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Rezultat final

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Ordinului
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, în perioada 02.03.2021-22.03.2021 s-a desfășurat concursul de analiză a noului
proiect de management depus de către domnul Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad în
vederea încheierii unui nou contract de management.

În perioada 02.03.2021-08.03.2021 a avut loc prima etapă a concursului (analiza noului proiect
de management), candidatul obținând la această etapă nota 8.40, iar în data de 11.03.2021 a avut
loc etapa a doua a concursului (susținerea noului proiect de management) candidatul obținând nota
6.83. Media aritmetică a notelor obținute pentru fiecare etapă de către domnul Orban Doru este de
7.61.

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) și (5) Secțiunea a 4-a din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu art. 10 alin. (4) și (7) din Anexa nr. 1 la Ordinul nr.
2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării
managementului, a modelului–cadru al caietului de obiective, a modelului–cadru al raportului de
activitate, precum și a modelului–cadru al contractului de management, rezultatul concursului se
obține prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pentru fiecare etapă și este declarat
câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum
7.

Conform prevederilor art. 15 alin. (3) Cap. VI din Ordinul nr. 2799/2015, precum și a
faptului că proiectul de management a obținut nota 7.61, managerului urmează a i se încheia un
nou contract de management, în condițiile legii.
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