
ANUNT PRtvtND REZULTATELE cELoR DouA ETApE DE DEsFA$unnnE A coNcuRSuLUl
oe pRblecrE DE MANAGEMENT pENTRU pERToADA FEBRUanIE 2022- FEBRUARTE 2o2s

PENTRU coMpLEXUL MUZEAL DE gntNTELE NATURU ,,RAsvAN ANGHELUIA" cALATI

ln baza prevederilor art. I lit. d, s) din Regulamentul de organizare 9i desfdgurare a
concursului de proiecte de management pentru institutiile publice de culturi din subordinea
Consiliului Judetean Galati, aprobat prin Hotirdrea Consiliului Judelean Galali nr. 19t28.01.2016,
precum gi in baza prevederilor art. 19 alin. (8) din Ordonanla de urgenld a Guv-ernului nr. 189/2008
privind managementul institutiilor publice de culturd, modificati gi completatl, in urma desfdgurdrii
procedurii aferente celor doul etape a concursului de proiecta de management pentru perioada
februarie 2022 - fdbruarie 2O2S pentru Complexul Muzeal de gtiinlele Naturii "Risvan Anghelufd"
Galati, comisia de concurs numiti prin HotirArea Consiliului Judelean Galali nr.325t21.12.2021
aduce la cunogtinld publicd urmdtoarele:

In urma desfigurdrii celor doui etape ale evaluirii, s-au constatat urmitoarele rezultate:

Gonsiliul Judetean Galati Nr. 1267119.01.2022

La prima etapl a concursului (analiza 9i notarea proiectului de management) au fost
ute urmdtoarele rezultate:

La cea de a doua etapi a concursuJui (sustinerea proiectului de management in cadrul
unui interviu) au fost urmitoarele rezultate:

in baza prevederilor art. 19 alin. (4) din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr. 189/2008
privind managementul institutiilor publice de cultur6, modificatd gi completatl, precum gi Tn baza
prevederilor art. 10 din Regulamentul de organizare gi desftgurare a concursului de proiecte de
management pentru institutiile publice de culturd din subordinea Consiliului Judetean Galati,
aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Galati nr. 19/28.01.2016 comisia constati oblinerea de
cltre candidat a urmdtoarei medii:
LUPOAE PAUL 8.83

ln consecinld, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Ordonanfa de urgenld a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituliilor publice de culturi, modificati gi
completatd, precum gi Tn baza prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulamentul de organizare gi
desfdgurare a concursului de proiecte de management pentru instituliile publice de culturd din
subordinea Consiliului Judetean Galali, aprobat prin Hotirdrea Consiliului Judelean Gala[i nr.
19128.01.2016 comisia il declari CASnAAfOn ca urmare a desfiguririi concursului Oe
p_roiecte de management pentru perioada februarie 2022 - februarie 2025 pentru Complexul
Muzeal de $tiintele Naturii "Risvan Anghelufi" Galali pe dl. LUpoAE PAUL.

Cu privire la modul de organizare gi desflgurarea a concursului pot fi depuse contestalii
p6nd Tn data de 26.01.2022, ora1O.
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