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ANUNŢ 
 

 Consiliul Jude ţean Olt organizeaz ă concurs de  proiecte de 
management   pentru   ocuparea postului de Director  al CENTRULUI 
JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA �I PROMOVAREA CULTURII 
TRADIŢIONALE �I CULTURAL OLT, institu ţie public ă de cultur ă 
subordonat ă Consiliului Jude ţean Olt, cu statut de a şezământ cultural.  

 
I. PROBE DE CONCURS 

 
     1. Analiza proiectului de management; 
     2. Interviul pentru sus ţinerea  proiectului de management.  

 
II. CONDIŢII DE DESFĂ�URARE A CONCURSULUI  

     1.  Data limit ă a depunerii  
          mapelor de concurs                                      - 09.03.2010; 

   2. Depunerea proiectelor de management  
       de către candida ţii  declaraţi  ,,admişi” 
       la selecţia mapelor de concurs                        - 15.03.2010;  
  3. Analiza proiectului de management  -           - 16.03.2010 - 
                                                                                  23.03.2010; 

     4. Data probei de interviu pentru  
         sus ţinerea  proiectului de management      -  26.03.2010.  

5. Ora şi locul sus ţinerii  proiectului de management  – Sediul Consiliului 
Jude ţean Olt,  din Bd- ul  A.I. Cuza, nr. 14,  ora 10,00 . 

                                     
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS  

 
a) are cet ăţenie român ă sau a unuia dintre statele membre ale 

Uniunii Europene;  



 2

b) studii  -   studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 

c) condi ţii  de vechime  –  minim 10 ani  în                                                         
specialitatea studiilor superioare de lungă durată;                                                 

d) are capacitate deplin ă de exerci ţiu;  
e) experien ţă managerial ă (director, manager) sau cultural ă -   

minim 10  ani;  
f) nu de ţine o func ţie de conducere la o alt ă institu ţie din 

România.              
                    La concurs pot participa şi  persoane juridice de drept privat 
care îndeplinesc  cumulativ urm ătoarele condi ţii:   

a) este înregistrată în România sau în unul dintre statele membre ale 
Uniunii Europene;  

b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfăşurarea de activităţi 
cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale; 

c) poate desemna un reprezentant legal care să corespundă condiţiilor 
prevăzute la punctul III  ( lit. a  – f).    

 
IV. BIBLIOGRAFIE  

  
1) Regulamentul de organizare şi func ţionare al Centrului   Jude ţean  

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale şi Cultural 
Olt ,  aprobat   prin  Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 68 din 
28.05.2009; 

2) Legea nr. 215/2001  privind administraţia  publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările   ulterioare; 

3) Legea nr. 53/2003  – Codul Munci, cu modificările şi completările ulterioare; 
4) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 118/2006 privind  înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

5) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 
bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,  cu modificările ulterioare; 

6)  Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, modelului cadru al caietului de obiective, 
modelului cadru al raportului de activitate, precum şi modelului – cadru 
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recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice 
de cultură.   

7) Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8) Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces  la 
informaţiile de interes public; 

9) Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 

V. ACTE  OBLIGATORII LA MAPA DE CONCURS  
 

1. cerere  de înscriere la concurs;  
2. copia actului de identitate ; 
3. copiile diplomelor de studii  şi ale altor acte care ateste experien ţa 

managerial ă sau cultural ă; 
4. copia carnetului de munc ă sau, dup ă caz, o adeverin ţă care să ateste 

vechimea în munc ă şi, dup ă caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocup ării  postului; 

5. cazierul judiciar ; 
6. adeverin ţă care să ateste starea de s ănătate corespunz ătoare, 

eliberat ă cu cel mult 6 luni anterior depunerii mapei de con curs de  
către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unit ăţile sanitare 
abilitate;  

7. Curriculum vitae.  
Copiile de pe actele prev ăzute mai sus se prezint ă în copii 

legalizate sau înso ţite de documentele originale , care se certific ă  pentru 
conformitatea cu originalul de c ătre secretariatul  comisiei de concurs. 
 
 

VI. PROIECTELE  DE MANAGEMENT 
 

         Proiectele de management se elaboreaz ă  şi se depun de c ătre 
candida ţi fără a fi personalizate , fără a avea semnături şi fără a conţine indicii 
privind identitatea autorului, cu respectarea cerin ţelor din caietul de obiective 
şi a prevederilor legisla ţiei indicate în bibliografie. 
        Prin caietul de obiective se solicit ă  candida ţilor:  

a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 
instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în 
sistemul instituţional existent;  

b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, 
propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;  
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c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de 
reorganizare şi/sau restructurare, după caz;  

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; 
strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi 
obiectivelor formulate de autoritate;  

e) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de 
cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi 
alocate de către autoritate.  

          Candida ţii pot solicita informa ţii suplimentare necesare elabor ării 
proiectelor de management Centrului Jude ţean  pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt, în baza unei cereri 
motivate.   
        În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind 
solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se 
organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate. 
     

VII. RELAŢII SUPLIMENTARE 
 

Caietul de obiective, regulamentul de organizare şi func ţionare a 
concursului  şi rela ţii suplimentare  se pot obţine zilnic de la 
COMAPARTIMENTUL EVIDENŢA RESURSELOR UMANE, SALARIZARE,  
PERFECŢIONARE din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean 
Olt, telefon 431080, interior 117. 
 
 

                                 
PRE�EDINTE 

PAUL STĂNESCU 
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Compartimentul 
Eviden ţa Resurselor Umane, 

Salarizare, Perfec ţionare 
Constantina B ĂLAN 

 
 
 
 
 
 

           Compartimentul                                                                               
 Eviden ţa Resurselor Umane,                                
   Salarizare, Perfec ţionare 
       Constantina B ĂLAN 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


