
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                        PROIECT 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                               Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                               Secretar general al județului, 
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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj  

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

- Prevederile art. 19 alin. (7) și art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile 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; 

              - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru instituțiile publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/2016  - Anexa 

nr. 1; 

 - Raportul nr. 6729/2022 întocmit de Comisia de concurs constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

56/2022,  cu modificările ulterioare; 

 - Procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 întocmit de comisia de soluționare a contestațiilor cu ocazia soluționării 

contestației înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6971/27.04.2022, 

  În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă rezultatul final al Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, consemnat în Raportul Comisiei de concurs nr. 6729/2022 și 

Procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 întocmit de comisia de soluționare a contestațiilor. 

Art. 2. Se constată vacantă funcția de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj, conducerea acestei instituții fiind asigurată în regim de interimat, exercitat în termenul prevăzut de lege. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj.    

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

    COSMIN-MIHAI POPESCU                                                SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2022 

Cu un număr de _________ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 



 

ROMÂNIA               

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management 

organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj  

 

 

Întrucât rezultatul obținut de managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj la evaluarea finală a managementului organizată în luna februarie 2022 nu a conferit dreptul de 

continuitate a managementului instituției prin depunerea unui nou proiect de management, Consiliul Județean Gorj 

a organizat în conformitate cu dispozițiile art. 45 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, concurs de proiecte de management. 

Concursul de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj s-a organizat și desfășurat în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015, fiind parcurse în 

urma evaluării dosarelor de concurs ale fiecărui candidat, următoarele etape: 

- analiza proiectului de management; 

- susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. 

 Comisia de concurs, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56/2022, cu modificările 

ulterioare, și-a desfășurat activitatea în ședințe, organizate la sediul Consiliului Județean Gorj, a evaluat cele două 

proiecte de management depuse de cei doi candidați urmărind modul în care acestea răspund cerințelor caietului de 

obiective întocmit de autoritate, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză și notare a proiectelor 

de management prevăzute de art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările 

și completările ulterioare: 

1. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia 

acesteia în sistemul instituţional existent; 

  2. Analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia;  

    3. Analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după 

caz;   

    4. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;   

    5. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de 

cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;  

    6. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.   

 La finalizarea celor două etape prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management, Comisia de concurs a întocmit Raportul nr. 6729/2022, în cuprinsul căruia a fost 

consemnat rezultatul obținut de cei doi candidați, astfel: 

 

Numărul dosarului de concurs/ 

Numărul proiectului 

Nota acordată 

 la I etapă  

a concursului 

Nota acordată la 

 a II-a etapă a 

concursului  

Rezultatul obținut 

 

3840/Proiectul de management nr. 1 7,13 6,56 6,84 

3619/Proiectul de management nr. 2 7,00 6,33 6,66 

  

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca 

aceasta să fie de minimum 7. 

Modalitatea de contestare a rezultatului final al concursului este reglementată prin dispozițiile art. 20 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului.  alin. (1) 

    Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile 

lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului. alin. (2) 

        Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru 

depunerea contestaţiilor.  alin. (3) 



 

 În urma comunicării rezultatului obținut, candidatul care a elaborat proiectul de management numerotat cu 

1 și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, formulând contestația înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

6971/27.04.2022. 

 În aceste condiții, comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit în data de 03.05.2022 și a procedat, în 

conformitate cu atribuțiile ce îi revin, la analizarea contestației, consemnând în procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 

ca rezultat final pentru Proiectul de management nr. 1 nota 6,84. 

Rezultatele finale ale concursului au fost aduse la cunoștință publică prin anunțul nr. 7422/2022, candidații 

obținând următoarele note: 

 

Numărul dosarului de concurs/ 

Numărul proiectului 

Rezultatul final  

obținut 

 

3840/Proiectul de management nr. 1 6,84 

3619/Proiectul de management nr. 2 6,66 

 

Întrucât rezultatele obținute de candidați, astfel cum au fost consemnate în Raportul nr. 6729/2022 întocmit 

de comisia de concurs, precum și în Procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 întocmit de comisia de soluționare a 

contestațiilor, au fost sub nota 7, prin raportare la dispozițiile  art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost declarat un câștigător al concursului, 

funcția de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj rămânând 

vacantă. 

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia rezultatul final al concursului …. se aprobă 

prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.   

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management 

organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj  

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de 

management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,  

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

Temeiul legal al aprobării îl constituie: 

 - Prevederile art. 19 alin. (7) și art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în 

termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. art. 19 alin. (7)  

Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia 

contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii.  art. 20 alin. (5)  

             - Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, aprobat prin 

Ordinul 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 - Anexa nr. 1. 

Întrucât rezultatul obținut de managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj la evaluarea finală a managementului organizată în luna februarie 2022 nu a conferit dreptul de 

continuitate a managementului instituției prin depunerea unui nou proiect de management, Consiliul Județean Gorj 

a organizat în conformitate cu dispozițiile art. 45 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, concurs de proiecte de management. 

Concursul de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj s-a organizat și desfășurat în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015, fiind parcurse în 

urma evaluării dosarelor de concurs ale fiecărui candidat, următoarele etape: 

- analiza proiectului de management; 

- susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. 

 Comisia de concurs, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56/2022, cu modificările 

ulterioare, și-a desfășurat activitatea în ședințe, organizate la sediul Consiliului Județean Gorj, a evaluat cele două 

proiecte de management depuse de cei doi candidați urmărind modul în care acestea răspund cerințelor caietului de 

obiective întocmit de autoritate, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză și notare a proiectelor 

de management prevăzute de art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările 

și completările ulterioare: 

1. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia 

acesteia în sistemul instituţional existent; 

  2. Analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia;  

    3. Analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după 

caz;   

    4. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;   

    5. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de 

cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;  

    6. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.   

 La finalizarea celor două etape prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management, Comisia de concurs a întocmit Raportul nr. 6729/2022, în cuprinsul căruia a fost 

consemnat rezultatul obținut de cei doi candidați, astfel: 

 

Numărul dosarului de concurs/ 

Numărul proiectului 

Nota acordată 

 la I etapă  

a concursului 

Nota acordată la 

 a II-a etapă a 

concursului  

Rezultatul obținut 

 

3840/Proiectul de management nr. 1 7,13 6,56 6,84 

3619/Proiectul de management nr. 2 7,00 6,33 6,66 



 

  

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca 

aceasta să fie de minimum 7. 

Modalitatea de contestare a rezultatului final al concursului este reglementată prin dispozițiile art. 20 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Candidaţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului.  alin. (1) 

    Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile 

lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului. alin. (2) 

        Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru 

depunerea contestaţiilor.  alin. (3) 

 În urma comunicării rezultatului obținut, candidatul care a elaborat proiectul de management numerotat cu 

1 și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, formulând contestația înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

6971/27.04.2022. 

 În aceste condiții, comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit în data de 03.05.2022 și a procedat, în 

conformitate cu atribuțiile ce îi revin, la analizarea contestației, consemnând în procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 

ca rezultat final pentru Proiectul de management nr. 1 nota 6,84. 

Rezultatele finale ale concursului au fost aduse la cunoștință publică prin anunțul nr. 7422/2022, candidații 

obținând următoarele note: 

 

Numărul dosarului de concurs/ 

Numărul proiectului 

Rezultatul final  

obținut 

 

3840/Proiectul de management nr. 1 6,84 

3619/Proiectul de management nr. 2 6,66 

 

Întrucât rezultatele obținute de candidați, astfel cum au fost consemnate în Raportul nr. 6729/2022 întocmit 

de comisia de concurs, precum și în Procesul-verbal nr. 7412/03.05.2022 întocmit de comisia de soluționare a 

contestațiilor, au fost sub nota 7, prin raportare la dispozițiile  art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost declarat un câștigător al concursului, 

funcția de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj rămânând 

vacantă. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea Proiectului de 

hotărâre, în forma prezentată.   

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

administrative, achiziții publice și patrimoniu 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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