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Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului institu ţiei 
publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local 
Tecuci - pentru activitatea desfă urată  în perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: ( 1- 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. abt.(1- 	.oeo 18 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane, SSM 

inregistrat sub nr.pb O /  . Qa, 	; 	 ,,....- 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 	, 7 
Având în vedere raportul final al evaluării anuale a managerului institu ţiei publice de cultur ă  - 

Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci înregistrat Ia U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 
12239/25.01.201 8; 

Având în vedere prevederile Contractului de management incheiat cu autoritatea si a Raportului 
anual de activitate, înregistrat la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 5851/15.01.2018, depus de 
managerul Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci pentru activitatea desf ă urată  în perioada 
01 .01 .2017-31.12.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 08 din 15.01.2018, privind aprobarea 
Regu1amentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului de 
Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în 
Comisia de evaluare si in Comisia de solu ţionarea contesta ţiilor, pentru evaluarea anuala a 
managerului institu ţiei publice de cultură  - Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci; 

Avand in vedere prevederile art. 38, art. 40, art. 41, art. 42 alin. 4 i art. 43 din Ordonan ţa de 
Urgenţă  nr. 1 89/25. 1 1 .2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată  cu 
modificări si completări prin Legea nr. 269/2009; 

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desi ă urare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului - cadru de organizare si desf ă urare a evaluării managementului, a 
modelului —cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si 
a modelului - cadru al contractului de management; 

Avand in vedere prevederile art. 36 a1in. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 6 lit. (a) punctual 4 din Legea nr. 
2 1 5/200 1 privind administratia publica locala (republicata); 

Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala (republicata); 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă  rezultatul finai la evaluarea anua]a a rnanagerului institu ţiei publice de cultură  
- Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci - pentru activitatea desf ă urată  în perioada 01 .01 .2017-
31.12.2017,  conforrn anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Prinarului Municipiului Tecuci. 



Art. 7. Prezena botarare va fi conunicata ceior interesati prin gria Secretaruiui 
Municipiu]ui Tecuci. 
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REZULTATUL FINAL AL EVALUĂRII ANUALE A 
MANAGERULUI INSTITUŢIEI PUBLICE DE CULTURĂ  - 

MUZEUL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCU TECUCI 
(Perioada 01.01.2017-31.12.2017) 

Institutia de cultura: MUZEUL DE ISTORIE ,,TEODOR CINCU 
TECUCI 
Manager: VIOREL BURLACU 

Comisia de evaluare constituit ă  conforrn Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci nr. 08/15.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu 
Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în Comisia de 
evaluare si in Comisia de soluţionarea contesta ţiilor, pentru evaluarea anuala a 
managerului instituţiei publice de cultură  - Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, a 
stabilit rezultatul fmal la evaluarea anuala, dui ă  cum urmează : 

ETAPA1: 
Analiza raportului anual de activitate 10.00 

pentru perioada 01.01.2017- 
-- 	 31.12.2017 	- 	 - - 

ETAPA 2: 
Sustinerea raportului de activitate de 10.00 
catre manager in cadrul unui interviu  

REZULTAT FINAL 10.00 

Membrii comisiei de evaluare au acordat note pentru cele dou ă  etape ale 
evaluării, iar rezultatul final s-a calculat prin media aritmetic ă  a notelor acordate de 
fiecare membru al Comisiei. 

Având în vedere c ă, managerul Muzeului de Istorie Teodor Cincu 
Tecuci, a obţinut nota 10.00 la evaluarea anuala, în conformitate cu prevederile din 
O.U.G nr. 1 89/2008 privind managernentul Institu ţiilor Publice de Cultur ă , managerul 
institutiei publice de cultura isi continua activitatea conforrn prevederilor Contractului de 
managen-ient incheiat. 

S ecretar, 
Cons. asistent Munte; nu Aua - Felîcia 

I/ 
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Privind: aprobarea rezultatului final Ia evaluarea anuala a managerului institu ţiei 
publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local 
Tecuci - pentru activitatea desfă urată  în perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Evaluarea managementului pentru Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci s-a facut în 
conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile Ordinului nr. 2799 din 10. 12.201 5  
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfaurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfaurare a evalu ării managementului, a 
modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si 
a modelului - cadru al contractului de management. 

Evaluarea anual ă  reprezintă  procedura prin care autoritatea verific ă  modul în care au fost 
realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. 
Au fost punctate elementele de baz ă  ale procesului de conducere care au fost solicitate în baza unui 
model-cadru prevăzut de lege, constituind repere pentru îndeplinirea f.inc ţîi1or manageriale care 
trebuie să  asigure identificarea tendin ţelor existente, prefigurarea proceselor şi fenomenelor trecute, 
stabilirea obiectivelor de realizat în viitor şi resursele pentru realizarea lor (proguozele, planurile ş i 
programele). 

Prin H.C.L. nr. 08 din 15.01.2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare si desfasurare a 
evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, precum si 
desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în Comisia de evaluare si in Comisia de 
soluţionarea contesta ţiilor, pentru evaluarea anuala a managerului institu ţiei publice de cultură  - 
Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1 89/2008 
privind managementul institu ţiilor publice de cultur ă, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 
269/2009. 

Evaluarea anuala a managementului la Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci s-a realizat 
de o comisie cfe evaluare, desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 
1 84/18.01 .2018, avand urmatoarea componenta: 

Preedinte: Olteanu Mihaela - Direc ţia Judeţeană  pentru Cultură  Galaţi; 
Membru: Vaman Iulian-Dan - Direc ţia Judeţeană  pentru Cultură  Galaţi; 
Membru: Martin Cristinel Mihai - Consiliul Local Tecuci. 

Membrii Secretariatului: 
Membru: Groza Iulieta - Consilier Juridic asistent - Serviciu Juridic, Contencios, Calitate, 

Arhiva; 
Membru: Candrea Mona - Consilier superior - Serviciu Buget - Contabilitate; 
Membru: Munteanu Aura-Felicia - Consiiier asistent - Cornpartiment Resurse Umane, SSM. 

Evaluarea anuala a rnanagerului institu ţiei publice de cultur ă  - Muzeul de Istorie ,,Teodor 
Cincu Tecuci - pentru activitatea desf ăşurată  în perioada 01.01 .2017-3 1.12.2017, s-a realizat Îfl 

perioada 1 5 . 0 i .20 1 8-25 . 0 1 .20 1 8 confonr urn ătoru1ui calendar: 
15.01.2018 - data iimita de depunerea a raportuiui de activitate; 



16.01.2018-17.01.2018 - intocmirea referateior analiza de catre secretariatul comisiei: 
18.01.2018-23.01.2018 - analiza raportului de activitate si a referateior-anaiiza de catre comisia de 
evaluare; 
25.01.2018 - sustinerea raportului de activitate de catre rnanager in cadrul unui interviu; 
25.01.2018 - aducerea la cunostinta managerului a rezultatului evaivarii, a notei si a concluziilor 
raportului intocrnit de comisia de evaluare, in termen de 24 de ore de ia incheierea procedurii de 
evaluare, conform art. 41 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/25. 1 1 .2008. 
26.01.2018-30.01.2018 - depunerea contestatiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data 
comunicarii rezultatului evaluarii; 
31.01.2018-02.02.2018 - solutionarea contestatiilor - contestatiile se solutioneaza in termen de 3 
(trei) zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor; 
05.02.2018 *) - comunicarea rezultatelor finale ale evaluarii, prin afisare pe site-ul autoritatii, in 
termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de la 
data solutionarii acestora. 
*) In cazul in care nu se depun contestatii rezultatele finale se afiseaza pe data de 25.01.2018. 

Evaluarea a constat în două  etape - analiza Raportului anual de activitate pentru perioada 
O 1 .0 1 .20 1 7-3 1 . 1 2 .20 1 7 si susţinerea Raportului de activitate de c ătre manager în cadrul unui 
interviu. 

Membrii comisiei de evaluare au acordat note pentru fiecare etap ă  a eva1uării. Analiza ş i 
notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în 
raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorit ăţii, cu luarea în considerare a modelului prev ăzut 
în Anexa nr. 4 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015. pentru aprobarea Regulamentului - 
cadru de organizare si desfaurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - 
cadru de organizare si desfurare a evalu ării managementului, a modelului —cadru al caietului de 
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al 
contractului de management procedeaz ă  la notarea exacta a fiecarui criteriu. 

Membrii comisiei de evaluare au stabilit urm ătorul punctaj pentru criteriile si subcriteriile 
de evaluare privind Raportul anual de activitate al managerului Muzeului de Istorie Teodor Cincu 
Tecuci: 

A) Evoluţia institu ţiei în raport cu mediul în care îi desfă oară  activitatea si în raport cu 
sistemul institu ţional existent - 2p 
B) Imbunătăţirea activit ăţii institu ţiei - 1p 
C) Organizarea/sistemul organizaţional al institu ţiei - 1 ,5p 
D) Situaţia economico - financiară  a instituţiei - 1,5p 
E) Strategia, programele si implementarea planului de ac ţiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice institu ţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate - 2p 
F) Evoluţia economico - financiară  a institu ţiei, pentru următoarea perioad ă  de management, 
cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de c ătre autoritate - 2p 

Fiecare membru al Comisiei de eva1uare a rnanagementului Muzeului de Istorie Teodor 
Cincu Tecuci, a acordat individual note, care au fost înregistrate în fie de evaluare iar rezu1tatul 
final la evaluarea anuala s.-a calculat prin media aritrnetic ă  a notelor acordate de fiecare mernbru al 
comisiei. 

În urma finalizării procedurii de evaluare, domnul Burlacu Viorel a ob ţinut un rezultat 
final notar cu 10.00. 

Nu au fost forrnuiate contesta ţii cu privire la jrodul de desf ă urare si respectare a 
procedurii privind organizarea procesu] ui de evaluare. 



Rezu)tatu] eva)u ării anua]e. nola finaj ă  si conc]uziiie raportu]ui întocmit de confisia de 
evalnare au fost aduse Ia cunotina managerului, în scris, în termen de 24 de ore de ]a încheierea 
procedurii de evaluare. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre aia1iz ă  si aprobarea Consiliului Local Tecuci 
proiectul de hot ărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului institutiei 
publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci 
- pentru activitatea desiă urată  în perioada 0 1 .0 1 .20 1 7-3 1 . 1 2.20 1 7, stabilit de comisia de evaluare 
după  cum urmează : 

ETAPA 1: 
Analiza raportului anual de activitate 10.00 

pentru perioada 01.01.2017- 
31.12.2017  

ETAPA 2: 
Sustinerea raportului de activitate de 10.00 
catre manager in cadrul unui interviu 

REZULTAT FINAL 10.00 

PRIMAR, 
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 
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Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului institu ţiei 
publice de cultură  Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local 
Tecuci - pentru activitatea desfă urată  în perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Conform prevederilor art. 36 alin. 6 lit. (a) punctul 4 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  si actualizată, Consiliul Local asigură  potrivit 
competenţelor sale si în condiţiile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de 
interes local privind cultura. 

Prin H.C.L. r]r. 08 din 15.01.2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare si desfasurare 
a evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, precum si 
desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în Comisia de evaluare si in Comisia de 
soluţionarea contestaţiilor, pentru evaluarea anuala a managerului institu ţiei publice de cultură  - 
Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată  cu modificări prin Legea rir. 
269/2009. 

Evaluarea anuala a managementului la Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci s-a realizat 
de o comisie de evaluare, desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr. 
184/18.01 .2018, si a constat in doua etape: 

- analiza raportului de activitate depus de catre manager; 
- sustinerea raportului de activitate de catre manager, in cadrul unui interviu. 
Evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură  - Muzeul de Istorie ,,Teodor 

Cincu Tecuci - pentru activitatea desf ă urată  în perioada 0 1 .0 1 .20 1 7-3 1 . 1 2.20 1 7, s-a realizat în 
perioada 1 5 .0 1 .20 1 8-25.0 1 .20 1 8 conform următorului calendar: 

15.01.2018 - data limita de depunerea a raportului de aetivitate; 
16.01.2018-17.01.2018 - intocmirea referatelor - analiza de catre secretariatul comisiei; 
18.01.2018-23.01.2018 - analiza raportului de activitate si a referatelor-analiza de catre comisia de 
evaluare; 
25.01.2018 - sustinerea raportului de activitate de catre manager in cadrul unui interviu; 
25.01.2018 - aducerea la cunostinta managerului a rezultatului evaluarii, a notei si a concluziilor 
raportului intocmit de comisia de evaluare, in termen de 24 de ore de la incheierea proeedurii de 
evaluare, conform art. 41 alin. 3 din Ordonan ţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 189/25.11.2008. 
26.01.2018-30.01.2018 - depunerea contestatiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de Ia data 
comunicarii rezultatului evaluarii; 
31.01.2018-02.02.2018 - solutionarea contestatiilor - contestatiile se solutioneaza in terrnen de 3 
(trei) zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor; 
05.02.2018 *) - comunicarea rezultatelor finale ale evaluarii, prin afisare pe site-ul autoritatii, in 
termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de Ia 
data solutionarii acestora. 
*) In cazul in care nu se depun contestatii rezultatele finale se afiseaza j)C data de 25.01.2018. 

Mernbrii comisiei de evaJuare au stabilit urm ătorul iunctaj pentru criteriile sli subcriteriile 
de evaluare privind Raportul anuai de activitate al managerului Muzeului de Istorie Teodor 
Cincu Tecuci: 



A) ivoJufia institntiei în rapert cu ucciiui în care îi 	 si în raport eu 
sisteniul institutionai existent - 2p 
B) Imbună tăţ irea activită tii institu ţiei - lp 
C) Organizarea/sisteniul organiza ţional aJ institu ţiei - 1,5p 
D) Situa ţia econoinico - financiară  a institu ţiei - 1,5p 
E) Strategia, programele si implementarea planului de ac ţiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice institu ţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate 2p 
F) Evolu ţia economico - financiară  a institu ţiei, pentru urm ătoarea perioad ă  de 
management, cu men ţionarea resurselor financiare necesare de alocat de c ătre autoritate - 
2p 

Membrii comisiei de evaluare au acordat note pentru fiecare din cele doua etape ale 
evaluarii, iar rezultatul final s-a calculat prin media aritmetica a notelor acordate de fiecare 
membru al comisiilor. 

După  finalizarea procedurii de evaluare, in temeiul art. 41 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul institu ţiilor publice de cultură, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 269/2009, 
rezultatul evaluării, nota final ă  şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare au fost 
aduse la cuno ştinţa managerului. 

Comisia de evaluare a consemnat urm ătoarele rezultate finale ale evalu ării anuale a 
managementului la Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu Tecuci: 

ETAPA 1: 
Analiza raportului anual de activitate 10.00 

pentru perioada 01.01.2017- 
31.12.2017  

ETAPA 2: 
Sustinerea raportului de activitate de 10.00 
catre manager in cadrul unui interviu  

REZULTAT FINAL 10.00 

Avand in vedere nota obtinuta de Burlacu Viorel - manager la Muzeul de Istorie Teodor 
Cincu Tecuci la evaluarea anuala, comisia de evaluare a recomandat continuarea managementului 
la Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci. 

In conformitate cu prevederile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 269/2009 si 
Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la institutiile publice de 
cultura din subordinea Consiliului Loca1 al municipiului Tecuci, rezultatul final al eva]uarii se 
aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiz ă  i aprobare Consiliului Local Tecuci 
proiectul de hot ărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a manageru]ui 
instituţiei publice de cultur ă  Muzeul de istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului 
Local Tecuci - pentru activitatea des ăşurată  în perioada 01.0  1 .20 1 7-3 1 . 1 2.20 1 7 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SS{ 
Crsi1ier asistent, 11untcanu Aura - FeJicia 

L1 


