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HOTĂRÂRE 
- PROIECT - 

       cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului 
Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de  

management de către managerul Muzeului Județean Olt 
  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.6541/22.06.2020 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. 
52/22.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020; 

- Procesul-Verbal nr.6315/15.06.2020 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.6318/15.06.2020 al comisiei de evaluare;  
-   adresa Consiliului Județean Olt nr.6320/15.06.2020 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării anuale; 
- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2019-31.12.2019) a managementului pentru Muzeul 

Județean Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul nr.6475/19.06.2020;  
- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 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.57/26.03.2020 și 
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020; 

-   prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-
31.12.2019 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 Hotărârile Consiliului Județean Olt 
nr.99/28.05.2020 și nr._/25.06.2020; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.25 alin.(1), art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.42 alin.(4) și 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; 

- 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, 
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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 anuală a managementului Muzeului 
Județean Olt, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, concretizat în nota finală 8,04, notă 
obținută de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, 
conform Raportului de evaluare nr.6318/15.06.2020 al Comisiei de evaluare. 

Art.2. Se aprobă continuarea exercitării contractului de management pentru domnul 
Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean 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 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 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT        
Serviciul Resurse Umane și               
Managementul Unităților Sanitare                     
Nr. 6545/22.06.2020   
 
 
       
 

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

managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării  
contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt 

 

 
În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție publică 

de cultură, cu personalitate juridică. 
Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.36/26.04.2001, ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Olt, prin 
unificarea Muzeului Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean de Etnografie Olt. 

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. 

Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată, muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform 
prevederilor prezentei legi, republicată, și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, 
aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

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 Muzeul Județean 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. 

Activitatea instituțiilor publice de cultură este, de asemenea, reglementată 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. 

In prezent conducerea Muzeului județean Olt este asigurată de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard. 

Ca urmare a analizării noului proiect de management, elaborat pentru Muzeul Județean Olt de 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de 
management desfășurat în perioada 2018-2021, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost 
declarat „admis”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/28.02.2018 cu privire la aprobare rezultat final 
obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect 
de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea proiectului de management elaborat 
de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei pentru care se va încheia noul contract de 
management la Muzeul Județean Olt, au fost aprobate: 

- rezultatul final privind analiza noului proiect de management pentru perioada 2018-2021, al 
domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, concretizat în nota finală de 9,17, conform 
procesului verbal al Comisiei de analiză nr.758/22.01.2018; 

- aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard; 
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- aprobarea duratei de 3 ani pentru care se va încheia contractul de management al domnului 
Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la încetarea contractului de 
management al managerului Muzeului Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării interimatului;- 
numirea managerului Muzeului Județean Olt, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost numit 
în funcția de manager(director) al Muzeului Județean Olt pe o perioadă de 3 ani. 

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, a fost încheiat contractul de management înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018. 

Contractul de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost modificat prin 
actul adițional nr.1/27.11.2018, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.12910/27.11.2018 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.958/27.11.2018, actul adițional nr.2/04.01.2019, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.82/04.01.2019 și la Muzeul Județean Olt sub nr.8/04.01.2019 și actul adițional 
nr.3/23.01.2020, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.781/23.01.2020 și la Muzeul Județean Olt 
sub nr.64/23.01.2020. 

Conform prevederilor art.38 alin.(4) 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, Regulamentul-cadru de organizare și 
desfășurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și 
Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

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.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, 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 pentru Muzeul Județean Olt în 
perioada 01.01.2019-31.12.2019. 

Conform prevederilor art.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 57/26.03.2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, 
evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul 
Muzeului Județean Olt și depus la autoritate în termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor 
financiare anuale.  

Rapoartele de activitate depuse pentru evaluarea finală vor face referire la 
activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management. 

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. 
57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, reiese că 
evaluarea managerilor este organizată în două etape: 

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  
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b) a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, 

desfăşurat la sediul autorităţii sau al instituţiei, conform deciziei autorităţii.  
Prin adresa nr.14524/20.12.2019 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a managementului 
Muzeului Județean Olt. 

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 anuale a 
managementului realizat la această instituție cu adresa nr.52/22.01.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020.  

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. 

Conform prevederilor art.6 alin.(2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării 
anuale a managementului Muzeului Județean Olt, comisia de evaluare este formată din trei membri, 
este desemnată prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt şi este compusă dintr-un reprezentant al 
autorităţii și 2 specialişti în domeniul de activitate a instituţiilor al căror management este evaluat. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, au fost constituite comisia de evaluare, comisia de 
soluționare a contestațiilor și a fost numit secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

➢ constituirea comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului 
Județan Olt, în următoarea componență: 
 

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. 
➢ numirea secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului 

Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 
 

Dumitru Constanța - director executiv al Direcției Economice, 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. 

➢ constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 
 

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. 
 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 cu privire la înlocuire 

membru în comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru periada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, doamna Pătrașcu Steluța – membru în 

comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru periada 01.01.2019 – 31.12.2019 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, a fost înlocuită cu domnul Olaru Claudiu - muzeograf în 

cadrul Muzeului Județean Teleorman. 

Măsurile dispuse prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 vor fi 

supuse aprobării Consiliului Județean Olt în ședința consiliului județean din data de 25.06.2020. În 

acest sens a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr.109/18.06.2020. 
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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.3547/02.04.2020 cu privire la 

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

perioada 01.01.2019-31.12.2019 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de 

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.3548/02.04.2020 cu privire la managementul resurselor 

umane realizat în baza proiectului de management în perioada 01.01.2019-31.12.2019 de domnul 

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

Doamna Dumitru Constanța – director executiv al Direcției Economice, Buget – Finanțe, membru 
în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.3545/02.04.2020 cu 
privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de management în perioada 01.01.2019-
31.12.2019 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al Muzeului Județean 
Olt. 

Domnișoara Ștefănescu Ana-Venera – șef serviciu al Serviciului Juridic-Contencios, membru în 
cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări servicii pentru 
membrii 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 10.06.2020, orele 11,00 în vederea notării 
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză și în data de 15.06.2020, orele 12,00 
pentru susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma 
evaluării Comisia de evaluare a încheiat Procesul verbal nr.6315/15.06.2020 și Raportul de 
evaluare nr.6318/15.06.2020, conform căruia domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a 
obținut nota finală 8,04.  

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.6318/15.06.2020 Comisia de evaluare a recomandat continuarea 
exercitării contractului de management, pentru domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard– manager 
al Muzeului Județean 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.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, 
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 anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost comunicate 

domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard prin adresa nr.6320/15.06.2020, cu respectarea 
termenului prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
nr.57/26.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020 și aduse la 
cunoștință publică prin anunțul nr.6475/19.06.2020, postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și afișat 
la sediul acestei instituții. 

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 



5 
 

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. 
52/22.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020; 

- Procesul-Verbal nr.6315/15.06.2020 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.6318/15.06.2020 al comisiei de evaluare;  
- adresa Consiliului Județean Olt nr.6320/15.06.2020 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării 
anuale; 

- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2019-31.12.2019) a managementului pentru 
Muzeul Județean Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul nr.6475/19.06.2020;  

- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 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.57/26.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 
01.01.2019-31.12.2019 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 Hotărârile 
Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020 și nr._/25.06.2020; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.25 alin.(1), art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.42 alin.(4) și 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; 

- 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, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean 

Olt pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, concretizat în nota finală 8,04, notă 

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

Muzeului Județean Olt, conform Raportului de evaluare nr.6318/15.06.2020 al 

Comisiei de evaluare; 

➢ continuarea exercitării contractului de management pentru domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard– manager (director) al Muzeului Județean 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, 

                                                                                                                                            Cătălin-George LĂZĂRESCU 



   
Referat de aprobare 

 
          la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală 

 a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării  
contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt 

 
       Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de 
management de către managerul Muzeului Județean Olt a fost întocmit având în vedere 
următoarele: 

- 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. 

52/22.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020; 

- Procesul-Verbal nr.6315/15.06.2020 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 

managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.6318/15.06.2020 al comisiei de evaluare;  

- adresa Consiliului Județean Olt nr.6320/15.06.2020 prin care Consiliul Județean Olt a 

comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării 

anuale; 

- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2019-31.12.2019) a managementului pentru 

Muzeul Județean Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul nr.6475/19.06.2020;  

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

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 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.57/26.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.99/28.05.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 

01.01.2019-31.12.2019 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 Hotărârile 

Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020 și nr._/25.06.2020; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.25 alin.(1), art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.42 alin.(4) și 

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; 
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- 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. 

 
În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Muzeul Județean Olt, instituție 

publică de cultură, cu personalitate juridică. 
Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.36/26.04.2001, ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Olt, prin 
unificarea Muzeului Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean de Etnografie Olt. 

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. 

Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată, muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform 
prevederilor prezentei legi, republicată, și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu, 
aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

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 Muzeul Județean 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. 

Activitatea instituțiilor publice de cultură este, de asemenea, reglementată 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. 

In prezent conducerea Muzeului județean Olt este asigurată de domnul Guțică-Florescu 
Laurențiu-Gerard. 

Ca urmare a analizării noului proiect de management, elaborat pentru Muzeul Județean Olt de 
domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de 
management desfășurat în perioada 2018-2021, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost 
declarat „admis”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/28.02.2018 cu privire la aprobare rezultat final 
obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului 
proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea proiectului de 
management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei pentru care se va 
încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt, au fost aprobate: 

- rezultatul final privind analiza noului proiect de management pentru perioada 2018-2021, al 

domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, concretizat în nota finală de 9,17, conform 

procesului verbal al Comisiei de analiză nr.758/22.01.2018; 

- aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard; 

- aprobarea duratei de 3 ani pentru care se va încheia contractul de management al 

domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/28.02.2018 cu privire la încetarea contractului de 
management al managerului Muzeului Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării 
interimatului;- numirea managerului Muzeului Județean Olt, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard a fost numit în funcția de manager(director) al Muzeului Județean Olt pe o perioadă de 3 
ani. 



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, a fost încheiat contractul de management înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean Olt sub nr.142/20.02.2018. 

Contractul de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a fost modificat prin 
actul adițional nr.1/27.11.2018, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.12910/27.11.2018 și la 
Muzeul Județean Olt sub nr.958/27.11.2018, actul adițional nr.2/04.01.2019, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.82/04.01.2019 și la Muzeul Județean Olt sub nr.8/04.01.2019 și actul adițional 
nr.3/23.01.2020, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.781/23.01.2020 și la Muzeul Județean 
Olt sub nr.64/23.01.2020. 

Conform prevederilor art.38 alin.(4) 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, Regulamentul-cadru de organizare 
și desfășurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și 
Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

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.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 a managementului 
pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, 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 pentru Muzeul 
Județean Olt în perioada 01.01.2019-31.12.2019. 

Conform prevederilor art.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 57/26.03.2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.99/28.05.2020, evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate 
întocmit de managerul Muzeului Județean Olt și depus la autoritate în termen de 30 de zile de la 
data depunerii situațiilor financiare anuale.  

Rapoartele de activitate depuse pentru evaluarea finală vor face referire la 
activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management. 

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. 57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.99/28.05.2020, reiese că evaluarea managerilor este organizată în două etape: 

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

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

desfăşurat la sediul autorităţii sau al instituţiei, conform deciziei autorităţii.  

Prin adresa nr.14524/20.12.2019 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Guțică-Florescu 
Laurențiu-Gerard depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a 
managementului Muzeului Județean Olt. 

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 



anuale a managementului realizat la această instituție cu adresa nr.52/22.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020.  

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. 

Conform prevederilor art.6 alin.(2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Olt, comisia de evaluare este formată din 
trei membri, este desemnată prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt şi este compusă dintr-un 
reprezentant al autorităţii și 2 specialişti în domeniul de activitate a instituţiilor al căror 
management este evaluat. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020, au fost constituite comisia de evaluare, comisia de 
soluționare a contestațiilor și a fost numit secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 
managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

➢ constituirea comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului 

Județan Olt, în următoarea componență: 

 
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. 
➢ numirea secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului 

Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

 
Dumitru Constanța - director executiv al Direcției Economice, 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. 

➢ constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a 

managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

 
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. 
 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 cu privire la înlocuire 

membru în comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru periada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, doamna Pătrașcu Steluța – membru 

în comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru periada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, a fost înlocuită cu domnul Olaru 

Claudiu - muzeograf în cadrul Muzeului Județean Teleorman. 

Măsurile dispuse prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.122/04.06.2020 vor fi 

supuse aprobării Consiliului Județean Olt în ședința consiliului județean din data de 25.06.2020. În 

acest sens a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr.109/18.06.2020. 

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.3547/02.04.2020 cu privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza 



proiectului de management în perioada 01.01.2019-31.12.2019 de domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, în calitate de 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.3548/02.04.2020 cu privire la 

managementul resurselor umane realizat în baza proiectului de management în perioada 

01.01.2019-31.12.2019 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în calitate de manager al 

Muzeului Județean Olt. 

Doamna Dumitru Constanța – director executiv al Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză 
nr.3545/02.04.2020 cu privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de 
management în perioada 01.01.2019-31.12.2019 de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în 
calitate de manager al Muzeului Județean Olt. 

Domnișoara Ștefănescu Ana-Venera – șef serviciu al Serviciului Juridic-Contencios, 
membru în cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări 
servicii pentru membrii 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 10.06.2020, orele 11,00 în vederea notării 
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză și în data de 15.06.2020, orele 12,00 
pentru susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma 
evaluării Comisia de evaluare a încheiat Procesul verbal nr.6315/15.06.2020 și Raportul de 
evaluare nr.6318/15.06.2020, conform căruia domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard a 
obținut nota finală 8,04.  

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.6318/15.06.2020 Comisia de evaluare a recomandat 
continuarea exercitării contractului de management, pentru domnul Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard– manager al Muzeului Județean 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.57/26.03.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.99/28.05.2020, 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 anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost 

comunicate domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard prin adresa nr.6320/15.06.2020, cu 
respectarea termenului prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. nr.57/26.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020 și aduse 
la cunoștință publică prin anunțul nr.6475/19.06.2020, postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și 
afișat la sediul acestei instituții. 

 
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. 

52/22.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.687/22.01.2020; 

- Procesul-Verbal nr.6315/15.06.2020 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a 

managementului Muzeului Județean Olt; 

- raportul de evaluare nr.6318/15.06.2020 al comisiei de evaluare;  

- adresa Consiliului Județean Olt nr.6320/15.06.2020 prin care Consiliul Județean Olt 

a comunicat domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard rezultatul final al evaluării 

anuale; 

- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2019-31.12.2019) a managementului pentru 

Muzeul Județean Olt, afișat de Consiliul Județean Olt prin anunțul 

nr.6475/19.06.2020;  

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

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 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.57/26.03.2020 și modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru 

perioada 01.01.2019-31.12.2019 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 

Hotărârile Consiliului Județean Olt nr.99/28.05.2020 și nr._/25.06.2020; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.25 alin.(1), art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.42 alin.(4) și 

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; 

- 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, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Muzeului 

Județean Olt pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, concretizat în nota finală 

8,04, notă obținută de domnul Guțică-Florescu Laurențiu–Gerard – manager 

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

nr.6318/15.06.2020 al Comisiei de evaluare; 

➢ continuarea exercitării contractului de management pentru domnul Guțică-

Florescu Laurențiu-Gerard– manager (director) al Muzeului Județean Olt. 
 

       Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată.  

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 


