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ANUNŢ                 

                      Concurs de proiecte de management          

pentru postul de manager/director al Centrului Cultural Reduta Brașov 

 

Consiliul Județean Brașov  organizează în perioada 18.11.2020 – 24.12.2020, la sediul său din 

Brașov, B-dul. Eroilor nr.5, în conformitate cu legislația în vigoare - Concurs de proiecte de 

management pentru postul de manager/director al Centrului Cultural Reduta Brașov. 

Condiţii de participare: 

a) cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România; 

b)  capacitate deplină de exerciţiu; 

c) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: 

 - Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe umaniste şi Arte -Ramura de Ştiinţe (RSI) -Arte. 

d)  experienţă în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;  

e)  experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul 

managementului; 

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management 

pentru motive imputabile în ultimii 4 ani; 

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; 

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Ordinului nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 

raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, pentru 

instituţiile publice de cultură, după cum urmează: 

a) în data de 18.11.2020 aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs, 

caietului de obiective, bibliografiei, regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de 
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soluţionare a contestaţiilor, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectului 

de management şi desfăşurarea etapelor concursului; 

b) până în data de 08.12.2020 ora 16,00, depunerea proiectelor de management de către candidaţi; 

c)  09.12- 15.12.2020 analiza proiectelor de management de către comisie; 

d)  16.12.2020 aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notelor obţinute la analiza proiectelor de 

management;  

e)  18.12.2020 susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu; 

f)  22.12.2020 aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a rezultatului concursului precum și la 

cunoștința publică prin afișare la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe 

pagina de internet a autorității, după caz; 

g)  23.12.2020  până la ora 16,00 depunerea contestaţiilor ; 

h)  24.12.2020 soluţionarea contestaţiilor; 

i) în 24 de ore de la data soluționării contestațiilor- aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului 

final al concursului, a listei nominale a candidaților și alte informații de interes public. 

 Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

etapa I - analiza proiectelor de management depuse de candidaţi: 

            - eliminarea din concurs a acelor proiecte care poartă semnătura sau alte elemente distincte de 

identificare; 

            - evaluarea modului şi a măsurii în care proiectele răspund la cerinţele caietului de obiective, şi 

acordarea notelor pentru proiecte de management depuse de candidaţi. 

etapa a II-a - susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu: de către candidaţii care au 

obţinut minim nota 7 (şapte) la prima etapă. 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean 

Brașov, B-dul Eroilor nr.5, până în data de 08.12.2020, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane, 

Strategii de Informatizare – parter, camera 7. 

Dosarul de concurs trebuie să conţină: 

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de 

e-mail; 

b)  copie după actul de identitate; 

c)  curriculum vitae, model european; 
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d) diploma de studii universitare în domeniul solicitat şi după caz, documentele care atestă efectuarea 

unor specializări; 

e)  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate; 

f)  cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor 

cu altă cetăţenie; 

g) copia carnetului de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 şi adeverinţă de salariat pentru perioada 

ulterioară, conform prevederilor legale; 

h) declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de 

serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani. 

i) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de 

obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD), fără a avea semnături şi fără a conţine 

indicii privind identitatea autorului ( fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a 

întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic). 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

 Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Consiliului Județean 

Brașov sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Brașov 

(www.judbrasov.ro) secţiunea Carieră.        

 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, 

camera 7, parter, la telefon:0268–410777 / 181, de luni până vineri între orele 8–16. 
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