
 
 

ANUNŢ PUBLIC 
Concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului  

Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara 
 

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează, la sediul său din localitatea Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr.28, judeţul Hunedoara în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale 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, concursul pentru analizarea noului proiect de management al managerului 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. 
 Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanța de Urgență 
nr.198/2008, managerul instituției a obținut nota 9.94, conform prevederilor art.43^1 alin.1 și 2 
din actul normativ menționat, acesta are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, 
în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de Consiliul Județean Hunedoara. 

Calendarul concursului: 

 01.04.2022 – data limită pentru depunerea noului proiect de management de către 
manager; 

 02.04 – 10.04.2022 – analiza individuală a noului proiect de management; 

 11.04.2022 – întrunirea membrilor comisiei de concurs la sediul Consiliului Județean 
Hunedoara pentru analizarea noului proiect de management; 

 12.04.2022 – susținerea noului proiect de management în cadrul interviului desfășurat la 
Consiliul Județean Hunedoara; 

 13.04.2022 – aducerea la cunoștința managerului a notei obținute și afișarea acesteia; 

 14.04 – 18.04.2022 – termenul de depunere a contestației; 

 19.04.2022 – 21.04.2022 – termenul de soluționare a contestației; 

 În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, 
după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al analizării proiectului de 
management și a altor informații de interes public, după caz, sunt aduse la cunoștință 
publică, prin grija autorității. 

Noul proiect de management se depune, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, până la 
data de 01.04.2022, ora 1600 la Biroul resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice – 
parter, camera 13. 

Informaţii privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi 
condiţiile de prezentare a acestuia: 
Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2,5 cm, 
dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 

http://cultura.ro/2015/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp722136/00123850.htm


puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru 
textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele 
specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe. 
Eventualele fotografii, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse 
obligatoriu în anexe. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane, salarizare şi gestiunea 
funcţiei publice (telefon: 0254/211350, int.182) din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara (luni–
vineri între orele 800 - 1600). 

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot descărca de pe pagina oficială 
de internet a Consiliului Judeţean Hunedoara (www.cjhunedoara.ro). 
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