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GUVERNUL ROMÂNIEI 

  Centrul Naţional de Cultură a Romilor – 

                       ROMANO KHER 
  Splaiul Independenţei 202A, et.9, sector 6, Bucureşti 

Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10  

E-mail: secretariat@cncr.gov.ro.ro;  www.cncr.gov.ro 

 

 
 
Nr.2472/29.11.2017 

 

A N U N Ț 

 

 

Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, instituție publică aflată în subordinea Agenției 

Naționale pentru Romi, desfășoară activități în domeniul cultural, de informare, de educație permanentă, de susținere 

și derulare a programelor și proiectelor concepute pentru a răspunde nevoilor comunității rome, în conformitate cu 

strategiile în domeniu și cu legislația în vigoare. Misiunea CNCR-RK de dezvoltare şi promovare a culturii rome se 

realizează prin: publicaţii bilingve, film documentar, teatru, arte vizuale, dezvoltarea unei elite a romilor responsabile 

din punct de vedere etnic, revalorizarea meşteşugurilor tradiţionale rome şi formarea cultural-artistică a tinerilor romi. 

Având în vedere necesitatea de a asigura un proces de consultare efectiv și diferențiat cu reprezentanți ai 

societății civile a romilor și ai instituțiilor publice, precum și vacantarea a trei locuri în Consiliul Consultativ, CNCR-RK 

anunță reluarea procedurii de selecție a noi membri - personalități culturale sau specialiști în cultura romilor, din 

instituții publice sau organizații de drept privat rome sau nerome. 

Conform prevederile art.9 alin.(3) din H.G. nr.609/2009 și ale art. 21 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, Consiliul Consultativ are  rolul: 

- de a sprijini managerul în elaborarea strategiilor culturale pentru îndeplinirea obiectivelor Centrului;  

- de a face propuneri cu privire la domeniile prioritare de acțiune ale Centrului.  

Membrii Consiliului Consultativ nu vor fi remunerați, participarea acestora la procesul consultativ fiind 

voluntară. Totodată, menționăm că CNCR-RK nu poate deconta cheltuielile cu masa, transportul și cazarea 

membrilor pentru participarea la întâlnirile Consiliului. 

Conștienți de necesitatea funcționării pe lângă manager a Consiliului Consultativ, conducerea Centrului 

stabilește următorul calendar de lucru: 

- 29 noiembrie 2017: Afișarea publică a prezentului anunț, pe site-ul instituției, www.cncr.gov.ro; 
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- 29 noiembrie – 7 decembrie 2017: Colectarea propunerilor din partea instituțiilor / organizațiilor / 

scrisori de intenție, a CV-urilor și a documentelor personale ale persoanelor propuse să facă parte din 

Consiliul Consultativ; 

- 8 decembrie 2017: Selectarea membrilor Consiliului Consultativ și anunțarea rezultatelor. Selecția se 

va face în funcție de aria de expertiză și experiența în domeniul culturii romilor (muzică, actorie, 

meșteșuguri rome, limba romani, istorie și cultură, arte plastice, literatură de specialitate ș.a.). Aceasta 

se va realiza de către o comisie constituită din doi reprezentanți ai CNCR-RK și un reprezentant al 

Agenției Naționale pentru Romi; 

- 11 decembrie 2017: depunere obiecții / sesizări  

- 12 decembrie 2017: afișarea rezultatelor selecției. 

 

Conform legislației în vigoare și ROF, din componența Consiliul Consultativ al instituției noastre, fac parte 

managerul, în calitate de președinte și 7 membri, personalități culturale, numiți în baza selecției propunerilor 

formulate de către persoanele juridice, de drept public sau de drept privat, în următoarele domenii de profil: muzică, 

actorie, meșteșuguri rome, limba romani, istorie și cultură, arte plastice, literatură.  

  Pentru a asigura transparența deciziilor luate, rezultatele selecției vor fi afișate pe site-ul CNCR-RK, 

www.cncr.gov.ro, la secțiunea „Anunțuri importante”. 

Pentru participarea la selecția membrilor Consiliului Consultativ, este necesar ca organizațiile sau instituțiile 

publice interesate să transmită o scrisoare în care să nominalizeze persoana propusă, la care să atașeze CV-ul și 

documentele personale ale acesteia (copii după: CI, acte care dovedesc aria de expertiză și experiența, recomandări 

ș.a.). 

Acestea vor fi transmise pe e-mailul secretariat@cncr.gov.ro sau la sediul instituției, în Splaiul 

Independenței 202 A, et.9, camera 21, sector 6, București, până la data de 7 decembrie 2017, ora 16,00. 

   

 

MANAGER, 

Mihai NEACȘU 

 

 

 

 

http://www.cncr.gov.ro/
mailto:secretariat@cncr.gov.ro
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Anexă la Anunțul Nr.2472/29.11.2017 
           

 

METODOLOGIE  

pentru selecția membrilor Consiliului Consultativ al  

Centrului Național de Cultură a Romilor – Romano Kher 

 

 

I. Depunerea candidaturilor pentru membrii Consiliului consultativ al CNCR-RK 

1. Aplicațiile pentru calitatea de membru al Consiliului consultativ se vor transmite pe 

adresa de e-mail a CNCR-RK sau se vor depune la sediul instituției din Splaiul 

Independenței 202A, et.9, camera 21, sector 6, București, în perioada 29 noiembrie 2017 

– 12 decembrie 2017, ora 16,00. 

2. Propunerile pentru candidați vor fi trimise cu respectarea criteriilor generale de evaluare a 

candidaturilor, conform anunțului postat pe site-ul CNCR-RK : 

Candidații vor fi personalități culturale sau specialiști în cultura romilor, din 

instituții publice sau organizații de drept privat (rome sau nerome). Selectarea 

membrilor Consiliului Consultativ se va face în funcție de aria de expertiză și 

experiența în domeniul culturii romilor (muzică, actorie, meșteșuguri rome, limba 

romani, istorie și cultură, arte plastice, literatură de specialitate ș.a.). 

 

II. Procedura de selecție: 

 

a. Managerul CNCR-RK numește comisia de selecție a membrilor Consiliului 

consultativ, printr-un act administrativ (decizie). Comisia va fi formată din trei 

membri și un secretar, care nu are calitatea de membru al Comisiei. 

b. Secretarul Comisiei de selecție va colecta propunerile primite și le va înregistra în 

Registrul unic de intrări-ieșiri al CNCR-RK. Comisia de selecție se va reuni vineri, 8 

decembrie 2017, conform calendarului anunțat pe site, în vederea selecției membrilor 

Consiliului Consultativ.  

c. Membrii comisiei de selecție analizează propunerile transmise pentru completarea 

celor trei locuri vacante în Consiliul Consultativ. Selecția se va face în funcție de aria 

de expertiză și experiența în domeniul culturii romilor (muzică, actorie, meșteșuguri 

rome, limba romani, istorie și cultură, arte plastice, literatură de specialitate ș.a.). 

Aplicațiile neeligibile nu vor fi evaluate. 

d. Alegerea candidaților se face în cadrul ședinței de selecție, prin majoritate de voturi. 
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e. În cazul în care nu s-a putut întruni majoritatea de voturi a membrilor comisiei de 

selecție, membrii aflați în minoritate au dreptul să atașeze o opinie separată 

argumentată. 

f. Secretarul va întocmi procesul verbal de ședință, care va sta la baza elaborării 

anunțului rezultatului selecției.  

g. Comisia de selecție va prezenta o listă ierarhizată cu candidații selectați pentru a face 

parte din Consiliul Consultativ. Lista cuprinzând rezultatul selecției va fi făcută 

publică pe site-ul instituției și pe pagina de facebook, în data de 8 decembrie 2017. 

De aceasta se va îngriji președintele comisiei. 

h. În data de 11 decembrie 2017, orice persoană juridică are dreptul să transmită 

eventuale obiecții sau sesizări argumentate către CNCR-RK, pe adresa 

secretariat@cncr.gov.ro.  

i. Rezultatele finale ale secției vor fi anunțate în data de 12 decembrie 2017. 

j. După finalizarea termenului de consultate publică a rezultatului selecției, membrii 

Consiliului Consultativ al CNCR-RK sunt numiți prin Decizie a directorului, pentru 

un mandat egal cu perioada contractului de management al acestuia. 

 

III. Eligibilitate: 

1. O aplicație este considerată eligibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a. Organizația sau instituția publică a transmis scrisoarea de nominalizare a 

persoanei propuse  

b. Organizația sau instituția publică a transmis CV-ul persoanei propuse și 

documentele personale ale acesteia copii după: CI, acte care dovedesc aria de 

expertiză și experiența, recomandări ș.a.). 

2. Nu pot aplica următoarele categorii:  

a. demnitarii, membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.  

b. candidaţii care au suferit condamnări pentru orice faptă de natură penală (inclusiv 

poliţie politică). 

 

IV. Principiile care stau la baza selecției membrilor Consiliului consultativ sunt 

următoarele:  

- Transparența;  

- Evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii 

factorului politic;  

- Asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale; 

- Tratamentul egal și nediscriminatoriu al candidaților; 

mailto:secretariat@cncr.gov.ro
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- Evitarea concentrării instituționale excesive. 

 

V. Profilul membrilor Consiliului consultativ trebuie să răspundă următoarelor cerinţe 

minimale:  

a. experiență proprie recunoscută și dovedită; performanța într-unul dintre domeniile 

culturii romilor: muzică, actorie, meșteșuguri, limba romani, istorie și cultură, arte 

plastice, literatură de specialitate, sociologie  ș.a, în activitățile relevante pentru 

cultura romilor și/sau în domeniul incluziunii romilor conform Hotărârii nr. 

18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020   

b. disponibilitatea asumată de a activa în cadrul Consiliului consultativ;  

c. echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;  

d. probitate morală; 

e. capacitate deplină de exercițiu; 

f. integritate profesională şi rezistență la presiuni exterioare;  

g. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu 

exercitarea calității de membru în Consiliul Consultativ, cu exceptia situației în 

care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Mihai NEACȘU 
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Anexă la Metodologia de 

selecție a membrilor Consiliului 

consultativ 

 

 

 

GRILA DE EVALUARE PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR 

CONSILIULUI CONSULTATIV 

 

 

CRITERIU DE CALIFICARE 
(criteriile sunt disjunctive) 

Punctaj 

maxim 

I. Conformitatea documentelor 

Au fost depuse toate documentele (Scrisoarea de nominalizare, CV, 

acte care dovedesc aria de expertiză și experiența, recomandări) 
DA/NU

1
 

II. Capacitatea candidatului 

Experiență în domeniile culturii rome și/sau incluziunii romilor 

conform Hotărârii nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2015-2020 

- mare: 60 p 

- relativă: 30 p 

- fără experiență: 0 p 

60 p 

Documente de studii / Atestare ca meșteșugar / actor / scriitor (acte 

care dovedesc aria de expertiză) 
20 p 

III. Conduita candidatului 

Probitate morală, integritate profesională, capacitate de analiză 

obiectivă etc., conform pct.V din Metodologie, al CV-ului și 

recomandărilor) 

20 p 

 
Punctajul total este de 100 de puncte.  

Punctajul minim admis este de 50 de puncte. 

                                                           
1
 În cazul în care răspunsul este negativ, candidatul este respins, conform pct. III din Metodologie 


