
                                               
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

330025 – Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara 
Tel. 0254 211 350; 0254 211 351;  Fax 0254 230 030 

E-mail: cjh@cjhunedoara.ro 
Website: www.cjhunedoara.ro 

 
ANUNȚ 

 
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de 

management al managerului Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 
Întrucât la evaluarea finală prevăzută la art.37 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 
nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, managerul instituţiei a obţinut nota 9.96, 
conform prevederilor art.43^1 alin.1 şi alin.2 din actul normativ menţionat, acesta are dreptul de a 
prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective 
întocmit de Consiliul Judeţean Hunedoara, iar termenul de depunere a proiectului de 
management se stabileşte de către autoritate. 

Analizarea conformității proiectului de management cu cerințele caietului de obiective se 
realizează prin stabilirea următorului calendar: 
    a) data depunerii proiectului de management de către manager: 10.11.2017; 
    b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă: 11.11 - 20.11.2017; 
    c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă: 21.11.2017; 
    d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia: 22.11.2017; 
    e) termenul de depunere a contestațiilor: 23.11. -  29.11.2017 

        termenul de soluţionare a contestaţiilor: 04.12 - 06.12.2017; 
    f) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după 
caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al analizării proiectului de management şi a 
altor informaţii de interes public, după caz, sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorității. 
 Regulamentul concursului și caietului de obiective se pot descărca de pe pagina oficială 
de intenet a Consiliului Județean Hunedoara www.cjhunedoara.ro. 
Relații suplimentare la telefon 0245-211350 int.183 - Biroul resurse umane, salarizare și 
gestiunea funcției publice din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
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