
1 

 

                                                                                                                                                                                                        
 

HOTĂRÂRE 
- PROIECT - 

       cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a managementului 
Muzeului Județean Olt  

  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.687/21.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 

domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul 
(directorul) Muzeului Județean Olt, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub 
nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și 
nr.3/23.01.2020; 

- raportul de activitate al managerului Muzeului Județean Olt înaintat cu adresa nr. 
1/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.41/04.01.2021; 

- Procesul-verbal nr.449/15.01.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea finală a 
managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.450/15.01.2021 al comisiei de evaluare; 
- adresa Consiliului Județean Olt nr.454/15.01.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării finale; 
- rezultatul final al evaluării finale (01.03.2018 – 28.02.2021) a managementului pentru 

Muzeul Județean Olt, adus la cunoștința publică prin anunțul Consiliului Județean Olt 
nr.672/21.01.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție 
publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 cu privire la: aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 
28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 
comisiei de soluționare a contestațiilor, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.187/17.12.2020; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 
- prevederile art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37 alin. (2), art.38 alin.(1)-(3) coroborat 

cu art.16 și art.39-43 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; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului prevăzut în anexa nr.2 la 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 desfășurare 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, 
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În temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin.(5) lit.d), art. 182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu 
prevederile 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 finală a managementului Muzeului 

Județean Olt, pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021, concretizat în nota finală 8,85, notă 
obținută de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, 
conform Raportului de evaluare nr.450/15.01.2021 al Comisiei de evaluare. 

  Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Muzeului Județean Olt și domnului Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – Județul Olt. 

 
 

    
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 

 
 

                           AVIZAT 
                           Secretar General al Județului 

                            Marinela- Elena ILIE 
             

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Referat de aprobare 
          la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a 

managementului Muzeului Județean Olt 
 

       În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție 
publică de cultură, cu personalitate juridică. 

Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, 
conserva, cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, 
mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane precum și ale 
mediului înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. 

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.163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului 
pentru Muzeul 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 de către manager prin contractul de management în raport cu resursele financiare 
alocate, în perioada 01.03.2018 – 28.02.2021, pentru Muzeul Județean Olt. 

  Potrivit prevederilor art.3 din regulamentul sus-menționat, evaluarea finală a 
managementului Muzeului Județean Olt se face pe baza raportului de activitate întocmit de 
managerul Muzeului Județean Olt. 

Prin adresa nr.12449/27.11.2020 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Guțică-
Florescu Laurențiu-Gerard depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării finale a 
managementului Muzeului Județean Olt. 

Prin adresa nr.753/02.12.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.12533/02.12.2020 domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a informat Consiliul Județean Olt 
cu privire la starea sa de sănătate și obligația de a sta în izolare pentru o perioadă de 14 zile. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, literele a)-d) ale art.5 din 
Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru 
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Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020, au fost modificate, 
având următorul cuprins: 
   „a) până la data de 05.01.2021 – depunerea raportului de activitate;  

b) 06.01.2021 – 08.01.2021 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de 
evaluare;  

c) 11.01.2021 – 13.01.2021 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către 
comisia de evaluare;  

d) 15.01.2021 –  susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  
- notarea raportului de activitate;” 

Cu adresa nr.1/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.41/04.01.2021, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard  – manager al Muzeului Județean 
Olt a înaintat atât în format scris cât și în format electronic raportul de activitate în vederea 
evaluării finale a managementului realizat la această instituție. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, a fost stabilită componența comisiei de evaluare, a 
secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea 
finală pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
după cum urmează: 

➢ Comisia de evaluare la evaluarea finală (01.03.2018 – 28.02.2021) a managementului 
pentru Muzeul Județean Olt: 

Președinte: Nicolae Angela  - Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și  Managementul 
Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Membru: dr. Ridiche Florin - manager al Muzeului Olteniei Craiova; 
Membru: dr. Mirea Pavel  -  manager al Muzeului Județean Teleorman. 
➢ Secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea finală (01.03.2018 – 28.02.2021) a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt: 
Achimescu Cristina - șef serviciu, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția Economică, Buget– 
Finanțe, Consiliul Județean Olt;   
Ștefănescu Ana-Venera - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean Olt; 
Lăzărescu Cătălin-George - inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
Albulescu Ramona – Ioana - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și               
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt. 

➢ Comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală (01.03.2018 – 
28.02.2021) a managementului pentru Muzeul Județean Olt: 

Președinte: Bocai Laura - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
Membru: dr. Dumitrescu Radu - Șef secție Istorie-Arheologie - Muzeul Olteniei Craiova;                                               
Membru: Pătrașcu Steluța  - muzeograf - Muzeul Județean Teleorman. 

Analizând raportul de activitate, doamna Ramona-Ioana Albulescu – consilier, grad 

profesional asistent, reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză 

nr.212/08.01.2021 cu privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza 

proiectului de management în perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt. 

Domnul Lăzărescu Cătălin-George – inspector, grad profesional principal, în cadrul 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în cadrul Secretariatului 

Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.211/08.01.2021 cu privire la 

managementul resurselor umane realizat în baza proiectului de management în perioada 

01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al 

Muzeului Județean Olt. 

Doamna Achimescu Cristina – șef serviciu, Serviciul Financiar – Contabilitate, Direcția 
Economică, Buget – Finanțe, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit 
Referatul – Analiză nr.119/06.01.2021 cu privire la managementul financiar realizat în baza 
proiectului de management în perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul Guțică-Florescu 
Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al Muzeului Județean Olt. 

Domnișoara Ștefănescu Ana-Venera – șef serviciu, Serviciul Juridic-Contencios, membru în 
cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări servicii 



pentru membrii comisiei de evaluare și membrii secretariatului comisiei de evaluare și a luat toate 
măsurile astfel încât procedura de evaluare să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale. 

Comisia de evaluare s-a întrunit în data de 15.01.2021, ora 11,00 în vederea notării 
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză, precum și pentru susținerea 
raportului de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma evaluării, Comisia 
de evaluare a încheiat Procesul - verbal nr.449/15.01.2021 și Raportul de evaluare 
nr.450/15.01.2021, conform căruia domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a obținut nota 
finală 8,85.  

Domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard nu a formulat contestații asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării finale în termenul prevăzut la 
art.13 din Regulamentul de organizare și desfășurare  a evaluării managementului pentru Muzeul 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 și modificat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020. 

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.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.187/17.12.2020, 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 finale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost 

comunicate domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard prin adresa nr.454/15.01.2021, cu 
respectarea termenului prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020. 

Rezultatul final al evaluării a fost adus la cunoștință publică prin anunțul nr.672/21.01.2021, 
postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și afișat la sediul instituției. 

Având în vedere: 
- contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 

domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul 
(directorul) Muzeului Județean Olt, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub 
nr.142/20.02.2018, modificat prin actele adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și 
nr.3/23.01.2020; 

- raportul de activitate al managerului Muzeului Județean Olt înaintat cu adresa nr. 
1/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.41/04.01.2021; 

- Procesul-verbal nr.449/15.01.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea finală a 
managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.450/15.01.2021 al comisiei de evaluare; 
- adresa Consiliului Județean Olt nr.454/15.01.2021 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării finale; 
- rezultatul final al evaluării finale (01.03.2018 – 28.02.2021) a managementului pentru 

Muzeul Județean Olt, adus la cunoștința publică prin anunțul Consiliului Județean Olt 
nr.672/21.01.2021; 

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție 
publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 cu privire la: aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 
28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 
desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 
comisiei de soluționare a contestațiilor, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.187/17.12.2020; 



- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 
- prevederile art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37 alin. (2), art.38 alin.(1)-(3) coroborat cu 

art.16 și art.39-43 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; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului prevăzut în anexa nr.2 la 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 desfășurare 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, 

prin proiectul de hotărâre se propune: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului 

Județean Olt pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021, concretizat în nota finală 

8,85, notă obținută de domnul Guțică-Florescu Laurențiu–Gerard – manager 

(director) al Muzeului Județean Olt, conform Raportului de evaluare 

nr.450/15.01.2021 al Comisiei de evaluare. 

        Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 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. 691/21.01.2021 
 
      

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a 

managementului Muzeului Județean Olt  
 
 

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție publică 
de cultură, cu personalitate juridică. 

Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, conserva, 
cerceta, restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii 
materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane precum și ale mediului 
înconjurător, fiind finanțat din alocații de la bugetul local și din venituri proprii. 

 
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.163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru 
Muzeul 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 de către 
manager prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în perioada 
01.03.2018 – 28.02.2021, pentru Muzeul Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.3 din regulamentul sus-menționat, evaluarea finală a managementului 
Muzeului Județean Olt se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul Muzeului 
Județean Olt. 

Prin adresa nr.12449/27.11.2020 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Guțică-Florescu 
Laurențiu-Gerard depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării finale a managementului 
Muzeului Județean Olt. 

Prin adresa nr.753/02.12.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12533/02.12.2020 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a informat Consiliul Județean Olt cu privire la starea sa de 
sănătate și obligația de a sta în izolare pentru o perioadă de 14 zile. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, literele a)-d) ale art.5 din 
Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020, au fost modificate, având următorul 
cuprins: 
   „a) până la data de 05.01.2021 – depunerea raportului de activitate;  
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b) 06.01.2021 – 08.01.2021 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de 
evaluare;  

c) 11.01.2021 – 13.01.2021 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către 
comisia de evaluare;  

d) 15.01.2021 –  susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  
- notarea raportului de activitate;” 

Cu adresa nr.1/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.41/04.01.2021, 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard  – manager al Muzeului Județean Olt a înaintat atât în 
format scris cât și în format electronic raportul de activitate în vederea evaluării finale a 
managementului realizat la această instituție. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, a fost stabilită componența comisiei de evaluare, a 
secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea 
finală pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, după 
cum urmează: 

➢ Comisia de evaluare la evaluarea finală (01.03.2018 – 28.02.2021) a managementului 
pentru Muzeul Județean Olt: 
 

Președinte: Nicolae Angela  - Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și  Managementul 
Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Membru: dr. Ridiche Florin - manager al Muzeului Olteniei Craiova; 
Membru: dr. Mirea Pavel  -  manager al Muzeului Județean Teleorman. 
➢ Secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea finală (01.03.2018 – 28.02.2021) a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt: 
 

Achimescu Cristina  - șef serviciu, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția 
Economică, Buget – Finanțe, Consiliul Județean Olt;   

Ștefănescu Ana-Venera - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean 

Olt; 

Lăzărescu Cătălin-George  - inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse  
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Albulescu Ramona – Ioana  - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și               
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt. 

➢ Comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală (01.03.2018 – 28.02.2021) a 
managementului pentru Muzeul Județean Olt: 
 

Președinte: Bocai Laura - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane 
și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Membru: dr. Dumitrescu Radu - Șef secție Istorie-Arheologie - Muzeul Olteniei Craiova;                                               
Membru: Pătrașcu Steluța  - muzeograf - Muzeul Județean Teleorman. 
 

Analizând raportul de activitate, doamna Ramona-Ioana Albulescu – consilier, grad profesional 

asistent, reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare în cadrul 

Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză nr.212/08.01.2021 cu privire la 

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

perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului 

Județean Olt. 

Domnul Lăzărescu Cătălin-George – inspector, grad profesional principal, în cadrul Serviciului 

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

evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.211/08.01.2021 cu privire la managementul resurselor 

umane realizat în baza proiectului de management în perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul 

Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al Muzeului Județean Olt. 

Doamna Achimescu Cristina – șef serviciu, Serviciul Financiar – Contabilitate, Direcția Economică, 
Buget – Finanțe, membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – 
Analiză nr.119/06.01.2021 cu privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de 
management în perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în 
calitate de manager al Muzeului Județean Olt. 
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Domnișoara Ștefănescu Ana-Venera – șef serviciu, Serviciul Juridic-Contencios, membru în 
cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări servicii pentru 
membrii comisiei de evaluare și membrii secretariatului comisiei de evaluare și a luat toate măsurile 
astfel încât procedura de evaluare să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale. 

Comisia de evaluare s-a întrunit în data de 15.01.2021, ora 11,00 în vederea notării 
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză, precum și pentru susținerea raportului 
de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma evaluării, Comisia de evaluare a 
încheiat Procesul - verbal nr.449/15.01.2021 și Raportul de evaluare nr.450/15.01.2021, conform 
căruia domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a obținut nota finală 8,85.  

Domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard nu a formulat contestații asupra modului de respectare 
a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării finale în termenul prevăzut la art.13 din 
Regulamentul de organizare și desfășurare  a evaluării managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020. 

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.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020, 
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 finale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost comunicate 

domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard prin adresa nr.454/15.01.2021, cu respectarea termenului 
prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020. 

Rezultatul final al evaluării a fost adus la cunoștință publică prin anunțul nr.672/21.01.2021, postat 
pe site-ul Consiliului Județean Olt și afișat la sediul instituției. 

Având în vedere: 

− contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul 
Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul (directorul) Muzeului 
Județean Olt, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018, modificat prin actele 
adiționale nr.1/27.11.2018, nr.2/04.01.2019 și nr.3/23.01.2020; 

− raportul de activitate al managerului Muzeului Județean Olt înaintat cu adresa nr. 
1/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.41/04.01.2021; 

− Procesul-verbal nr.449/15.01.2021 al Comisiei de evaluare la evaluarea finală a 
managementului Muzeului Județean Olt; 

− raportul de evaluare nr.450/15.01.2021 al comisiei de evaluare; 

− adresa Consiliului Județean Olt nr.454/15.01.2021 prin care Consiliul Județean Olt a comunicat 
domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării finale; 

− rezultatul final al evaluării finale (01.03.2018 – 28.02.2021) a managementului pentru Muzeul 
Județean Olt, adus la cunoștința publică prin anunțul Consiliului Județean Olt nr.672/21.01.2021; 

− prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură, cu 
personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.163/26.11.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.187/17.12.2020; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020 cu privire la: aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 01.03.2018 – 
28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea 
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare 
a contestațiilor, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.187/17.12.2020; 

− prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 
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− prevederile art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37 alin. (2), art.38 alin.(1)-(3) coroborat cu 
art.16 și art.39-43 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; 

− prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
prevăzut în anexa nr.2 la 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 desfășurare 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, 
 

prin proiectul de hotărâre se propune: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean 

Olt pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021, concretizat în nota finală 8,85, notă 

obținută de domnul Guțică-Florescu Laurențiu–Gerard – manager (director) al 

Muzeului Județean Olt, conform Raportului de evaluare nr.450/15.01.2021 al Comisiei 

de evaluare. 

 
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 
 
                                                                                                                                                         
                                                                              
 
                                

 


