
CONSILIULJUDETEAN CONSTANTA 
DIRECTIA CUL TURA, SPORT, TURISM �I SA.NAT ATE 

Serviciul Culturii, Sport, Turism 

ANUNT 
Concurs de proiecte ntru 

Muzeul de Istorie Nafionalii �i Arheologie Constanta 

Consiliul Judetean Constanta organizeaza, la sediul sau din Bd. Tomis nr.51, in 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. t 89/2008 privind 
managementul institu/iilor pub/ice de cu/turii, aprobata prin Legea nr. 269/2009, cu 
modificarile �i completarile ulterioare �i ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 
2799/2015 pentn, aprobarea Regulamentului•cadru de organizare $i desfli$urare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare $i 
desfo$urare a evaluiirii managementului, a modelului-cadnt al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum $i a modelului-cadn, al contractului 
de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul de lstorie 
Nationala �i Arheologie Constanta. 

Conditii de participare: 
a. are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene �i

domiciliul in Romania;
b. are capacitate deplina de exercitiu;
c. are studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de

lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta intr-unul din
domeniile: economic, juridic, istorie;

d. are experienta in specialitatea studiilor de minimum IO ani;
e. are experienta in management de minimum l an, indiferent de palier �i sa poata face

dovada absolvirii a eel putin unui curs de management;
f. nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de

management, pentru motive imputabile in ultimii 4 ani;
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• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile �i completarile
ulterioare;

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarii a personalului plat it din
fonduri pub/ice, cu modificarile ulterioare;

• Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2015 privind salarizarea personalu/ui
pliitit din fonduri pub/ice in amt! 2016, precum # alte miisuri in domeniul
che/tuielilor pub/ice;

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cu modificarile �i 
completarile ulterioare;

• Ordonanta Guvemului nr. 51/ 1998 privind imbuniitii/irea sistemului de finan/are
a programelor, proiectelor �i ac/iunilor culturale, cu modificarile �i completarile
ulterioare;

• Ordonanta Guvemului nr. 119/1999 privind controlul intern�; controlul financiar
preventiv, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;

• Legea nr. 500/2002 privind finan/ele pub/ice, cu modificarile �i completarile
ulterioare;

• O.S.G.G. nr. 400/2015 penlnt aprobarea Codului controlu/ui intern/managerial,
al entilii{ilor pub/ice.
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