul de administratie adopta hotarari.

Artp
.(1) Activitatea directorului este sprijinita ~ de Consiliul stiintific;

. . ,
:(2) Consiliul ~iintific este un organism colegial eu rol consultativ. Are urmatoarea

, I

componenia: director, specialise din Muzeu (rcstaurator, conservator, muzeografi).

Constituirea ~i functionarea Consiliului stiintific se face pe baza deciziei direetorului.

Consiliul ~e ieste condus de un presedinte, care este directorul Muzeului, sprijina
:' . \ -

Cortsil~ul dei~stratie in toate problemele importante ale desfasurarii activitatii institutiei
I ." .

prin indeplinirea urmatoarelor atributii principale:
! " ,

~ dezbate programele anuale si de perspectiva ale Muzeului, propunand masuri

organizatorice, finapciare si materiale pentru punerea 101' in aplicare; sprijina si alte programe

de interes per~ institutie;

- exalllin~ programe muzeologice ~i forrnuleaza aprecieri; propune eolectivelc de
~ " l . ~

specialisti care le realizeaza, impreuna eu materialul stiintific si cultural insotitor: ghiduri,

pliante, afise, foi de, sala, texte public ate, proto coale ale veruisajelor;

- se pr~muntt asupra ponderilor si prioritatilor 111 aetivitatea Muzeului si a specialistilor

SID in domenii de importanta majora ca: orientarea cercetarilor de teren ~i noile achizitii;
starea colectiilor ~i masurile care se impun; diversificarea modalitatilor de valorificare a

patrimoniului de obiecte, date ~i infonnatii; pregatirea profesionala a angajatilor; tematica

tipariturilor ~ipublicatiilor; relatii stiintifice ~ieulturale internationale; expozitii, schimburi de
; - 1 I

expcrienta, stagii d~specializare, congrese, cercetari in echipe eu specialisti straini;
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aUariZ~'li~ ·rapbafte-::>'de''aClivitate~Plivind 'stadiuJ de· indeplinire a- programului.

Muzeului; face evaluari periodice asupra contributici specialistilor 13 dezvoltarea vietii

~tiin1ilice, culturalc, ecouomice ~i organizatoricc a Muzeului;

(3) COllsiliut stiintific sc intruneste lunar 111~edinte ordinate precum si ori de cite ori

este necesar, pentru.analize ~ilansarea activitatilor curente ~ide perspective;

(4) Lasedintele Consilinlui stiintific pot fi invitati ~ispecialisti din afara Muzeului;

•(5) Consiliul stiintific este legal intrunit daca la sedinte sunt prezen]i eel putin jumatate

plus unnl .lin numarul membrilor s!'ii;

Pentru adoptarea hod:'i.DJilor privind materiaiclc ~i Iucrarile supuse dezbaterii este..
necesar votul a eel putinjumatarc plus unul din numarul mcmbrilor prezenti;

(7) P;J;ocesefe .vcrbale ale sedintelor sc consemneaza intr-un registru special si

hotararile se comunica Consiliului de administratie, sub semnatura presedintelui Consiliului
, . " ,

~iinlific.

! ;, CapitolnlS, COMISn DE SPECIALITATE

Art 14

(1) Directorul Muzeului decide, ill functie de necesitati $1eu respectarea prevederilor

legale in materie, C?DStituirea de cpmisii permanente sau temporare pentru desfasurarea unor

activi~ti, precum: :
.~ : ' .

', evaluarea, expertizarea ~iavizarea ofertelor de donatii sau achizitii muzeale;

- expertizarea, avizarea ~ receptia lucrarilor de conservare-restaurare;

- achizitia de bunuri de patrimoniu cultural national;
, '

- selectarea ~ievaluarea bunurilor valorificate ill incintaMuzcului;

- casarea ~itransferarea de ?umui;
- alte comisii, conform dispozitiilor legale Invigoare.

(2) Membrii 'comislilor mentionate Ia alin. (1) sunt nurniti, prin decizie, de directorul

institutiei,

,Art.1.S Comisia ceturala de inventariere urmareste efectuarea inventarelor Intregului
~ I. ~

patrimoniu 41 Muzdului ill conditiile $i la termenele prevazute de reglementarile in vigoare,

face propuneri pen~'U optimizarea activitatii de gestionare ~ide casare sau de declasare, le

supune aprobarii conducerii si urmareste aplicarea lor.

Art .• 6 Comisia de achizitii obiecte de patrimoniu, functioneaza conform prevederilor

legale Inmatcrie.
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~}\.Tt\17 ''COli lis ici··.··de l'(Tsidurare.s1Udiaza. 9i:aproba .iratamentnl. ptPPllS~~ir~:.;p(::.c:tarl:;a.:.c

.acestuia in procesul: de restaurarc .a obiectclor de patrirnoniu.

. Art. l~ Coinisia de achizi/if de bunuri selecteaza din ofertele prezentate bunurile ce
. . i .

corespund cerintelor Muzeului.

Art. 19 Comisia de analiza ~qreceptie dotiiri independente se ocupa de stabilirea ~j

.aprobarea Iistei de dotari conform necesitatilor ~iprioritatilor fiecarei departarnent ill parte ~i

la nivel general. Face .selectia de oferte :;;i dupa efectuarea achizitiei .reccptioneaza produsele

:l \liz,iVonate. .

. .Art, 20 Comistr evaluarc a ofertelci pcntru achiziiii de bun wi, servicii .ji lucrari

functioneaza confofm reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.

Art. 21Conrisia de receptie pentru achizitiile de bunuri, servicii oJi lucrdri contractate

functioneaza conform reglementarilor invigoare privind achizitiile public.

.Art, ,2f, COlrttsia pentru protectia civila pregateste personalul angajat pentru protectia.
bunurilor materiale pi a valorilor culturale in caz de razboi san dezastre.

Art. 2,3 CO'!1ri::',; tehnica PSI conduce ~i indruma activitatca pentru prevenirea ~:

stingerea incendiilor si activitatea formatiei civile de pompierL
.j ,

Capitolul 6. Structura organizatorica
, ;

;

Art. 24 Pentru realizarea atributiilor sale specifice, Muzeul are 0 structura

organizatorica proprie.

'Art, '25 Birbul Resurse umane - secretariat functioneaza in coordonarea directa a

directorului ':;;1are urmatoarele atributii:
, I

- organizeaza ocuparea posturilor prin concurs, cu respectarea prevederilor legale in
i

materie, asiguand secretariatul concursurilor;

.- Intp6me~tb comractele inclividuale de munca, precum ~i actele aditionale la

contractele individuale de mtinca la termenele :;;i in conditiile prevazute de lege;

- asigura :;ti ;t"'dSpundede aplicarea prevederilor legale privind accesul salariarilor la

programe de formate profesionala etc.;

- verifica legalitatea acordarii sporului de vechime ~iasigura actualizarca lui;. , ;

- efectueazaIucrarile privind evidenta personalului ~idosarele de personal;
. . ,

- illtocllle~~ proiectul statului de functii a1Muzeului, actualizeaza statui de personalsi

statele de concedii; ·. , -- , I,

11



,-:ititdcille~te!d<!Jsarele de'pe.Dsiortare;i~:';.: :...: ;; .

.,Into'cme~eif()i1e de prezelltacolective;

:_lntQ:cin~te:~itransmtte spre aprobare directorului prograrnarea concediilor de od.ihna
ale.salariatil~' : . .' . ..' . . . .

·~_tine)~deIlla. cOn.cedillor de odihna, celor medicale ~iilira: plata;

. ', CClnpLetea;za ~i actualizeaza ~crieri1e" ill carnetul de munca ~i in Registrul de
evidenta al s~ariatitor;

." '; ,

'. M transmite hlspecp.ei Teritqriale a Muncii informa1ille·legaie. referitoare la contractele

de mul1.caalr ~aJariWlor, in tennenele.~i in conditiile prevazute de lege
._ eli~ereazai Iegitimatii de serviciu ~i adeverinje salariatilor ~i fostilor salariati ai

MuzeuJ.ui, specifioo,do1l1eniului saude activitate;
. t! ; .

· .":"lnto,c~e~te, potrivit Iegii, situatii statistice specifice domeniului san de activitate.
: 1 •

:-lnr¥~ tututor do~entelor care intta ~iies din .Muzeu;
. , .

;- sort~ea dO,CUlllemeJorperi1l'u mapa directorului;
· . .

·- i:eparti~ documentelor, conform circuitului documentelor;

- transmiterea oorespondentei ininteriorul ~iInexteriorul Muzeului;
; ~. ~ . :.

( i'nd<fP,fule~ orice alte atnoutll. conform dispozitiilor legale illvigoare.
, .
Art. 26*

i!

(I) ~a!eria<feArta " Gheorphe Petnzycu"este subordonata nemijlocit directorului,
:(2) '!p;tretin<fIea ~i supravegherea patrimoniului din cadrul acesteia ~i illgrljirea

terenului ·aferent cade in sarcina unui custode.'; ; !: i .

1(3) ruliguw¢a activita1ii de lnsoPre a vizitatorilor este totm. sarcina custodelui
: . i! ..:

·(4) JtP.~ereai~idesfasurarea unor proiecte expozitionale ~i activitati culturale In spajiul
galeriei cadfn sarcina responsabiliior proiectelor, conform agendei de activitaji a Muzeului. .
. . ': I .

Art. 7-7 Con,parnmentutAdministrativ este subordonat directorului ~ are urmatoarele,
atributii prln,cfpale! ~

., org~~·~.supravegh~ cu:rftjenia Muzeului;
I '

·- tine. evidetita foilor de parcurs ale autovehiculelor;

- aco!q.area ~e'sPrijin departamentelor implicatein desfasurarea diferitelor evenimente
illcadrul M-qzeului;!

:- co~tata i~fundamenteaza necesitatea ~i oportunitatea lucrarilor de intretinere,

repara1ii curente, t~aratli capitale (restaurare) ~imvestitli;

· .-lntr~iinerea ~ireparatiile curente careapar ill Muzeu (tfunplmie, instalapi electrice,
: t : , •. . ,

. instalatii sanitare, igienlzare-zugravire, etc.); .
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;. inlTl'lti:ncrE\a; in -bGila f(Irictidll;:l~'ca_:tuturol' . instalatiilor 9i::buml1;iI9L In()biJ~.·..ale:;

Muzeului :;;i ale celorlalte imobilc aflate ill administratia sa in spcta galeria:

- participa la intocmirea contractelor de achizitie, urmareste derularca lor ~ipregatcste

receptia bunurilor;. serviciilor, lucrarilor pcntru comisia de .receptie pcntru achizitiile de

bunuri, servicii sl lucrari contractate;

- asigura activitatca de achizitii publice pnn sistemul electronic raspunzand in

conformitate cu prioritatile agendei de activitate a muzeului ~ia surselor de finantare;

- "i:".boreaza strans cu rU!~': celelalte sectii yi scrvicii ale Muzeului Jl)_ vcderea

sprijinirii logistice ~.activitatilor ~C', stora;
: '

- oric,e alte atributii conform dispozitiilor legale In vigoarc.

Art. 28 Serviciul F inanciar-contabil este subordonat Directorului, este condus de unl . '.

sef serviciu si.are urmatoarele atributii:
. : . I :

,- raspunde de incasarea ~iinregistrarea veniturilor proprii, potrivit dispozitiilor legale;
· ,

:- urDt~;~te ~odul de folosire a mijloacelor banesti primite de la persoane juridice si
fizice nrin transmitere gratuij;o; (sponsorizari, donatii, entia pentru donatii anonime), cu

· :

respectarea dispozijiilor legale;
, ; :

- urrnareste ca incasarile siplatilc institutiei sa fie efectuate la termen, eu respectarea

dispozitiilor legale; ;
• I. !

- asigura ~iraspunde de efectuarea corecta si la timp a ealeulului drepturilor salariale
I , 1

ale personalului;

- raspunde de operatiunile financiare efectuate pentru derularea investitiilor;
: ;' ,

- urmareste, din punct de vedere economic, derularea eontractelor incheiate de Muzeu;
, . .
;- ill paza dispozitiilor emise de conducatorul Muzeului, asigura retinerea sumelor

reprezentand sanctiuni contraventionale maieriale sau civile, dupa caz;

- excrcita controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea ~i oportunitatea

cheltuielilor lv,fuzeurui;
, . '

,~efcctucazajincasari ~ipH'ili catre salariatii Muzeului si catrc terti;

;~ asigura raporturile Muzeului eu Trezoreria statului sau unitati bancare, dupa caz;

- organizeaza si asigura conducerea contabilitatii pe baza principiilor unicitatii,

universalitatii, echillbrului, realitiqii, anualitatii;

.- asigura organizarea evidcntei contabile conform capitolelor si subcapitolelor din
i : f ,

clasificatia bugetara;
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2.sigurU.itlrcgis1rare'1 op eraliuniloJ\patritn oniale: in.contabilitate lumod cronolo giG,i,CUi

respectarea succesiunii documentelor justificative ill conturi sintetice si analitice cu aiutorul

registrului jurnal;

- intocmeste lunar balanta de verificare sintetica ~i analitica, pre cum ~i toate situatiile

contabilenecesare intocmirii darilor de seama trimestriale ~ibilantului anual;
. .

- orice alte atributii conform dispozitiilor legale in vigoare.

C2PUeJuI7. Bugetul de ve,,;,'r;l'i ~icheltuiell

Art. 29 Cheltuielile de functionare ~i de capital ale Muzeului soot finantate din

venituri proprii ~i subventii acordate de la bugetul local.
i' I '

Art. 30 Veniturile proprii se realizeaza din:
1 \ ~ •

- tarife intrare muzeu, taxe fotografiere/filmare;

- com~rcializarea publicatiilor proprii sau ale tertilor din domeniul activitatilor

IDuzet!fui (ciir?f' reviste, caraloage de arta, ghiduri pliante, afise, postere, dirti postale, hfu1i,

CD-uri, casete audio ~ivideo etc.);

- executarea de cop ii, dupa lucrari din patrimoniul Muzeului, ill conformitate cu

reglementarile invigoare;

- acordarea dreptului de reproducere conform Iegislatiei invigoare;

, execatareaiunor lucrari deredactare, editare-tiparire;

- inchirierea de spatii pentru diverse activitati, ell respectarea Regulamentului de
, ., :

Organizare ~i, Functionare ~i a Regulamentului Intern al Muzeului, conform. dispozitiilor

legale;

- asocierea san colaborarea eu persoane fizice si juridice, romane ~i straine, pentru

diverse acti'iitap culturale;

- valorificarea drepturilor de copyright pentru operele din patrimoniul ~i arhivele

Muzeului;
I

- valorificarea drepturilor de autor asupra lucrarilor stiintifice realizate de specialistiiI . .
Muzeului;

- donatii ~i sponsotizari acceptate de Muzeu; cutia donatii anonime;

~alte surse, conform legii.
• \ I
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Art.

{I) lvfllzeulqispullc de ~ta111pila~isigiliu proprii.
i ( !

:(2) Muzeul are arniva proprio ill care se pastreaza:

- actul normativ de infiintare;

- HaL pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i Iunctionarc a Muzeului,

l_)ICCUD1 ~iOrganigrn ~,;, acestuia;

,- HCL:pentri, 0DIObarea tarifelor pWdk:31C de Muzcu;
. . . \

', documentele financiar-contabile, planul ~iprogramul de activitate, dan de seams :;;i
situatii statisiicc;

- corespond~n1a;

- alteldocumente, potrivit legii.

Art. ~~
. (1) ~~zentnl Regulament intra In vigoare la data aprobarii Ill] prin HCL.

(2) Prezcntnl Rcgulament se completeaza de drept cu actele normative in vigoare.

(3) Once modificare :;;i completare a prezentului Regnlarncnt va fi propusa de catre. ~ ,

Consiliul de administratie al Muzeului, in vederea aprobarii prin HeL.
l

(4) Pe bazta ~i cu respectarea dispozitiilor legale ~i a prczentului Regulament,

Consiliul de flPmini:stralie va adopta Regulamentul Intern al Muzeului.

* Se abroga bonfonh Hotararii 85 din 14.05.2014.
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ANEXA nr. 2
La H.C.L. nr. ------------------

REGULAMENTUL
de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de

Management pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci

CAPITOLUL I. Dispozitii generale:

Art.L Concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu"
Tecuci, aflata in subordinea Consiliului Local Tecuci, autoritate reprezentata prin ordonatorul
principal de credite U.A.T. Municipiul Tecuci, denumita in continuare autoritatea, se organizeaza in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr, 269/2009, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenpi, coroborate cu prevederile
regulamentului - cadru (Anexa nr. 1 din O.M.C. 2799/2015).

Art. 2. Concursul de proiecte de management se desfasoara conform cerintelor cuprinse in
anuntul public, intocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanta de urgenta, publicat pe
pagina de internet a institutiei ~ia autoritatii ~i afisat la sediul celor dona entitati,

Anunpd public cuprinde:
a) conditiile de participare la concursul de proiecte de management;
b) caietul de obiective;
c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management intocmit conform
regulamentului - cadru (Anexa nr, 1 din O.M.C. 2799/2015);
d)calendarul concursului, cu precizarea tennenuluilperioadei pentru fiecare etapa;
e) actele necesare inscrierii la concursul de proiecte de managementcare fac obiectul dosarului de
concurs;
f) bibliografia;
g) informatii (privind conditiile tehnice deredactare a proiectului de management ~i conditiile de
prezentare a acestuia ~i orice alte informatii considerate necesare unei mai bune inte1egeri a
cerintelor concursului),

CAPITOLUL II. Organizarea ~i functionarea comisiei de concurs

Art. 3. - (I) Pentru desfasurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autoritatii
se infiinteaza 0 comisiede concurs, in functie de specificul institutiei,

(2) Comisia de concurs este desemnata de autoritate prin ordin sau dispozitie, dupa caz, ~i este
compusa din reprezentanti ai autoritatii, in proportie de 0 treime ~idin specialisti in domeniul de
activitate a institutiei, in proportie de doua treimi. Prin acelasi act administrativ se desemneaza ~i
secretariatul comisiei de concurs.

(3) Desemnarea specialistilor prevazuti la alin, (2) se face de catre autoritate tincind cont de
domeniile de activitate prevazute in legile speciale care reglementeaza activitatea specifica a fiecarei
institutii pentru care se organizeaza concursul.
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(4) Membrii comisiei de concurs ~imembrii secretariatului comisiei de concurs au obligatia
de a depune, la momentul luarii la cunostinta a actului administrativ de desemnare in cornisie, 0

declaratie de confidentialitate ~i impartialitate, potrivit modelului prevazut In anexa la regulamentul
- cadru. Declaratiile se pastreaza la dosarul cuprinzand documentele ce privesc organizarea
concursului.

(5) Membrii comisiei de concurs si membrii secretariatului comisiei de concurs au obligatia
pastrarii confidentialitatii informatiilor de care iau cunostinta pe durata derularii concursului,
potrivit legii,

(6) Nu poate avea calitatea de membru in comisia de concurs persoana care se afla in
urmatoarele situatii:

a) este sot, ruda sau afin, pana Ia gradul al IV - lea inclusiv, cu persoanele care au competenta
legala de a numi membri in comisia de concurs, cu ceilalti membri ai comisiei sau cu candidatii
participanti la concurs;

b) a avut in ultimii 2 ani sau are in perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi
contractuale incheiate cu institutia publica de cultura pentru care se organizeaza concursul de
proiecte de management;

c) a avut in ultimii 2 ani sau are relatii cu caraeter patrimonial, direct sau indirect prin sot/sotie,
cu oricare dintre candidati,

(7) Statutul de membru in comisia de concurs este incompatibil cu eel de membru in comisia
de solutionare a contestatiilor,

(8) In cazul existentei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv
membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat sa informeze de indata autoritatea, care va
dispune inlocuirea acestuia in comisie,

(9) In situatia in care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei
de concurs nu a depus declaratia prevazutala alin, (4) sau nu si-a indeplinit obligatia prevazutala
alin, (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispozitie, incetarea calitatii de membru al comisiei de
concurs ~i inlocuirea acestuia,

(10) Indilcarea dispozitiilor alin, (4) si (8) va atrage, dupa caz, raspunderea civila ori penala,
potrivit Iegii,

Art. 4. - (l) Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a

proiectelor de management primite de Ia secretariat;
b) analizeaza proiectele de management depuse de candidati, acorda punctajul potrivit grilei de

evaluare, noteaza fiecare candidatura, atat pentru calitatea proiectuluilproiectelor, ciit ~ipentru
interviulinterviuri;

c) stabileste rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecarei etape notate, potrivit
prevederilor prezentului regulament;

d) elaboreaza un raport asupra notelor acordate candidatilor si ci§tigatorului concursului si
face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de management, cu respectarea
intervalului prevazut in art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanta de urgenta;

e) certifica, prin semnatura, toate actele si documentele intocmite de secretariatul comisiei de
concurs;
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(2) Ponderea criteriilor ~i subcriteriilor echivalenta notelor pentru grila de evaluare a
proiectelor de management si a interviului este validata de catre membrii comisiei.

Art. 5. - (1) Membrii cornisiei de concurs au obligatia exercitarii mandatului cu respectarea
urmatoarelor principii:

a) aplicarea corecta a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) asigurarea egalitatii de tratament al candidatilor;
d) principiul profesionalismului, prin indeplinirea mandatului cu responsabilitate,

competenta, eficienta, corectitudine ~i constiinciozitate;
e) principiul impartialitatii si independentei, care obliga la 0 atitudine obiectiva, neutra fata

de orice interes politic, economic, social sau de alta natura in exercitarea mandatului;
f) principiul nediscriminarii pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori

religioase;
g) principiul integritatii morale.

(2) Membrii comisiei de concurs au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca prevederile ordonantei de urgenta, prevederile regulamentului - cadru

(Anexa nr, 1 din O.M.e. 279912015), precum ~i continutul caietului de obiective elaborat de
autoritate;

b) sa aduca la cunostinta antoritatii orice ingerinpi in activitatea lor din partea unor
persoane fizice sau juridice care ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea
crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) sa participe la ~intele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, si sa respecte
confidentialitatea deliberarilor ~i a datelor cu caracter personal, in conditiile Iegii;

d) sa reia procedura notarii in cazul prevazut la art. 10 alin. (5) din regulamentul- cadru;
e) sa nu ~i exprime public opinia cu privire la procedurile at1ate in derulare;
:f) sa evite orice contact individual cu candidatii pe mtreaga durata a des~ur3rii

procedurilor si etapelor concursului;
g) sa informeze de indata autoritatea in cazul existentei unui caz de incompatibilitate ..

Art. 6. - (1) Mandatul de membru at comisiei de concurs incet:eaza in urmatoarele situatii:

a) dupa finalizarea concursului de proiecte de management;
b) in cazul incalcarii prevederilor legale si ale regulamentului - cadru;
c) in caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse in declaratia privind confidentialitatea

~i impartialitatea;
d) renuntarea din propria initiativa la mandat, comunicata in scris autontatii;
e) retragerea motivata a mandatului membrului de catre autoritatea sau institutia care l-a

desemnat;
f) in situatia in care membrul comisiei de concurs nu a depus declaratia prevaznta la art 3

alin. (4) sau nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 3 alin. (8);
g) deces;
h) alte situatii prevazute de lege.

(2)In cazurile prevazute la alin, (1) lit. b) - h), dad! au loe inainte de inceperea primei etape,
autoritatea desemneaza 0 alta persoana, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanta de
urgenta.
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(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) - h), daca au loe dupa inceperea primei etape,
autoritatea va relua proeedura de concurs, cu respeetarea prevederilor art. 9 din ordonanta de
urgenta.

(4) In cazul imposibilitatii fizice/obiective a indeplinirii atributiilor asumate de catre un
membru al comisiei, autoritatea, dupa caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfasurarea
etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevazute de art. 9 din ordonanta de urgentii.

Art. 7. - Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant al
compartimentului de specialitate, daca acesta exists, aI compartimentului juridic, aI
compartimentului economic si al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al
autoritatii,

Art. 8. - Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii:

a) asigura conditiile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea concursului;
b) verifica legalitatea ~iconfonnitatea documentelor depuse de candidati;
e) solicits candidatilor, in perioada selectiei de dosare, ori de cate ori este necesar, informatii

sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anuntul public;
d) comunica rezultatele;
e) elimina din concurs, pe baza de proces - verbal, dosarele de concurs incomplete ~i pe cele

care contin documente neconforme eu cerintele din anuntul public, precum si proiectele de
management care contin mdicii! privind identitatea autorului, conform art 13 din ordonanta de
urgen§, ~i ii ~iinteaz,a pe candidatii in cauza;

1) identifica generic si aleatoriu fiecare proiect in parte prin atribuirea unui numar fiecaruia,
mentionand acest aspect in procesul - verbal de selectie a dosarelor, in vederea asigurarii
confidentialitatii asupra identitatii autorilor proiectelor de management;

g) certifica, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe
baza documentelor originale; .

h) pune la dispozitia membrilor comisiei formularul pentrn declaratia de confidentialitate ~i
impartialitate spre a fi semnat, precum ~i lista candidatilor;

i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidatilor ale caror dosare
au fost admise, asigurand confidentialitatea identiffitii autorilor;

j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecarui criteriu si a subcriteriilor acestora,
astfel incat notarea sa se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
intrebare/raspuns;

k) intocmeste la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la
proiectele de management;

I) centralizeaza documentele necesare efectuarii p1atii indemnizatiei membrilor comisiei ~i
secretariatului acesteia, precum ~i documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare
si diurna, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare;

m) intocme~e contracte civile de prestari de servicii pe baza carora vor fi remunerati
membrii comisiei de concurs, ai comisiei de solutionare a contestatiilor ~iai secretariatului;

n) participa la sedintele comisiei, tara drept de vot;
0) consemneaza in procesele - verbale redactate la s~itul fiecarei etape a concursului nota

fiecarui candidat;
p) invita comisia de concurs la reluarea procedurii de notare in cazul prevazur la art 10 alin.

(5);
q) aduce la cunostinta candidatilor, in scris, nota obtinuta in prima etapa a concursului, in
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termen de 24 de ore de la incheierea acesteia, si asigura afisarea acesteia la sediul autoritatii ~i al
institutiei publice de cultura, precum ~ipe pagina de internet a institutiei publice de cultura, dupa
caz;

r) calculeaza nota fiecarui candidat si redacteaza procesul - verbal final a) concursului, la care
se anexeaza raportul comisiei;

s) aduce la cunostinta candidatilor, in scris, rezultatul concursului, In termenul prevazut la art.
19 alin. (8) din ordonanta de urgent?, si asigura afisarea acestuia la sediul autoritatii ~i al institutiei
publice de cultura, precum si pe pagina de internet a autoritatii, dupa caz;

s) asigura transmiterea contestatiilor catre comisia de solutionare a contestatiilor;
t) asigura aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, a listei nominale a

candidatilor si a altor informatii de interes public, in termenul prevazut de art. 20 alin, (4) din
ordonanta de urgenta;

CAPITOLUL In
Analiza ~i notarea proiectelor de management

Art. 9. - (1) Membrii comisiei studiaza individual proiectele de management primite 'in
format electronic si/sau pe soport hattie de la secretariat ~i completeaza notele acordate in grila de
evaluare individuala a membrului comisiei, intocmita pentru fiecare candidat.

(2) Analizarea ~i notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevazute la
art. 12 alin, (I) din ordonanta de urgent?, precum si pe baza subcriteriilor prevazute in caietul de
obiective intocmit de autoritate.

(3) In evaluarea proiectelor de management se va urmari modul in care proiectul de management
raspunde cerintelor caietului de obiective, avandu-se in vedere unnatoarele criterii generate de
analiza si notare a proiectelor de management:

a) analiza socioculturala a mediului in care ~i desI~m activitatea institupa ~i prnpuneri
privind evolupa aeesteia in sistemul instituponal existent;
b) analiza activitapi institupei publice de cultum ~i~in funetie de speciflc, propuneri priviod
'imbunatatirea acesteia;
c) analiza organizarii institutiei publice de cultum ~i propuneri de reorganizare ~i1sau
restructurare, dupa caz;
d) analiza situatiei economico - financiare a institupei publice de cultum;
e) strategia, programele ~i pIanul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei
publice de cultura, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) 0 previziune a evolutiei economico - financiare a institutiei publice de cultura, cu 0 estimare
a resurselor financiare ce ar trebui alocate de eatre autoritate, precum ~i a veniturilor
institutiei ce pot fi atrase din alte surse.

(4) Lucrarile si dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidentiale, cu exceptia etapei interviului, care
are caracter public.
(5) Comisia 'i§idesfasoara activitatea 'in sedinte, organizate la sediul autoraatii, 'in cadrul carora
membrii acesteia:
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a) analizeaza caietul de obiective si stabilesc punctajul si grila de evaluare pentru criteriile si
subcriteriile in baza carora se noteaza proiectele de management si interviul;
b) dezbat, analizeaza si noteaza proiectele de management - pentru prima etapa a concursului;
c) acorda note pentru cea de-a doua etapa a concursului - sustinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de catre candidatii admisi;
d) elaboreaza cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidatilor ~i
castigatorului concursului si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractu Ide
management, daca este cazuL

(6) Data si locul de desfasurare a sedintelor sunt anuntate de catre secretariat cu eel putin 24 ore
inainte de desfasurarea acestora.

(7) Participarea membrilor comisiei de concurs la sedintele acesteia este obligatorie, sub sanctiunea
eliminarii din comisie ~ipierderea indemnizatiei pentru prestatia depusa in calitate de membru.

Art. 10. - (1) Notarea se face prin acordarea de catre fiecare membru al comisiei de note, de
la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapa,
(2) La punctajul aferent notei se iau in calcul doar primele doua zecimale,
(3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare proba in parte reprezinta rezultatul
probei pentru fiecare candidat.
(4) Rezultatul final al fiecarei candidaturi se calculeaza prin media aritmetica a notelor acordate
candidatului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota I+ nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x
x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

(5) In situatia in care se inregistreaza diferente mai mari de 2 puncte intre notele acordate de
membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notarii se reia ori de cite ori se constatii
ca exista diferente mai mari de 2 puncte intre notele acordate de membrii comisiei deconcurs,
pentru fiecare etapa in parte.
(6) Sunt declarati admisi ~i pot sustine interviul candidatii ale caror proiecte de management au
obtinut, in prima etapa a concursului, nota minima 7.
(7) Este declarat ~igator candidatul care a obtinut cea mai mare medie, cu conditia ca aceasta sa
fie de minimum 7. . _
(8) In cazul in care mai multi candidati obtin medii egale, este declarat ~igator candidatul care a
obtinut nota cea mai mare la interviu,
(9) In cazul in care doi sau mai multi candidati obtin medii egale, atat la evaluarea proiectului de
management prezentat, cat si Ia interviu, comisia de concurs va introduce 0 proba scrisa pentru
departajare din bibliografia de concurs.
(10) In cazul in care niciun candidat nu a obtinut 0 medie de minimum 7, procedura de concurs se
reia in termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9 din ordonanta de
urgenla.
(11) In cazul in care ~gatorul concursului de proiecte, din motive personale, renunta, in scris, la
calitatea de manager, inainte de semnarea contractului de management, sau daca partile nu convin
asupra clauzelor contractului de management in termen de 30 de zile lucratoare de la data aducerii la
cunostinta publica a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul sa
negocieze cu urmatorul clasat, in vederea incheierii contractului de management, cu conditia ca
acesta sa indeplineasca prevederile art. 19 alin, (3) - (6) din ordonanta de urgenta.
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CAPITOLUL IV
Selutionarea contestatiilor

Art. 11. - Candidatii nemultumiti pot depune contestatii asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea si desfasurarea concursului la compartimentul de specialitate sau,
acolo unde acesta nu exista, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatii, 'in termenul
stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depasi 5 zile lucratoare de la data aducerii
la cunostinta candidatilor a rezultatului concursului.

Art. 12. - (l) Contestatiile se solutioneaza In termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii
termenului pentru depunerea contestatiilor, stabilit prin calendaruI de concurs, conform prevederilor
legale in vigoare.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcatuita dintr-un numar impar de membri,
numiti/desemnati prin ordin sau dispozitie a autoritatii.
(3) Nu pot face parte din-comisia de solutionare a contestatiilor membrii care au facut parte din
comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.
(4) Membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor li se aplica in mod corespunzator prevederile
art. 3, art. 5 ~i art. 6 aline (1).
(5) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:

a) verifica respectarea termenului prevazut de lege pentru depunerea contestatiei;
b) verifica masura in care contestatia este formulate cu privire Ia modul de respectare a procedurii
privind organizarea ~i desfasurarea concursului;
c) analizeaza contestatia depusa;
d) intocmeste procesul - verbal al §edintei comisiei de solutionare a contestatiilor;
e) comunica contestatarului si autoritatii rezultatul solutionarii contestatiei,

CAPITOLULV
Rezultatul final aI concursului

Art. 13. - In termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii
sau, dupa caz, de la data sofutionerii acestora, rezultatul final al concursului, lista nominala a
candidatilor ~i alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica, prin grija autoritatii,
prin afi~j la sediul autoritatii ~i al institutiei, precum ~i pe pagina de internet a autoritatii ~i a
institutiei publice de cultura,

CAPITOLUL VI - -
Analizarea noului proiect de management al managerului care a obtiaut, in urma evalaarii

finale, rezultate mai mari san egale cu nota 9

Art. 14. - (1) Prezentul capitol stabileste in confonnitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 4,
art. 19 aline (5) si ale 431 din ordonanta de urgenta procedura de analizare a noului proiect de
management al managerului care a obtinut, In urma evaluarii finale, rezultate mai mari sau egale cu
nota 9, in scopul verificarii conformitatii noului proiect de management cu cerintele caietului de
obiective intocmit de autoritate.

Noul proiect de management care este conform cu cerintele caietului de obiective constituie baza
incheierii unui nou contract de management.
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(2) Analizarea conforrnitatii proiectului de management cu cerintele caietului de obiective se
realizeaza prin stabilirea urmatorului calendar:

a) data depunerii proiectului de management de catre manager;
b) perioada de analiza a proiectului de management - prima etapa;
c) sustinerea noului proiect de management - a doua etapa;
d) data aducerii la cunostinta managerului a notei obtinute ~i afisarea acesteia;
e) termenul de depunere ~i solutionare a contestatiilor;
t) aducereala cunostinta publica a rezultatului final al analizarii si a altor informatii de interes
public, dupa caz,

Art. 15. - (1) Analizarea noului proiect de management at managerului, care a obtinut, in
urma evaluarii finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizeaza de catre 0 comisie de
concurs, desemnata de autoritate prin ordin sau dispozitie, dupa caz,
(2) Organizarea ~i functionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs si a
comisiei de contestatie, din cadrul acestei proceduri speciale, respects in mod corespunzator
prevederile art. 3 - 7, ale art. 8, cu exceptia lit. c), e), t) si g), ~i ale art. 16.
(3) Analizarea ~i notarea noului proiect de management se realizeaza cu respectarea corespunzatoare
a prevederilor art. 9 - 13, iar daca proiectul de management a obtinut ca urmare a evaluarii nota
minima 7, managerului i se incheie un nou contract de management, in conditiile Iegii,
(4) in cazul in care, in urma analizarii noului proiect de management depus, managerul nu a obtinut
minimum nota 7, autoritatea are obligatia organizarii unui concurs de proiecte de management, cu
respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VB
Dispozitii finale

Art. 16. - Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentrn solutionarea contestatiilor,
precum ~i membrii secretariatului vor beneficia, conform_art. 52 din ordonanta de urgenta. de 0

indemnizatie in cuantum de 10% din indemnizatia ordonatorului principal de credite, precum ~i de
decontarea cheltuielilor de transport, cazare ~i diuma, dupa caz, platite din bugetul autoritatii, pe
baza unor contracte civile de prestiiri de servicii, incheiate conform prevederilor Codului civil,

Art. 17. - Toate documentele aferente organizarii ~idesfasurarii concursurilor de proiecte de
management se inregistreaza ~i se pastreaza in arhiva autoritatii, conform prevederilor legale in
vigoare,

Art. 18. - Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile,

Art. 19. - Prevederile prezentului regulament pot fi aplicate, adaptate, in mod
corespunzator, potrivit dispozitiei autoritatii, ~i in cazul institutiilor publice care sunt finantare
integral din venituri proprii, conform art. 1alin. (2) din ordonanta de urgenta.
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DECLARATIE
privind confidentialitatea si impartialitatea

Subsemnatul(a), , membru in comisia de
concurs/de solutionare a contestatiilor/secretariat , declar
pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, prevazut de art. 326 din Codul penal,
urmatoarele:

a) nu am calitatea de sot, ruda sau afin, paua la gradul al IV -lea inclusiv, cu persoanele care au
competenta legala de a numi membri in comisia de concurs, cu ceilalti membri ai comisiei sau cu
candidatii participanti la concurs;
b) nu am avut in ultimii 2 ani ~inu am in perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi
contractuale incheiate cu institutia publica de cultura pentru care se organizeaza concursul de
proiecte de management;
c) nu am avut in ultimii 2 ani ~i nu am relatii cu caraeter patrimonial, direct sau indirect, prin
sot/sotie, cu oricare dintre candidati;
d) rna angajez sa pastrez confidentialitatea informatiilor de care iau cunostinta pe durata derularii
concursului, potrivit legii.

Confirm eli, in situatia in care ~ descoperi, pe durata exercitarii mandatului, ca rna aflu in una din
situatiile aratate sau in afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat eu privire la
aceasta situatie si rna voi retrage,

DATA Semnatura
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Anexa nr.3

fa H.C.L. nr. _

ANUNT,

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT
PENTRU MUZEUL DE ISTORIE "TEODOR CINCU" TECUCI

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin UA.T. Municipiul Tecuci, organizeaza
la sediul sau din localitatea Tecuci, str, 1 Decembrie 1918 nr, 66, in conformitate cu prevederile
O.V.G. nr, 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea
nr. 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr,
2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a concursului
de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a evaluarii
managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al
raportului de activitate, precum ~i a modelului - cadru al contractului de management -
concurs de Proiecte de management pentru Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci.

CONDIDI DE PARTICIPARE:

Candidatii care doresc sa participe la concurs trebuie sa indeplineasca cumnlativ urmatoarele
conditii:

Conditii generale
are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene SI

domiciliul in Romania;
cunoaste limba roman3, scris ~i vorbit;
are capacitate deplina de exercitiu;

Conditii specifice
- intruneste conditiile de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau

echivalenta indomeniul:
1.stante umaniste si arte (filologie, filosofie, istorie, teologie, studii culturale),

- studii de masterat
- experienta in domeniul activitatii manageriale;
- nu a suferit condamnari penale ~i civile pentru fapte ce I-ar face incompatibil cu functia

pentru care candideaza;
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- nu a fost Iucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) din
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar ~i
deconspirarea Securitatii;

CALENDARUL CONCURSULUI:

01.042021 - aducerea la cunostinta publica a : conditiilor de participare la concursul de
proiecte de management, caietului de obiective, calendarului concursului cu precizarea
termenului/perioadei pentru fiecare etapa, actelor necesare inscrierii la concursul de proiecte de
management care fae obiectul dosarului de concurs, bibliografiei, informatiilor (privind
conditiile tehnice de redactare a proiectului de management ~i conditiile de prezentare a
acestuia ~i orice alte informatii considerate necesare unei mai bune intelegeri a cerintelor
concursului).

22.042021 - data limita pentru depunerea proiectelor de management si a dosarelor de concurs
de catre candidati;

23.042021-05.05.2021 - selectia dosarelor si analiza proiectelor de management - Prima
Etapa;

05.05.2021- aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica, a rezultatului Primei
etape a concursului;

10.05.2021- sustinerea proiectelor de management incadrul unui interviu - A Doua Etapa;

10.052021 - aducerea la cunostieta candidatilor l?ila cunostinta publica, a rezultatului Etapei a
doua a concursului;

10.052021-14.052021 - candidatii nemultumiti pot depune contestatii asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea l?i desfasurarea concursului, la Compartiment
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate alPrimarului Municipiului Tecuci;

17.05.2021-19.052021 - solutionarea contestatiilor depuse;

20.05.2021 -aducerea la cunostinta publica prin af.eytj la sediul autoritatii ~i al institutiei,
precum ~ipe pagina de internet a autoritatii ~i a institutiei publice de cultura, a rezultatului :final
al concursului.

Dosarele de concurs sl Proiectele de management se depun la sediul Primariei
Municipiului Tecuci, la Compartiment Resurse Umane, pana la data de 22.042021., ora
15.30.

DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SA CONTINA:

• cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil ~i
adresa de e-mail;

• copie a actului de identitate;
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• curriculum vitae (model Europass);
• copiile diplomelor de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor

specializari;
• adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni

anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

• cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia
persoanelor cu alta cetatenie;

• copia cametului de munca si, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in
specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta
eliberata de angajator);

• declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al
acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr, 24/2008 privind
accesulla propriul dosar ~i deconspirarea Securitatii;

• declaratie pe propria raspundere, prin care se angaieaza, daca este cazul, sa renunte la
postul de manager detinut, in conditiile in care este declarat c~gator in cadrul acestui concurs
de proiecte de management;

• Proiectul de management, care trebuie intocmit ~i structurat conform cerintelor din
Caietul de obiective, (proiectul intocmiJ de candidat este limitat La un numiir de minim 35
pagini -1IUlXim 50 de pagini + anexe, Si trebuie sa conJinii punctul de vedere at candidatulUi
asupra dezvoltiirii instituJiei pe durata proiectului de management. in intocmirea proiectului
se cere udlizarea termenilor conform defmi/iilor prevazute in ordonanJa de urgenjiiJ in
format scris ~i in format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr, 189/2008 privind managementul mstitutiilor publice de
cultura, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv, tara a avea semnaturi ~i :tara a
contine indicii privind identitatea autorului (:tara a se mentiona numele ~i!sau prenumele
persoanei care l-a intocmit in cadrul textului, pe suportul tip CDIDVD sau in proprietatile
fisierului electronic).

805300 TECUCI,
str.l Decembrie 1918 nr, 66,
Tel. 0372-364111; fax:0236-816054;
web: www.primariatecuci.ro;
e-mail: registratura@municipiultecuci.ro li,a

In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor speeializari
in alta tara, acestea 1rebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora inRomania, conform
prevederilor legale.

La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau
documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care
se certifica pentru conformitate de cane secretariatul comisiei de concurs, sau :in copii
Iegalizate. Documentele depuse irur-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri
legalizate.

Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs
in etapa de selectie.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul
Primariei Municipiului Tecuci, la tel. 0372364111, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 sau
vineri 08.00-14.00.

Caietul de obiective se poate descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei
Municipiului Tecuci (www.primariatecuci.ro).
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BIBLIOGRAFIE

CONCURSPROIECTEDE~AGEMENT
PENTRU MUZEUL DE ISTORIE "TEODOR CINCU", TECUCI

• Legea TIT. 311/08.07.2003 - Legea muzeelor si a colectiilor publiee;

• Ordonanta de urgenta a Guvemului Dr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice
de cultura, eu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Ordinul Ministerului Culturii TIT. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
de organizare si desfasurare a coneursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de
organizare t'i desfasurare a evaluarii managementului, a modelului -cadru al eaietului de obiective, a
modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului _:_cadru al contractului de
management;

• Legea Dr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, eu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea-cadru Dr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

. -
• Ordonanta Guvernului TIT. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a

programelor, proiectelor ~i actiunilor eulturale, eu modificarile ~icompletarile ulterioare;

• Ordonanta Guvemului TIT. 119/1999 privind auditul intern ~i controlul finaneiar preventiv,
republicata, eu modificarile ~icompletarile ulterioare;

• Legea TIT. 273/2006 privind finantele publice locale, eu modific3rile ~i completarile ulterioare;

• Ordinul nr, 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor
publiee, eu modificarile si completarile ulterioare .

• Legea nr, 98/2016 - privind achizitiile publice, actualizata in anul2021

PRIMAR,

LUCIAN -~GQRE COSTIN
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