
  
 

H O T Ă R Â R E    

- PROIECT- 

pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, precum 

și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul  

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.2655/16.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/26.09.2019 și 

la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3499/26.09.2019, modificat prin Actul 

adițional nr.1/22.01.2020, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 

Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager 

(director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 – 

26.09.2023; 

- Raportul de activitate al managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înaintat 

cu adresa nr.398/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1417/12.02.2021; 

- Procesul-Verbal nr.2579/15.03.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 al Comisiei de evaluare; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2598/16.03.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Vivi – Viorel Pintea rezultatul final al evaluării anuale; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 prin care domnul 

Pintea Vivi-Viorel a declarat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală 

a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 

- 31.12.2020 și nu o contestă; 

- rezultatul final al evaluării anuale (26.09.2019 - 31.12.2020) a managementului pentru 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul 

nr.2626/16.03.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 cu privire la organizarea și 

desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a managementului 

pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța 

Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1) și art.39-art.43 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și f), alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu 

art.139 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, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, concretizat în nota 
finală 8,96, notă obținută de domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform Raportului de evaluare nr. 2582/15.03.2021 al 
Comisiei de evaluare. 

Art.2. Se aprobă continuarea exercitării contractului de management de către domnul 

Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și domnului Vivi – Viorel Pintea, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

                                                                                     AVIZAT, 

                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                                              Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 

31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management 

de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

 

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Centrul Județean de Cultură și 

Artă Olt, instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, de importanță județeană. 

Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 

cadrul juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole 

sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat 

artistic. 

Conform prevederilor art.3 lit.a) și b) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, în 

sensul ordonanței: 

a) producţiile artistice sunt spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de către 

artişti interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, 

operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru 

instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, 

corală, folclorică, electronică; 

b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care 

realizează şi prezintă producţii artistice. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în 

subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale. 

Conform prevederilor art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
 conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director 
general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de 
drept privat.   

Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui 
concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   

Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu 
ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează 
instituţia respectivă.  
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Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 
aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările 
ulterioare, începând cu data de 01.01.2019, finanțată din bugetul județului Olt și din venituri 
proprii, cu sediul administrativ în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura 

organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

De asemenea, Consiliul Județean Olt gestionează serviciile publice de interes 

județean, printre care și cultura. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul 

instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă 

servicii culturale. 

În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 

a fost emis 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. 

Regulamentul – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului 

prevăzut în anexa nr.2 prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015, se adaptează de către 

autoritățile administrației publice centrale sau locale care îl elaborează, în condițiile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice 

de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, în funcție de specificul instituției publice de cultură căreia i se 

adresează.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 a fost aprobat Regulamentul 

de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a 

managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, instituție publică de 

spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt și au fost 

desemnate comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare 

a contestațiilor. 

Potrivit prevederilor art.2 din regulamentul sus-menționat, acesta reglementează 

procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost realizate obligațiile 

asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în perioada 

26.09.2019 – 31.12.2020, pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

Conform prevederilor art.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.29/25.02.2021, evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de 

activitate întocmit de managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și depus la autoritate în 

termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale. 

Prin coroborarea prevederilor art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 

completările ulterioare și a prevederilor art.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021, reiese că evaluarea anuală a managementului este 

organizată în două etape, astfel:  

a) prima etapă: analiza raportului de activitate; 

b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu 

desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității. 
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Prin adresa nr.912/27.01.2021 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Vivi – Viorel Pintea 

depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Vivi – Viorel Pintea - manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt a înaintat atât în format scris cât și în format electronic raportul de activitate în 

vederea evaluării anuale a managementului realizat la această instituție cu adresa 

nr.398/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1417/12.02.2021. 

Potrivit prevederilor art.38 alin.(1)–(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 

completările ulterioare și prevederilor art.6 alin.(1) din Regulament, în vederea evaluării 

managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de 

instituție publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul – cadru de organizare 

și desfășurare a evaluării managementului, iar membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin 

sau dispoziţie a autorităţii. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 au fost desemnate comisia de 

evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a contestației la evaluarea 

anuală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în următoarea componență: 

a) Componența comisiei de evaluare la evaluarea anuală (26.09.2019 – 31.12.2020) a 

managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- Președinte: NICOLAE Angela   - Șef serviciu, Serviciul Resurse și   

       Managementul Unităților Sanitare,  

Consiliul Județean Olt; 

- Membru: MAZILESCU Gheorghiță – Sorin - conferențiar universitar doctor la Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale şi 

Psihologie din cadrul Universității din Pitești; 

- Membru: PORUMBEL Gheorghe  – manager al Ansamblului Artistic Profesionist  

„Doina Gorjului”. 

b) Componența secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală (26.09.2019 – 

31.12.2020) a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- BUȘOIU Nicolaie             - Șef serviciu, Serviciul Buget, Impozite și Taxe, 

Consiliul Județean Olt; 

- RUȚĂ Alin – George    - consilier juridic, grad profesional superior, 

Serviciul Juridic – Contencios,  

Consiliul Județean Olt; 

- VLAD Ștefania – Anișoara   - consilier juridic, grad profesional superior, 

Serviciul Resurse și Managementul Unităților 

Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- AMZU Andrei – Lucian   - consilier, grad profesional principal, Serviciul 

Resurse și Managementul Unităților Sanitare, 

Consiliul Județean Olt. 

c) Componența comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală (26.09.2019 – 

31.12.2020) a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- Președinte: BOCAI Laura   - consilier, grad profesional superior, Serviciul 

Resurse și Managementul Unităților Sanitare, 

Consiliul Județean Olt; 

- Membru: TOROP Claudia – Daniela  - director artistic al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului”; 

- Membru: SARAOLU Ion – Valeriu  - coregraf al Ansamblului Artistic Profesionist  

„Doina Gorjului”. 

 

Analizând raportul de activitate, doamna Vlad Ștefania – Anișoara – consilier juridic, grad 

profesional superior, la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în 

cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză nr.2195/03.03.2021 cu 

privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza proiectului de 
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management în perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 de domnul Vivi – Viorel Pintea, în calitate de 

manager al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Amzu Andrei Lucian – consilier, grad profesional principal, la Serviciul Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de 

evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2194/03.03.2021 cu privire la managementul 

resurselor umane realizat în baza proiectului de management în perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 

de domnul Vivi – Viorel Pintea, în calitate de manager al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Bușoiu Nicolaie – Șef serviciu la Serviciul Buget, Impozite și Taxe, membru în 

cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2196/03.03.2021 cu 

privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de management în perioada 

26.09.2019 - 31.12.2020 de domnul Vivi – Viorel Pintea, în calitate de manager al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Ruță Alin – George – consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul Juridic – 

Contencios, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile 

de prestări servicii pentru membrii Comisiei de evaluare și ai Secretariatului Comisiei de 

evaluare și a luat toate măsurile astfel încât procedura de evaluare să se desfășoare cu 

respectarea prevederilor legale. 

Membrii Comisiei de evaluare au notat Raportul de activitate în corelație cu referatele-

analiză și Proiectul de management, iar în data de 15.03.2021, orele 15,00, Comisia de 

evaluare s-a întrunit în vederea susținerii raportului de activitate, de către manager, în cadrul 

interviului. În urma evaluării Comisia de evaluare a încheiat Procesul verbal 

nr.2579/15.03.2021 și Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021, conform căruia domnul Vivi – 

Viorel Pintea a obținut nota finală 8,96. 

Potrivit prevederilor art.41 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare,  comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de 

manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, 

respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.  

Prin Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 Comisia de evaluare a recomandat 

continuarea exercitării contractului de management, pentru domnul Vivi – Viorel Pintea – 

manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Potrivit prevederilor art.42 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după 

caz. 

Potrivit prevederilor art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr.554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.29/25.02.2021, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștință publică 

prin grija autorității. 

Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Rezultatul evaluării anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost 

comunicate domnului Vivi – Viorel Pintea prin adresa nr.2598/16.03.2021, cu respectarea 

termenului prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.29/25.02.2021, și aduse la cunoștință publică prin anunțul nr.2626/16.03.2021, postat pe site-ul 

Consiliului Județean Olt și afișat la sediul acestei instituții. 

Prin declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 domnul 

Pintea Vivi-Viorel a precizat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și nu o contestă. 
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Având în vedere: 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/26.09.2019 și 
la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3499/26.09.2019, modificat prin Actul 
adițional nr.1/22.01.2020, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius 
Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager 
(director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 – 
26.09.2023; 

- Raportul de activitate al managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înaintat 
cu adresa nr.398/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.1417/12.02.2021; 

- Procesul-Verbal nr.2579/15.03.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 
managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 al Comisiei de evaluare; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2598/16.03.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 
comunicat domnului Vivi – Viorel Pintea rezultatul final al evaluării anuale; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 prin care domnul 
Pintea Vivi-Viorel a declarat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală 
a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 
- 31.12.2020 și nu o contestă; 

- rezultatul final al evaluării anuale (26.09.2019 - 31.12.2020) a managementului pentru 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul 
nr.2626/16.03.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 
Olt instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 cu privire la organizarea și 
desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a managementului 
pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța 
Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1) și art.39-art.43 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, concretizat în nota 

finală 8,96, notă obținută de domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform Raportului de evaluare 

nr.2582/15.03.2021 al Comisiei de evaluare; 

➢ continuarea exercitării contractului de management de către domnul Vivi – Viorel 

Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        

Serviciul Resurse Umane și               

Managementul Unităților Sanitare                     

Nr.2658/16.03.2021 

 

    

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 
31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management 

de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
 

 

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt, instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, de importanță județeană. 

Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 

cadrul juridic al înființării, organizării şi funcționării instituțiilor şi companiilor de spectacole 

sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum şi a activității de impresariat artistic. 

Conform prevederilor art.3 lit.a) și b) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, în 

sensul ordonanței: 

a) producţiile artistice sunt spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de către artişti 

interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, 

folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru instrumental, 

respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, 

folclorică, electronică; 

b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care 

realizează şi prezintă producţii artistice. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează şi funcționează în 

subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale. 

Conform prevederilor art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 
ulterioare,  conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un 
director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică 
de drept privat.   

Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui 
concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   

Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu 
ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează 
instituţia respectivă.  

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție publică de spectacole, cu 
personalitate juridică, de importanță județeană, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 
aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare, 
începând cu data de 01.01.2019, finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, cu 
sediul administrativ în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, județul Olt. 

Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura 

organizatorică, numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 
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De asemenea, Consiliul Județean Olt gestionează serviciile publice de interes județean, 

printre care și cultura. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările 

și completările ulterioare, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de 

cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale. 

În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 a 

fost emis 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. 

Regulamentul – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut 

în anexa nr.2 prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015, se adaptează de către autoritățile 

administrației publice centrale sau locale care îl elaborează, în condițiile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, în funcție de specificul instituției publice de cultură căreia i se adresează.  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 a fost aprobat Regulamentul de 

organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a 

managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, instituție publică de 

spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt și au fost 

desemnate comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a 

contestațiilor. 

Potrivit prevederilor art.2 din regulamentul sus-menționat, acesta reglementează 

procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate 

prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în perioada 26.09.2019 – 

31.12.2020, pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt. 

Conform prevederilor art.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.29/25.02.2021, evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate 

întocmit de managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și depus la autoritate în termen de 30 

de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale. 

Prin coroborarea prevederilor art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare 

și a prevederilor art.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.29/25.02.2021, reiese că evaluarea anuală a managementului este organizată în două etape, 

astfel:  

a) prima etapă: analiza raportului de activitate; 

b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu 

desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității. 

 

Prin adresa nr.912/27.01.2021 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Vivi – Viorel Pintea 

depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Vivi – Viorel Pintea - manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt a înaintat atât în format scris cât și în format electronic raportul de activitate în vederea 

evaluării anuale a managementului realizat la această instituție cu adresa nr.398/12.02.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1417/12.02.2021. 

 

Potrivit prevederilor art.38 alin.(1)–(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și 
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completările ulterioare și prevederilor art.6 alin.(1) din Regulament, în vederea evaluării 

managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de 

instituție publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul – cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, iar membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau 

dispoziţie a autorităţii. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 au fost desemnate comisia de 

evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a contestației la evaluarea 

anuală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în următoarea componență: 

a) Componența comisiei de evaluare la evaluarea anuală (26.09.2019 – 31.12.2020) a 

managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- Președinte: NICOLAE Angela   - Șef serviciu, Serviciul Resurse și   

       Managementul Unităților Sanitare,  

Consiliul Județean Olt; 

- Membru: MAZILESCU Gheorghiță – Sorin - conferențiar universitar doctor la Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie 

din cadrul Universității din Pitești; 

- Membru: PORUMBEL Gheorghe  – manager al Ansamblului Artistic Profesionist  

„Doina Gorjului”. 

b) Componența secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală (26.09.2019 – 

31.12.2020) a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- BUȘOIU Nicolaie    - Șef serviciu, Serviciul Buget, Impozite și Taxe, 

Consiliul Județean Olt; 

- RUȚĂ Alin – George    - consilier juridic, grad profesional superior, 

Serviciul Juridic – Contencios,  

Consiliul Județean Olt; 

- VLAD Ștefania – Anișoara   - consilier juridic, grad profesional superior, 

Serviciul Resurse și Managementul Unităților 

Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- AMZU Andrei – Lucian   - consilier, grad profesional principal, Serviciul 

Resurse și Managementul Unităților Sanitare, 

Consiliul Județean Olt. 

c) Componența comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală (26.09.2019 – 

31.12.2020) a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt: 

- Președinte: BOCAI Laura   - consilier, grad profesional superior, Serviciul 

Resurse și Managementul Unităților Sanitare, 

Consiliul Județean Olt; 

- Membru: TOROP Claudia – Daniela  - director artistic al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului”; 

- Membru: SARAOLU Ion – Valeriu  - coregraf al Ansamblului Artistic Profesionist  

„Doina Gorjului”. 

 

Analizând raportul de activitate, doamna Vlad Ștefania – Anișoara – consilier juridic, grad 

profesional superior, la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în 

cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză nr.2195/03.03.2021 cu 

privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza proiectului de management 

în perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 de domnul Vivi – Viorel Pintea, în calitate de manager al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Domnul Amzu Andrei Lucian – consilier, grad profesional principal, la Serviciul Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, 

a întocmit Referatul – Analiză nr.2194/03.03.2021 cu privire la managementul resurselor umane 

realizat în baza proiectului de management în perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 de domnul Vivi – 

Viorel Pintea, în calitate de manager al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
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Domnul Bușoiu Nicolaie – Șef serviciu la Serviciul Buget, Impozite și Taxe, membru în cadrul 

Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2196/03.03.2021 cu privire 

la managementul financiar realizat în baza proiectului de management în perioada 26.09.2019 - 

31.12.2020 de domnul Vivi – Viorel Pintea, în calitate de manager al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt. 

Domnul Ruță Alin – George – consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul Juridic – 

Contencios, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de 

prestări servicii pentru membrii Comisiei de evaluare și ai Secretariatului Comisiei de evaluare 

și a luat toate măsurile astfel încât procedura de evaluare să se desfășoare cu respectarea 

prevederilor legale. 

Membrii Comisiei de evaluare au notat Raportul de activitate în corelație cu referatele-

analiză și Proiectul de management, iar în data de 15.03.2021, orele 15,00, Comisia de evaluare 

s-a întrunit în vederea susținerii raportului de activitate, de către manager, în cadrul interviului. 

În urma evaluării Comisia de evaluare a încheiat Procesul verbal nr.2579/15.03.2021 și Raportul 

de evaluare nr.2582/15.03.2021, conform căruia domnul Vivi – Viorel Pintea a obținut nota finală 

8,96. 

Potrivit prevederilor art.41 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare,  

comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma 

evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea 

contractului de management încheiat cu respectivul manager.  

Prin Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 Comisia de evaluare a recomandat 

continuarea exercitării contractului de management, pentru domnul Vivi – Viorel Pintea – 

manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Potrivit prevederilor art.42 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după caz. 

Potrivit prevederilor art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul 

final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.29/25.02.2021, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștință publică prin 

grija autorității. 

Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Rezultatul evaluării anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost 

comunicate domnului Vivi – Viorel Pintea prin adresa nr.2598/16.03.2021, cu respectarea termenului 

prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021, și aduse 

la cunoștință publică prin anunțul nr.2626/16.03.2021, postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și 

afișat la sediul acestei instituții. 

Prin declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 domnul 

Pintea Vivi-Viorel a precizat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și nu o contestă. 

 

Având în vedere: 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.10916/26.09.2019 și la 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3499/26.09.2019, modificat prin Actul adițional 

nr.1/22.01.2020, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu 

– Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director 

general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 – 26.09.2023; 

- Raportul de activitate al managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înaintat cu 

adresa nr.398/12.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1417/12.02.2021; 
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- Procesul-Verbal nr.2579/15.03.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Raportul de evaluare nr.2582/15.03.2021 al Comisiei de evaluare; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2598/16.03.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Vivi – Viorel Pintea rezultatul final al evaluării anuale; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2624/16.03.2021 prin care domnul 

Pintea Vivi-Viorel a declarat că a luat la cunoștință de nota obținută la evaluarea anuală a 

managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 

31.12.2020 și nu o contestă; 

- rezultatul final al evaluării anuale (26.09.2019 - 31.12.2020) a managementului pentru 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul 

nr.2626/16.03.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și desfășurare 

a evaluării anuale a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt instituție 

publică de spectacole, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2021 cu privire la organizarea și 

desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020 a managementului 

pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului 

nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1) și art.39-art.43 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 31.12.2020, concretizat în nota finală 8,96, 

notă obținută de domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, conform Raportului de evaluare nr.2582/15.03.2021 al 

Comisiei de evaluare; 

➢ continuarea exercitării contractului de management de către domnul Vivi – Viorel Pintea 

– manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

            ŞEF SERVICIU,                                                   ŞEF SERVICIU, 

       Serviciul Juridic – Contencios                             Serviciul Resurse Umane și  

             Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                           Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                  Angela NICOLAE 

 

         

 

 

                 Întocmit, 

                                                                                                                            Andrei Lucian AMZU 


