CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
COMISIA DE CONCURS A MANAGEMENTULUI LA
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ARGEŞ

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28.08.2014
Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Argeş nr. 216/16.07.2014, s-a întrunit azi data de mai sus la sediul Consiliului Judeţean
Argeş orele 1000 conform procesului verbal încheiat după prima etapă a concursului nr.
11073/25.08.2014.
Pentru cea de-a doua etapă – susţinerea planului de management în cadrul unui
interviu, dl. Mazilescu Gheorghiţă-Sorin – convocat prin adresa nr. 11206/27.08.2014 – a
făcut o prezentare a planului de management evidenţiind pe scurt căteva obiective.
Astfel se doreşte o continuare a activităţii pe care o desfăşoară de 58 de ani
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, de
promovare a talentelor din mediul rural, urmărind atât conservarea fenomenului de
cultură populară cât şi sprijinirea factorului uman în reliefarea acestui fenomen.
C.J.C.P.C.T. Argeş a consiliat talentele artistice din mediul rural, meşteşugarii, dar şi
activitatea căminelor culturale; a construit în timp o preţioasă arhivă de folclor şi a
contribuit la perpetuarea fenomenului folcloric în general.
Dl. Mazilescu Gheorghiţă-Sorin subliniază că Ansamblul Folcloric Profesionist
„Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” sunt entităţi singulare în judeţul Argeş, pe
palierul profesionist, a căror menire este de a promova şi de a transmite valorile
culturale tradiţionale, nu numai la nivel local, ci şi la nivel naţional şi internaţional.
Candidatul îşi propune promovarea celor mai buni artişti ai instituţiei, dar şi
colaborarea cu soliştii consacraţi la nivel naţional, promovarea concurenţei în domeniul
ofertei culturale, revigorarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Dorul” şi Orchestra
„Doina Argeşului” cu spectacole de valoare. Pe termen mediu şi lung se doreşte a se
desfăşura o activitate de promovare a folclorului argeşan, iar din lipsa unei săli de
spectacole, se va desfăşura o activitate susţinută de marketing, artiştii instituţiei
deplasându-se frecvent în oraşele şi comunele judeţului Argeş, spre a le oferi iubitorilor
de gen spectacole.
Proiectele europene vor avea prioritate maximă.
Dl. Mazilescu Gheorghiţă-Sorin susţine ca, în perioada următoare de
management, să continue în forme specifice, parteneriate şi colaborări cu toate
organismele comunităţii în ansamblul ei şi în beneficiul ei.

De asemenea îşi propune mediatizarea în permanenţă a instituţiei ca prezenţă în
spaţiul cultural piteştean şi argeşean, participarea C.J.C.P.C.T. Argeş în proiecte cu
finanţare externă.
Având în vedere că instituţia nu are un sediu propriu şi nici sală de spectacole,
candidatul îşi propune identificarea de spaţii optime desfăşurării activităţilor culturale şi
spectacolelor şi amenajarea unor cabine şi săli de studiu individual pentru soliştii şi
instrumentiştii secţiei artistice.
Mai mult, dl. Mazilescu apreciază îşi propune că în perioada 2014-2019
continuarea programelor existente la nivelul instituţiei şi dezvoltarea altora noi, în
funcţie de posibilităţile financiare.
Pentru perioada 2014-2019 managementul va avea ca sarcini:
- Păstrarea şi valorificarea culturii tradiţionale din judeţ
- Organizarea activităţii de stimulare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei
populare în viaţa culturală, sub forma unui centru ştiinţific şi metodologic
- Constituirea unei baze de date referitoare la valorile culturii populare din
judeţ
- Îmbogăţirea patriomoniului propriu de bunuri culturale specifice
- Cercetarea şi analiza critică a evoluţiei diferitelor forme de manifestare a
culturii populare din judeţ
- Stimularea consacrării şi apărării creatorilor populari şi a interpreţilor
păstrători ai tradiţiilor, prin acordarea de premii, distincţii
- Realizarea unui număr de minim 15 lucrări cu profil monografic şi etnografic
prin editura „Alean” a instituţiei
- Constituirea pe lângă instituţie a unei asociaţii a meşterilor populari din ArgeşMuscel
Comisia de concurs, în urma desfăşurării celei de-a doua etape a concursului
managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş – susţinerea planului de management depus de dl. Mazilescu
Gheorghiţă-Sorin în cadrul unui interviu, a stabilit punctajul după cum urmează:
Nr
Nume şi prenume membru în comisia de concurs

Nota acordată

crt
1

Ciobanu Alisa

9,42

2

Voicu Constantin

9

3

Stoenescu Roxana

9,17

4

Rădulescu Eliza

9,42

5

Samărescu Adrian

9,5

Nota finală după a doua etapă a concursului

9,30

Notarea interviului susţinut de dl. Mazilescu Gheorghiţă-Sorin a fost făcută în
baza criteriilor stabilite prin O.U.G. nr. 68/2013 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură şi prin Caietul de obiective adoptat prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Argeş nr. 210/11.07.2014 ce se regăsesc în fişele individuale
completate de membrii comisiei pe care le ataşăm prezentului proces-verbal.
Nota finală obţinută de dl. Mazilescu Gheorghiţă-Sorin în urma desfăşurării celor
două etape ale concursului de management este de 9,02 conform anexelor şi este
declarat căştigătorul concursului de management.
După susţinerea interviului comisia va proceda la elaborarea unui raport asupra
notelor acordate candidatului.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.
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