PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
SECRETAR MUNICIPIU
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 81.278 / 06.12.2017
ANUNŢ
Consiliul Local al Municipiului Arad organizează conform prevederilor art. 43^1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Anexei nr. 1 din Ordinul
ministrului culturii nr. 2799/2015 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, procedura de analizare a noului Proiect de management - pentru Teatrul Clasic
"Ioan Slavici" Arad. Susținerea noului proiect de management va avea loc la sediul Primăriei
Municipiului Arad – Bdul. Revoluției nr. 75, Arad.
Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se
realizează conform următorului calendar:
a) 27.12.2017- data depunerii noului proiect de management de către manager;
b) 28.12.2017 – 04.01.2018 - perioada de analiză a noului proiect de management - prima
etapă;
c) 08.01.2018 - susţinerea noului proiect de management - a doua etapă, ora 12.00;
d) 09.01.2018 - aducerea la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia;
e) până la data de 16.01.2018 - depunerea contestaţiilor asupra modului de respectare a
procedurii pentru organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de mangement, la
Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muncipiului Arad;
f) până la data de 19.01.2018 – soluționarea contestațiilor;
g) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau,
după caz, de la data soluționării acestora - aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al
analizării şi a altor informaţii de interes public, după caz.
Anexăm la prezentul anunț:
1.
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 469/05.12.2017 privind aprobarea
Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Clasic ”Ioan
Slavici” Arad, în vederea organizării analizei noului proiect de management.
2.
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 470/15.12.2017 privind aprobarea
regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al
domnului Costea Bogdan Alexandru, manager al Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad, care a
obținut în urma evaluării finale nota 9,38.
3. Bibliografia.
Cele două Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad și bibliografia se pot
descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Arad (www.primariaarad.ro) și
a Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad (www.teatrulclasic.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane (telefon 0257-281850,
int. 162; fax: 0257–250253) din cadrul Primăriei Municipiului Arad (luni–joi între orele
8:30-12.30 și 13.00-17:00; vineri între orele 8:30–14:00).
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