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Nr. 34077 /22.06.2017
REZULTAT etapa I

Analiza noului proiect de management nr. 1 27/3 1 .O 1 .20 1 7 inregistrat la UAT
Municipiul Tecuci sub nr.3209/PJ/3 0.0 1 .20 1 7
Avand in vedere reluarea procedurii de evaluare a Proiectului de Management
nr. 1 27/3 1 .0 l .20 1 7 depus de catre d-na Grigoras Daniela si iriregistrat la UAT Municipiul Tecuci sub
nr.3209/PJ/30.01.2017, comisia de concurs constituit ă conform Dispozitiei Primarului
nr. 327/08 .02.20 l 7 modificata prin Dispozitia Primarului nr.767/20.06.20 1 7si in urma constatarii
faptului ca s-a reluat procedura cu acelasi proiect analizat in sedinta din data de 09.02.2017, comisia
isi mentine sistemul de notare si notele acordate justificarea acestora regasindu-se in procesul verbal
nr. 4819/PJ/09.02.2017 respectiv:
,

Nr.
crt.

Nume candidat

Nota

1.

GRIGORAS DANIELA

6.44

Rezultatul analizei
proiectului de management

RESPINS

Conform art. 1 5 alin. (4) din Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/20 1 5 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management
a
Regulamentului —cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului- cadru
al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate precum si a modelului cadru
al contractului de management:
,,In cazul in care, in urma analizarii nouluiproiect de management depus, managerul iiu a
obtinut minimum nota 7, autoritatea are obligatia organizarii unui concurs de proiecte de
management, cu respectarea prevederilor legale
,

-

,

—

.

Conform art. 11 din Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/20 1 5: Candida ţii nemulţumiţi
pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea
concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu exist ă, la compartimentul de
resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu
poate dep ăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cuno ştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.
In baza art.8 lit.(q) din O.M.C. nr.2799/2015 secretariatul comisiei de concurs aduce la
cuno ştinţa candidaţilor, în scris, nota obtinuta in prima etapa, în termen de 24 de ore de la încheierea
acesteia.

Secretariatul comisiei de concurs
Cons. Virlan Viorica- Mihaela
Cons. Tocu VicQUJ
Cons. juridic Groza Iu1iet
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