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Serviciul Culturii, Sport, Turism 

REGULAMENTUL 

de organizare �i dcsfii�urare a concurs 01cctc de management pcntru 

Art. I 

Muzeul de Istorie Nationals �i Arheologic Constanta 

Cap.I 
Dispozi/ii generale 

Concursul de proiecte de management pentru Muzeul de lstorie Nationala �i 
Arheologie Constanta, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean 
Constanta, denumit in continuare autoritate, se organizeaza in confonnitate cu prevederile 
Ordonan/ei de urgen/ii a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu/iilor 
pub/ice de cu/turii, aprobata cu modiftcarile �i completarile ulterioare, aprobata prin 
Legea nr. 269/2009, cu modificarile �i completarile ulterioare, denumita in continuare 
ordonanta de urgenta, ale Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare �i des�urare a concursului de proiecte de 
management, Regulamentului-cadru de organizare �i des�urare a evaluarii 
managementului, a modelului•cadru al caietului de obiective a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum �i modelului.cadru al contractului de management, pentru 
institutiile publice de cultura precum �i cu cele ale prezentului regulament. 

Art. 2 
( 1) Concursul de proiecte de management se des�oara confonn cerintelor cuprinse

1n anuntul public, al carui continut este stabilit de autoritate, intocmit cu respectarea 
prevederilor legate din ordonanta de urgenta, publicat pe pagina de internet a institutiei �i 
a autoritatii �i afi�at la sediul celor doua entitati. 

(2) Anuntul public cuprinde:
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(5) Comisia de solutionare a contestatiilor are urrnatoarele atributii:
a) verifica respectarea terrnenului prevazut de lege pentru depunerea contestatiei;
b) verifica masura in care contestatia este forrnulata cu privire la modul de respectare

a procedurii privind organizarea �i des�urarea concursului; 
c) analizeaza contestatia depusa;
d) intocme�te procesul-verbal al �edintei comisiei de solutionare a contestatiilor;
e) comunica contestatarului �i autoritatii rezultatul solutionarii contestatiei.

CAP. V 
Rezultatul final al concursului 

ART.13 
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