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U'cea OPRESCU 

ANUNT PUBLIC 
Privind reprogramarea activitalilor prevazute la punctele 3-10 din calendarul 

concursului de proiecte de management pentru Teatrul "C.1. Nottara", 
Casa de Cultura "Friedrich Schiller" ~i ~;Coala de Arta Bucure~ti 

organizat de Primaria Municipiului Bucure~ti, 
la sediul sau din Splaiul Independenlei nr. 291-293, sector 6 

Concursul se organizeaza in condiliile respectlirii prevederilor Regulamentului de organizare ~i 
desfa~urare a concursului de proiecte de management in institu\iile publice de cultura de interes local 
al Municipiului Bucure~ti prevazut in Anexa nr. I la Hotariirea Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti nr. 16112012, modificat prin Hotariirea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 
5/2013, elaborat in temeiul Ordonanlei de Urgenla a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 
instituliilor publice de cultura, aprobatli cu modificari ~i completari prin Legea nr.269/2009, precum ~i 
a prevederilor HG nr.1301 /2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
desfo~urare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare ~i 
desfo~urare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru 
al raportului de activitate, precum ~i modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 
pentru institu/iile publice de cultura. 

Se reprogrameaza activiHilile de la punctele 3- IOdin calendarul concursului de proiecte de 
management pentru Teatrul "c.1. Nottara", Casa de Cultura "Friedrich Schiller" ~i ~coala de Arta 
Bucure~ti prevazut in Anunlul public nr. 1 855/3 1 .05.2012, dupa cum urmeaza : 

CALENDARUL CONCURSULUl: 

3) 14 - 27 martie 2013, analiza proiectelor de management - prima etapa; 
4) 28 martie 2013, aducerea la cuno~tinla candidalilor a notei oblinute la prima etapa ~i afi~area 
acesteia; 
5) 4 aprilie 2013, suslinerea proiectelor de management in cadrul interviului - a doua etapa; 
6) 5 aprilie 2013, aducerea la cuno~tinla candidalilor ~i la cuno~tinla publica a rezultatului 
concursului; 
7) 8 - 9 aprilie 2013, depunerea contestaliilor, pana la ora 16.00 ; 
8) 10 aprilie 2013, aducerea la cuno~tinla publica a rezultatului final al concursului, in situalia in care 
nu au fost depuse contestalii; 
9) 10 - 11 aprilie 2013, solulionarea contestaliilor, dupa caz ; 
10) 12 aprilie 2013, aducerea la cuno~tinla publica a rezultatului final al concursului , dupa 
solulionarea contestaliilor; 
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