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privind analizarea noilor proiecte de management 01
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ale managerilor MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURE$TI, MUZEULUI NATIONAL AL LITE 
ROMANE, TEATRULUI EXCELSIOR ~i OPEREI COMICE PENTRU COPII 

care au obtinut, in urma evaluarii finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9 

Procedura de analizare a noilor proiecte de management ale manaserilor MUZEULUI 
MUNICIPIULUI BUCURE$TI, MUZEULUI NATIONAL AL LITERATURII ROMANE, TEATRULUI 
EXCELSIOR ~i OPEREI COMICE PENTRU COPII care au obpnut, in urma evaluarii finale, rezultate 
mai mari sau egale cu nota 9, se organizeaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/2008 
privind managementul institututor publice de culturii, aprobata prin legea nr. 269/2009, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i a prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 
2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfii~urare a 
concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare ~; desfii~urare a 
evaluiirii managementului, modelului-cadru at caietului de obiective, modelului-cadru at 
raportului de activitate, precum ~; modelului-cadru at contractului de management ~i cu 
respectarea prevederilor Cap. VI din cadrul Regulamentului de organizare ~i desfa~urare a 
concursului de proiecte de management pentru institu~iile publice de cultura de interes local al 
Municipiului Bucure~ti, prevazut in Anexa la Dispozi~ia Primarului General nr. 161102.02.2016. 

La data de 31.12.2017 inceteaza contractele de management, urmare a expirarii 
perioadei pentru care au fast incheiate, la urmatoarele institu~ii publice de cultura de interes 
local al Municipiului Bucure~ti: 

Nr. lnstitu~ia publica de cultura de Nume ~i prenume manager Contract de 
crt. interes local al Mun. Bucuresti (director) management 
1. OPERA COMICA PENTRU COPII FILIP ANA- FELICIA ~M 31/31.07.2014 
2. TEATRUL ,EXCELSIOR" GAZDARU ADRIAN ~M 32/31.07.2014 
3. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURE~TI MAJURU ADRIAN AUREL CM 28/17.03.2014 

4. MUZEUL NATIONAL AL LITERA TURJI 
CRISTESCU lOAN 

CM 29/17.03.2014 
ROMANE 

Anual, conform contractului de management, au avut loc evaluari, rezultatul acestora 
fiind peste nota 8 la cele institu~iile mentionate anterior. 
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