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METODOLOGIE 
privind desf��urarea concursului de proiecte de management, organizat pentru ocuparea postului 
de director al Teatrul “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe 
 
 In vederea asigur�rii eficien�ei activit��ii Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe �i a 
continuit��ii actului managerial, angajarea directorului acestei institutii publice de cultur� se face 
în urma unui concurs de proiecte de management, prin încheierea unui contract de management, 
având la baz� prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.21/2007 privind institu�iile �i companiile de 
spectacole sau concerte, precum �i desf��urarea activit��ii de impresariat artistic, precum �i a 
prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institu�iilor publice de 
cultur�, aprobat� prin Legea nr. 114/2006. 

Concursul de proiecte de management se organizeaz� de c�tre Consiliul Local al 
Municipiului Sf.Gheorghe . 

Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de director se aduce la 
cunostin�� public� prin grija Prim�riei, prin publicare în mijloacele de informare în mas� �i prin 
afi�are la sediul �i pe pagina de Internet a acestuia. 
 Modul de organizare �i desf��urare al concursului de proiecte de management este 
prezentat prin  METODOLOGIE. 
 1.- Condi�iile de înscriere la concurs.  
 La concurs pot participa cet��eni ai statelor membre ale Uniunea European�, care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 

- s� nu aibe condamn�ri penale pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu func�ia pentru 
care candideaz�; 

- s� aibe minim 3 ani de activitate; 
- s� aibe studii superioare de lung� durat�; 

Inscrierea la concurs se face în baza unei Cereri adresate Primarului Municipiului Sf.Gheorghe, 
�i depus� la Biroul Resurse Umane din cadrul Prim�riei Municipiului Sf.Gheorghe, str. 1. 
Decembrie 1918, nr.2, etaj II, camera nr. 36. 

Dosarul de înscriere la concurs – care se va ata�a Cererii – va cuprinde urm�toarele 
documente: 

a)curriculum vitae  (scris cu mân�); 
  b)diploma de studii, actele de stare civil� �i ale c�r�ii de munc� (toate în copie xerox 

c)certificat de cazier judiciar (în original); 
d)proiectul de management al candidatului pentru o perioad� de 5 ani (în original �i în 2 

exemplare); 
 
Dosarul de înscriere la concurs se depun cel mai târziu cu 7 zile lucratoare inainte de data 
stabilita pentru desfasurarea concursului  31.05. 2007,  orele 1000. 

2.- Comisia de evaluare:  
 Evaluarea candida�ilor �i a proiectelor de management prezentate de ace�tia se face de o 
comisie organizat� în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2005 privind managementul 
institu�iilor publice de cultur�, aprobat� prin Legea nr. 114/2006. Cel pu�in dou� treimi din 
num�rul membrilor comisiei de evaluare vor fi speciali�ti sau personalit��i culturale de prestigiu 
în domeniul artei teatrale. 

Componen�a nominal� a Comisiei de evaluare se va aproba de Primarul Municipiului 
Sf.Gheorghe – pe baza propunerilor Comisiei de cultur� a Consiliului Local al Municipiului 
Sf.Gheorghe –, dup� expirarea termenului de înscriere la concurs. 
 3.- Modalit��ile de examinare �i stabilire a rezultatului concursului 
  Concursul se va desf��ura dup� cum urmeaz�: 



 Etapa I.- în perioada 28-30.05.2007, fiecare membru al Comisiei de evaluare va studia 
individual documentele scrise, depuse de candida�i. Multiplicarea �i difuzarea c�tre membrii 
Comisiei de examinare a documenta�iei se face prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul 
Prim�riei Municipiului Sf.Gheorghe. 
 Etapa II.- interviu – în data de 31.05.2007, ora 1000- pentru sus�inerea �i evaluarea 
Proiectului de management al fiec�rui candidat. 
 Proiectul de management va cuprinde cel pu�in urm�toarele: 
          a) modalit��ile de asigurare a cunoa�terii �i de satisfacere a nevoilor culturale ale 
comunit��ii municipiului Sf.Gheorghe în care î�i desf��oar� activitatea Teatrul “Andrei 
Mure�anu” Sf.Gheorghe; 
 b) modalit��ile de diversificare a ofertei culturale a Teatrului “Andrei Mure�anu” 
Sf.Gheorghe; 
 c) promovarea concuren�ei în domeniul ofertei culturale; 
 d) promovarea excelen�ei, a experimentului �i a inova�iei; 
 e) dezvoltarea competen�elor profesionale ale personalului din subordine; 
 f) aplicarea principiilor de eficien��, eficacitate �i economie în gestionarea mijloacelor 
financiare �i a resurselor umane �i materiale ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 
           Proiectul de  management – în baza c�ruia se va desf��ura interviul – se va elabora de 
c�tre fiecare candidat, în form� dactilografiat� (de cel putin 7, �i maximum 20 pagini) pe baza 
documentelor �i informa�iilor care se pot ob�ine de la Prim�ria Municipiului Sf.Gheorghe �i de la 
Teatrul “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe,  serviciile �i birourile de specialitate ale celor dou� 
institu�ii fiind obligate s� pun� la dispozi�ia candida�ilor (care dovedesc cu acte cump�rarea 
Caietului de sarcini �i Metodologiei privind desf��urarea concursului) orice informa�ii pe care 
ace�tia le consider� necesare elabor�rii proiectelor de management, inclusiv: 
 -      bugetele de venituri �i cheltuieli ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe, pe 
anii 2004, 2005 �i 2006; 

- organigrama, statul de func�ii �i statul de personal al Teatrului “Andrei Mure�anu” 
Sf.Gheorghe, pe anii 2004, 2005 �i 2006; 

- repertoriul Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe pe stagiunile 2004-2005,  
2005-2006  �i 2006-2007; 

În elaborarea Proiectelor de management se pot folosi �i alte date �i informa�ii de�inute de 
candida�i �i în mod similar, orice document referitor la angajamentele de principiu privind 
sus�inerea activit��ii institu�iei.  

4.- Evaluarea candida�ilor: 
Evaluarea candida�ilor se  face prin note de la 1, la 10, acordate de c�tre fiecare membru al 
Comisiei de evaluare, astfel: 

A) o not� (de la 1, la 10) pentru Proiectul de  management scris �i sus�inut cu ocazia 
interviului; 

B) o not� (de la 1, la 10) pentru datele personale, activitatea profesional� anterioar�, 
studii �i perfec�ion�ri postuniversitare profesionale de specialitate; 

Nota final� dat� de fiecare membru se calculeaz� astfel: 
              (3 x A + 1 x B) : 4 =           
Notele de concurs al candida�ilor se vor calcula ca medie aritmetic� a notelor acordate de 

membrii Comisiei de evaluare. 
Va fi declarat câ�tig�tor al concursului persoana care a ob�inut cea mai mare not� de 

concurs, cu condi�ia ca s� fi ob�inut cel pu�in nota 8; 
Rezultatele concursului – precum �i alte elemente �i informa�ii necesare – se 

consemneaz� într-un proces verbal semnat de to�i membrii Comisiei de evaluare. 
5.- Avizarea (validarea) rezultatului concursului. 

Avizarea rezultatului concursului se va face de c�tre Primarul Municipiului Sf.Gheorghe, în 
termen de 5 zile lucr�toare de la data desf��ur�rii concursului. 

Rezultatul concursului se aduce la cuno�tin�� public� în termen de maximum 5 zile 
lucr�toare de la data desf��ur�rii concursului. 



6.- Contesta�ii 
Contesta�iile se depun la Biroul Resurse Umane din cadrul Prim�riei Municipiului Sf.Gheorghe, 
în termen de maximum 3 zile lucr�toare de la data aducerii la cuno�tin�� public� a rezultatelui 
concursului �i se solu�ioneaz� în termen de maximum 2 zile de la data limit� pentru depunerea 
contesta�iilor, de c�tre o comisie format� din 3 membrii, numit� de Primarul Municipiului 
Sf.Gheorghe. 
Decizia de solu�ionare a contesta�iilor poate fi atacat� în instan�� în condi�iile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Dup� r�mânerea definitiv� a rezultatelor concursului, numele câ�tig�torului este f�cut public, de 
îndat�,  prin grija Primarului Municipiului Sf.Gheorghe. 

7.- Angajarea directorului Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe 
Câ�tig�torul concursului este anun�at în scris de c�tre Primarul Municipiului Sf.Gheorghe , în 
termen de 5 zile de la data r�mânerii definitive a rezultatului concursului. 
În termen de 30 zile de la data ramânerii definitive a rezultatul concursului, câ�tig�torul 
concursului este obligat s� se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru încheierea 
contractului de management.  
 Nerespectarea termenului de 30 de zile atrage anularea concursului �i, implicit 
organizarea unui nou concurs în condi�iile prevederilor O.G. nr. 26/2005 privind managementul 
institu�iilor publice de cultur�, aprobat� prin Legea nr. 114/2006. 
           Angajarea candidatului declarat câ�tig�tor al concursului pentru ocuparea postului de 
director al Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe se va face potrivit prevederilor Ordonan�ei 
Guvernului nr.21/2007 privind institu�iile si companiile de spectacole sau concerte, precum si 
desfasurarea activitatii de impresariat artistic; prevederilor art.1, alin (3) �i (4) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 26/2005 privind managementul institu�iilor publice de cultur�, aprobat� prin 
Legea nr. 114/2006, precum �i în temeiul prevederilor art.64 alin.(7) din Legea nr. 215/2001 
privind administra�ia public� local�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin dispozi�ia 
Primarului Municipiului Sf.Gheorghe. 

Durata mandatului este 5 ani, cu începere de la data de 01.07.2007, cu posibilitatea 
prelungirii, cu acordul p�r�ilor semnatare, în condi�iile îndeplinirii Proiectului de management 
asumat, în baza unor criterii de evaluare a performan�elor manageriale ale directorului, dup� cum 
urmeaza: 
     -  Punerea în valoare �i gestiunea ofertei de bunuri �i servicii culturale ale Teatrului 
“Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 

- Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea ac�iunilor culturale, racordarea la 
standardele �i direc�iile de evolu�ie ale culturii europene �i mondiale din domeniile de activitate 
ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 

-  Promovarea imaginii �i vizibilitatea Teatrului “Andei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 
-  Colaborarea �i parteneriatele cu al�i operatori culturali din �ar� �i din str�in�tate; 
-  Adecvarea ofertei culturale la solicit�rile �i nevoile publicului, atragerea unor noi 

categorii de public, cre�terea audien�ei, fidelizarea publicului, calitatea �i diversitatea serviciilor 
oferite; 

- Identificarea unor surse alternative de finan�are, participarea la programe na�ionale, 
europene �i interna�ionale; 

-  Eficien�a, eficacitatea �i economia în managementul mijloacelor financiare �i resurselor 
umane �i materiale ale Teatrului “Andrei Mure�anu” Sf.Gheorghe; 
      - Participarea la programe de perfec�ionare profesional� în domeniul managementului; 

- Viziunea strategic� pe termen scurt, mediu �i lung asupra dezvolt�rii Teatrului “Andrei 
Mure�anu” Sf.Gheorghe. 
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