
ANEXA nr.4  

                                                                                               La Dispoziția nr. __________________                                                                                           

 

 

Calendarul procedurii de analizare a noului proiect de management  

pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Național al Agriculturii Slobozia  

a. 10.11.2020, aducerea la cunoştinţa publică a: 

 condiţiilor de participare;  

 caietului de obiective;  

 regulamentului de organizare a procedurii de analizare a noului proiect de 

management; 

 calendarului procedurii de analizare a noului proiect de management, cu precizarea 

termenului/perioadei pentru fiecare etapă; 

 actelor necesare înscrierii la procedura de analizare a noului proiect de 

management;  

 bibliografiei;  

 informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management 

şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare 

unei mai bune înţelegeri a cerinţelor). 

b. 02.12.2020, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor; 

c. 03-04.12.2020, selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției; 

d. 05-09.12.2020, analiza proiectelor de management – prima etapă; 

e. 10.12.2019, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă. 

f. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința 

candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului și afișarea acestuia (11.12.2020). 

g. în termen de 24 de ore  de la aducerea la cunoștință conform literei f., candidații 

nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea procedurii de analizare a noului proiect de management 

(14.12.2020). 

h. soluționarea contestațiilor  în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a acestora (15-17.12.2020). 

i. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, 

după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al 

procedurii de analizare a noului proiect de management, lista nominală a candidaţilor şi 

alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul 



autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei 

publice de cultură (18.12.2020). 

Dosarele şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean 

Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, Slobozia, Ialomița până la data de 27.11.2020, ora 

14,00. 


