
RO M ANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUQ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANR.____ 
DIN Z ţ./2./2o18 

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 in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a 
contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura - Muzeul 
de Istorie Teodor Cincu Tecuci - subordonata Consiliului Local Tecuci 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 97997/1 7. l 2.20 l 8; 
Consiliul Locăl al Municipiului Tecuci, Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de 

21.12.2018; 	. 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului iriregistrata sub nr. 97998/1 7. 12.20 1 8; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Resurse Umane, SSM 

inregistrat sub nr. 97999/17.12.2018; 
Avand in vedere raportul deavizare al comisiei de specialitate nr. 	-r4 5 
Avand in vedere prevederile art. 25 alin. 1, art. 36, art. 38-43 din Ordonan ţa de Urgenţă  nr. 

189/25.1 1.2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură, aprobată  cu modificări si 
completări prin Legea nr. 269/2009; 

Avand in vedere prevederile din Anexa nr. 2, din Ordinul Ministerului Culturii nr. 
2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare s,i desfaurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare si desaurare 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 alin. 1, alin. 2 lit. (a), alin. 6 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica Iocala (republicata); 

Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 1 si alin. 5 si art. 115  alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 privind ădministratia publica Iocala (republicata); 

HOTARASTE: 

• Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a 
managementului Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, pentru perioada 01 .01 .2018 - 
3 1 . 1 2.20 1 8, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba comisia de evaluare anuala si comisia de solutionare a contestatiilor la 
evaluarea anuala a managernentului Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, care va avea 
urrnatoarea componenta: 

Comisia de evaluare: 
i. 	 ţ Y7_ 	 reprezentantul auloritatii; 
2. 	 specialist in dorneniul de activitate aI institutiei; 

specialist in dorneniul de activitate al institutiei. 

Ccmisia de soluticnare a conlestatiiior: 
1. ţ/ 	 prezentantni autorilatii; 
2. specialist in domeniu1 de activitaie ai irstitutiei; 

speciaiist in domeniul de activiiate aI instituliei. 



Secretariatul comisiei de evaluare este format din cate un reprezentant din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane, Compartiment Juridic si Directia Generala Economica, care 
vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Tecuci. 

Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru sokr ţionarea contesta ţiilor, precum 
si membrii secretariatului vor beneficia, confonn art. 52 din O.U.G. Nr. 18912008, de o 
indemnizaţ ie 1n cuantum de 10% din indemnizaţ ia ordonatorului principal de credite, precum si de 
decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurn ă , după  caz, plătite din bugetul autoritatii, pe 
baza unor conventii incheiate conform prevederilor Codului civil. 

Art. 3. in vederea efectu ării evaluării anuale, managerui are obligaţia de a respecta 
prevederile Contractului de management incheiat cu autoritatea si de a depune un raport de 
activitate intocmit eonform modelului elaborat de Ministerul Culturii si aprobat prin Ordinul 
Ministrului Culturii nr. 2799/2015. 

Art. 4. Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor comisiei de evaluare sunt 
anunţate de către secretariat cu cel pu ţin 2 (doua) zile inainte de desfăşurarea acestora. 

Art. 5. Rezultatul evaluării, nota fmală  şi concluziile raportului intocmit de comisie sunt 
aduse la cunostin ţa managerului, in scris, in termen de 24 de ore de la incheierea procedurii de 
evaluare. 

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

Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grij a Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRESEDINT~IT 	 CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 



\IA 
JUDETUL CALATI 

MUNICIPILL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 97998/17.12.2018 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a 
managementului Muzeului de Istorte "Teodor Cincu" Tecuci, precum si desemnarea 
membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a 
contestatiilor pentru evaluarea anuala a managertdui institutiei publice de cultura — Muzeul de 
Istorie " Teodor Cincu" Tecuci — subordonata Consiliului Local Tecuci 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 189/2008„ privind managementul institu ţillor publice 
aprobată  cu modificări si completări, prin Legea nr. 269/2009 in vederea asigurkii managementului 
institutillor publice de cultur ă, organele administratiel publice locale în subordinea c ărora 
funcţionează, organizează  evaluarea anuala a managementului aplicat de managerii care au obtinut 
postul de conducere in urma unui concurs de proiecte de management. 

Evaluarea anuală  reprezintă  procedura prin care autoritatea verific ă  modul irt ,care au fost 
realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, In raport cu re.sursele financlare alocate. 
Au fost punctate elementele de baz ă  ale procesului de conducere care au fost solicitate în baza unui 
model-cadru prev ăzut de lege., constituind repere pentru indeplinirea func ţiilor manageriale care 
trebuie să .asigure identificarea tendintelor existente, prefigurarea proceselor si fenomenelor trecute, 
stabilirea obiectivelor de realizat In Viltor si resursele pentru reaiizarea lor (prognozele, planurile si 
programele). 

Conform prevederilor art. 25, art. 38 si art. 42 .alin. 2 din O.U.G. Nr. 18912008 privind 
managementul instituţfilor de spectacole ,sau ,concerte, muzeelor sl colec ţiilor publice, biblioteellor si 
al aşezămintelor culturale de .'drept pubfic, ,cu modifre,affle si completarile ulterloare, în vederea 
evaluarii managerilor, la nivelul autoritatil 'se infilnteaza comisii de evaluare a perforrnantelor 
profesionale alcatuite din specialisti in domeniu si reprezentanfi ai autoritatii. Membril .comisiel de 
evaluare precum si cei ai comisiei de solutionarea contestatiilor sunt numiti prin act adrninistrativ al 
autoritatii. 

Din comisia de evaluare si cea de solutionare a contestatiilor fac parte specialisti in 
managementui cultural, experti-evaluatori pe domenii, in functie de tipul institutlei precum si 
reprezentanti ai autoritatii. Numarui reprezentantilor autoritatil nu poate depasi o trelme din numarul 
total al membrilor comisiel. 

Anallza si notarea raportului de activitate Si a interviului se fac in baza eriterillor 
subcritefillor prevăzute In raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorit ătil. 

Rezultatul evaluăril, nota finală  si conciuzîile raportulul intocmit de ‘cornisie sunt aduse la 
cunoştinţa managerului, In scris, in termen .de 24 ,de ore de la inchelerea procedurii de evaluare. 

Rezultatui final al evaluărli se ,aprobă  prin •ordin sau dispoziţie a autorităţil. 
După  finalizarea procedurli de evaluare, autoritatea va afisa pe site raportul de .actiVitate 

finala. 
in .cazul in care rezultatul evalu ăril ,anuale, se .Situeaza sub 7 (sapte), rezultatul ,evaluarii este 

nesatisfacator lar autoritatea are obligatia .sa .organizeze ,.concurs de proiecte de management. 
Avănd In vedere • cele prezentate, propun ispre analiză  şî aprobarea 'Consillului Locai Tecuel 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului .de organizare si desfasurare a evaluasriî 
anuale a managernentului Muzeultil de Istorie "Teodor Ciricu" Tecuci, precum si d.esenmarea 
membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si iir comisia de solutionare a 
contestatiller pentru evaluarea anuala a. mar2gerului institutiei publiee de cultura — Muzeul de Istorie 
" Toodor Cincu" Tecuci — subordonata Consibilui .Local Tecuci. . 



RON1A\ I 
JUDETLL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMP. RESURSE UMANE, SSM 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. 97999/17.12.2018 

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 in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a 
contestatfilor pentru evaluarea anuala a managerului institutici publice de cultura — Muzeul de 
Istorie " Teodor Cincu" Tecuci — subordonata ConsiIiului Local Tecucl 

Potrivit prevederilor art. 3.6 alin. 1 si 9 din Le.gea nr. 21.5/2001, privind ,administratia publica 
locala, republicata ,eu modificarile .si completarile ulterioare, '-Con şilitti Local are initiative si 
hotaxaste in toate problemele de interes local, date în eompetenta sa prin acte normative. 

Conform prevederilor art. 25.„ art. 38 alin. 3 si 42 alin. 2 din Nr. 189/2008 privind 
managementul instituţhlor de spectacole sau concerte, muzeelor şî colecţiilor publice, bibliotecilor şi 
ai aşezămintelor eulturale de drept public, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 
evaluarii managerilor, la nivelul autoritatii se infiinteaza comish de .evaluare a performantelor 
profesionale ,alcatuite din specialisti in domeniu si reprezentanti ,ai autoritatii. Membrii ,comisiei de 
evaluare pre.cum si -cei ai comisiei de solutionarea contestathlor sunt numiti prin act administrativ ai 
autoritatii. 

.Consilitil Local al Municipiului Tecuei are in subor.dine trei institutii de ,cultura cu 
personalitate juridica : Muzeul de Istorie "Teodor Cineu" Bibhoteca Municipala "Stefan Petica" si 
Casa de Cultura Tecuci. Pentru asigurarea unui management de calitate, conform Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 189/2008 priv.ind managementul instituthior publice de cultura, ,cu 

• Modificarile Si criMpletarile ulterioare si Ordinului'Nr. 2799/2015 pentru aprObarea Regtilamentului - 
cadru de ,organizar,e şi desfăşurare a concursului de proiecte de rrianagement, a Regulamentulati - 
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, .a rnodelului - :cadru al caietului de 
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate„ precum şi a modelului - cadru .al 
contractului .de management, .se realizeaza evaluarea managementulu1 pe baza raportului de 
activitate, prin .analizarea modultti de indeplinire a obligatiilor astunate prin contractul de 
management, realizarea indicatorilor culturali si economici si programul minimai de ,activitati. 

In prezent se impune evaluarea anuala a managertilui Muzeului de Istorie "Teodor CInett", 
Teeuci. 

Evaluarea managementului 'este organizat ă. in .două  etape, 
a) Prima etapă: analiza raportuhti de activitate; 
b) A .doua etapă: susţinerea raportuldi de activitate de Către manager in cadrul unui interviu, 

desfăşurat Ia sediul autorităţii sau ainstitu ţiei, conforin ,deciziei autorităţii. 

Evaluarea managementului in ,cele donn  etape se desffişoară  dupa cum urrneaza: 
a) depunerea raportului de wfivitate; 
b) intocmirea referatelor - analiză  de către socretatiatul comisiei; 
c) analiza raportului de activitate 	referatelor - analiză  de .ffitte comisia ,de ,evaluaDe 
d) susţinerea raportului de activitate de ,către manager in cadrul umn interviu; 
e) :aducerea la cunoştinta managerului a rezultatului eva 	a'notei şi a concluziilor raportului 

intocmit de comisia de evaJ1ie, în termen de 24 de ore dela ilueLeierea procedurii de evaluare, 
conform art. 41 alin. (3) din ondonanţa ,de urg,enţă; 

.depunerea contestaţiilor, în tennen -de 3 ,(trei) zile luerătoare de la data ,comunic ării 
rezullatului; 

.g) comuincarea rezultatelcr finale ale evalu ării, prin atişare pe- -site-411 autorhăţ  , in termen de 24 



cie oe de ]a exiraren teeriu]ui îu care pot deriuse coniestatii sau. dup ca. cie ia data 
soIuonăyj acesiora. 

Cornisia de evaluare este cornpus ă  din reprezentan ţi ai autorităţ ii. în proporţie de o treirne ş i 
din speciali şti în dorneniul de activilate a institu ţiei, în proporţie de două  treirni. 

Din partea Consiliului Local Tecuci se impune desemnarea unui reprezentant pentru 
comisia de evaluare si a unui reprezentant pentru comisia de solutionare a contestatiilor pentru 
evaluarea anuala a managerului Muzeuiui de Istorie Teodor Cincu, Tecuci. 

Comisia de evaluare are u•rm ătoarele atribuţii: 
a) studiază  individuai documentele priinite în format eiectronic şi/sau pe suport hărtie de la 

secretariatul comisiei; 
b) analizează  solicitarea transrnis ă  de către autoritate în vederea întocmirii raportului de 

evaluare şi stabilesc punctajui şi gri.ia de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza c ărora se va 
nota raportul de activitate şi înterviui; 

c) stabilesc ponderea fi.ecărui criteriu şi, după  caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea 
să  se reaiizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiec.are r ăspuns; 

d) studiază  şi evaluează,, în terrnen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în 
considerare a referatelor - anaiiz ă  întocmite de secretariat şi a proiectului de managernent aprobat de 
autoritate; 

e) se deplasează, după  caz, ia sediu1 instituţiei, toţi sau o parte dintre mernbri, desemna ţi cu 
majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a 
acestuia; 

f) dezbat, analizează  şi acordă  note pentru fiecare etap ă  a evaluării; 
g) analizează  şi evaluează  raportui de activit.ate pe bază  de interviu sus ţinut de manager; 
h) elaborează  uii raport motivat asupra rezultatuluî ob ţinut de rnanager în urma evaluării şi 

face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementuiui, respectiv reziiierea contractuiui 
de management; 

i) certiiîcă, prin semnătură, toate acteie şi ciocurnenteie comisiei, întocrnite de secrtariatul 
comisiei. 

În activitatea sa comisia este sprijinit ă  d.e un secretariat, ai cărui membri sunt .desemnaţi 
prin ordin sau dispozi ţie a autorităţii. Secretariatul comisiei .are urm ătoarele atribuţii: 

a) asigură  condiţiile tehnico organizatorice pentru deslăşurarea evaluării, îna.intează  
membrilor comisiei raportui de activitate şi proi.ectul de management; 

b) .analizează  raportu]1 de activitate cu privire la aspecte juridice, econornxice, iegate de 
resursele umane şi de managementu1 instituţiei, eiabornd reierate - anaiiz ă, pe care le însaintează  
comisiei de evaivare, întocrne şte procese]e - verbaie pentru fiecare etap ă  şi oonsernnează  noteie 
acordate; 

c) pune ia dispoziţia mernbri]1or comi:si.ei, spre a 11 semat, formularui p:eiitru declarajia cie 
conlidenţiaiitate şi irnparţialitate şi ţine evidenţa acestor docuinente; 

d) transnrite comîsîei propuneri piivirid ponderea fiec ărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, 
astfel încât notarea să  se reaiizeze prin acordarea unei aprecieri ex.acte pentru frecasre r ăspuns; 

e) centralizează  doeurnenteie necesare efectu ării plăţîi inclemnizi ţiei rn.ernbriior comisiei şi 
secretariatuiui acesteia, precunii sşi doeumente1e privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare 
şi cliurnă, după  caz, .conforrn prevederiior le 5gaie îri vigoare; 

f) întocmeşte contraotele cîviie •de jrest ăii de servîcîi în baza cărora niicnibriii comisei de 
evaluare, ai ccniisiei de soiu ţicnare (a coritestaţiilor, precum ş.i ai s.ecretariatu]ui beneficiază  de o 
indemnizaţie; 

g) participă  la şedinţele comisiei., fră  drept de vot; 
h) redactează  procesu} - verbal fî.nal al evaiu ării, la care se ata şează  raportul comisiei de 

evaivare; 
i) aduce ia cunoti 	niana5ger.ului, în sciis, rezulltatul evaluării, nota. linală  ş i concIuii1e 

raportului întocmit cle comisia ds evaluare; 
j) asîgură  trarsmiterea constai31or către cornisia de solrrţionare a coitestaţiii.or; 



kj asiguni adueerea la cunosUn ţa publică . prin afisare pe siteu arnori1 ă ii a eziatuIui fina 
al eva]Ll ăFil, Îll iermen de 24 de ore .de ia exp -irarea -;:ermenului î -n care po P depuse corytes -taIii sau, 
după  eaz, de la daia soiu ţ ionării acestora; 

I) asigură, potrivit domeniului de cornpeten ţă, consilierea comisiei in timpul desf ăşurării 
interviului, răspunzand la intrebările acesteia. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criterillor ş i 
subcriteriilor prevăzute in raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorit ătii, cu luarea 1n 
considerare a modelului prevăzut in Anexa nr. 4.din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015. 

Rezultatul evaluării, nota finală  'ş i concluziile raportului intocmit de comisie sunt aduse la 
cunoştinţa managerului, in scris, in termen de 24 de ore de la incheierea procedurii de evaluare. 

Managerul evaluat are dreptui s ă  formuleze contestaţil asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizare.a desf ăşurarea evaluării şi să  le depună  la compartimentul desemnat 
de autoritate, in termen de mwdmum 3 (tre1) zile lucr ătoare de la data cormmicăril rezultatului 
evaluării. 

Contestaţlile se soluţionează  in termen de 3 (trei) zile lucr ătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea acestela, de c ătre o comisie de soluţionare a contestaţillor ,constituită  în 
acest sens conform art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: 
a) verifică  depunerea contesta ţiel, in termenul prevăzut de lege; 
b) analizează  contestatiadepusă ; 
c) intoomeşte proce.sul - verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţfilor; 
d) asigură  comunicarea răspunsului la contestaţie, in termentil legal, contestatorului. 

in 24 de ore de la expirarea termenuliii in care pot fi depuSe contesta ţii sau, după  caz, de la 
data soluţionării acestora, rezultatul final .al evalu ării este adus la cuno ştinţa publică  prin grija 
autorităţii. 

Rezultatui final al evaluării se aprobă  prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. 
Dupa fmaliZarea proteduril ,de 'evaluare, autoritatea va afi ş.a -  pe site raportui de actiVitatb 

finala. 
in cazul în care rezultatul evaluărli anuale, se situeaza sub 7 (sapte), rezultatul ,evaluarii este 

nesatisfacator iar autoritatea are obligatia sa organizeze concurs de proiecte de management. 
Având In vedere cele prezentate, propun spre analiz ă  şi aprobare Consiliulul Local Tecuci 

proiectul de hofărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a ,evaluarii 
anuale a managementulul Muzeului de istorie " Teodor Cincu" Tecuci, precum si desemnarea 
membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in .comlsla de solutionare a 
contestatiilor pentru .evaluarm anuala a managerului institutiel publice de cultura — Muzeul 'de Istorie 
" Teodor Cincu" Tecuci — subordonataConsiliului Local Tecuci. 

COMPARTIMENT RESURSE UM,'ANE, SSM 



ROMANA 	 •. : 	•85300 TECUC, sir. 1 Decenibrie I95. 	66 

JUDEŢUL GALAŢ I 	 . 	: 7236 

MUNICIPIUL 	 • :: 
T ECUCI 	 • . SS 	

e-rnail : registraturamunicipiultecuci.ro 
WEB: wwK.prinlariaecuci.ro  
Telefon Secretaria(: 03 723641 77 

AXANR.1 
La.C.L. nr. 	/ 

REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA 51 DESFASURAREA EVALUARII 
MANAGEMENTULUI 

LA MUZEUL DE ISTORIE TEODOR CINCU TECUCI, 
AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIIJLUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUT TECUCI 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 
ART. 1 
Evaluarea rnanagementului decatre Corisiliuluî Local ai Municipîuiui 

Tecuci, denurnit in continuare autoritate, pentru MUZEUL DE ISTORIE TEODOR 
CINCU TECUCI, afiat in subordinea sa, se realizeaza in conforrnitate cu prevederi[e 
Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/25. l l .2008 privind managementui 
instituţiilor publice de cultură, aprobată  cu modificări si compietări prin Legea nr.. 
269/2009, Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare si desf şurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentuiui - cadru de crganizare si desfă urare a evaluărîi 
managementuiui, a modeiului —cadru al caietuiui de obiective, a rnodelului - cadru .ai 
raportului de activitate, precum si a rnodeiuiui - cadru ai contractului de management. 

ART. 2 
Prezentui regulament reglementeaz ă  pro.cedura prin care autoritat•ea verîc ă  

modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de managerneflt în 
raport cu resursele financiare aiocate în perioada 0 1 .01 .20 i 8 pana la 31.12.2018. 

ART.3  
(1). Evaluarea rnanagementului se face pe baza Rapoitului de activitate 

intocrnit de niariageru1 Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci, denumit in 
continuare manager. 

Evaluarea managernentului este organizata in 2 (doua) etape, astfei•: 
1. priiiia eapa: araiiza raportului de actîvitate; 



2. a doua eapa: sustinerea raportuiui de activitate de catre rnanager in 
cadrul unui interviu, desfasurat Ia sediul autoritatii sau ai institutiei, conforrn deciziei 
autoritatii. 

(2). Raportul de activitate se depune la Cornpartirnentul Resurse Urnane, cu 
respectarea terrnenelor stabilite de prevederile art. 37, respectiv art. 39 alin. 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/25.1 1.2008. 

ART. 4 
Evaluarea managementului din perioada prevazuta la art. 2 se desfasoara 

conform urmatorului calendar: 
a). 15.01.2019 - data limita de depunerea a raportului de activitate; 
b).16.01.2019-17.O1.2019 - intocmirea referatelor - analiza de catre 

secretariatul comisiei; 
c). 1801.2019-23.01.2019 - analiza raportului de activitate si a referatelor-

analiza de catre comisia de evaluare; 
d). 28.01.2019 - sustinerea raportului de activitate de catre manager in cadi•ul 

unui interviu; 
e). 28.01.2019 - aducerea la cunostinta managerului a rezultatului evaluarii, 

a notei si a concluziilor raportului intocmit de cornisia de evaluare, in termen de 24 de 
ore de la incheierea procedurii de evaluare, conforrn art. 41 alin. 3 din Ordonan ţa de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 189/25.11.2008. 

f). 28.01.2019-30.01.2019 - depunerea contestatiilor, in termen de 3 (trei) 
zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului evaluarii; 

g). 31.0L2019-04.02.2019 - solutionarea contestâii1or - contestatiile se 
solutioneaza in termen de 3 (trei) zile lucratoare de ia data expirarii termenului pentru 
depunerea contestatiilor; 

h). 05.02.2019 *) - 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 soiutionaiii acestora. 

*) in cazul in care nu se depun contestatii rezuitatele Jinale se ajiseaza pe 
data de 28.01.2019. 

cAPITOLUL ii 
Organizarea si functionarea comisiei d.e evaivare 
ART. 5 
(1). Pentru desfasurarea evaluarii managementului institutiei, la niveiul 

autoritatii se infiinteaza o comisie de evaivare, in Iiinctie de specificul institutiei, 
forrnata dintr-un nurnar irnpar de membri. 

Comisia de evaluare, denumita in continuare cornisia, este alcatuita din: 
a). ufl reprezentant al Consiliului Local ai Muni.cipiului Tecuci; 
b). 2 .(doi) specialisti in dorneniul de activitate ai institutiei de cultura. 

(2). Membrii comisiei sunt nuiniti prin hotararea autoritatii, pentru fiecare 
sesiune de evaluare. 



ART. 6 
(1). Nu poate fi desernnat ca rnernbru în cornisie persoana care se afi ă  în una 

dintre urrnătoarele situa ţii: 
a). este soţ, rudă  sau afin, până  la gradul al IV-Îea inclusiv, cu persoanele 

care au cornpeten ţa legală  de a nurni membrii în cornisia de evaluare, cu ceilal ţi membri 
ai cornisiei sau cu managerul evaluat; 

b). a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de 
evaluare raporturi contractuale încheiate cu institu ţia public ă  de cultură  pentru care se 
face evaluarea rnanagementului; 

c). a avut în ultimii 2 ani sau are rela ţii cu caracter patrimonial, direct sau 
indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat. 

(2). Statutul de .mernbru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de 
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

(3). Membrii comisiei şi membrii secretariatului comisiei au obliga ţia de a 
depune, la momentul luării la cunoştinţă  a actului administrativ de desemnare în 
comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în 
Anexă  nr. 1 dn Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/20 1 5. Declaraţiile se păstrează  la 
dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evalu ării. 

(4). În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate membrul cornisiei este 
obligat să  informeze de îndată  autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din 
comisie. 

(5). În situaţia în care membrul comisiei nu a depus declara ţia prevăzută  la 
alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută  la alin. (4), autoritatea va dispune, 
prin dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei. 

(6). Încălcarea dispoziţiilor alin. (1)-(5) va atrage, dup ă  caz, răspunderea 
civilă  ori penală, potrivit legii. 

ART. 7 
(1). Mernbrii comisiei de evaluare, studiaza inclividual raportul de activitate 

al managerului evaluat, primit in format electronic siisau pe suport de hartie de la 
secretariatul cornisiei. 

(2). Coinisia se intruneste in sedinte, organizate ia sediul autoritatii, in cadrul 
carora membrii acesteia desfasoara urmatoarele activitati: 

a). analizeaza solicitarea transmisa de catre autoritate in vederea intocrnirii 
raportului de evaluare si stabilesc punctajul si grila de evaluare pentru criteriile si 
subcriteriile in baza carora se va nota raportul de activitate si interviul; 



b). stabilesc ponderea fecarui criteriu si, dupa caz, a subcriteriior acestora, 
astfei incat notarea sa se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fecare 
raspuns; 

c). studiaza si evalueaza raportul de activitate depus de rnanager, cu luarea in 
considerare a referatelor-analiza intocrnite de reprezentantii cornpartirnentelor de 
specialitate din cadrul autoritatii si a proiectului de rnanagernent aprobat de autoritate; 

d). se deplaseaza, dupa caz, la sediul institutiei - toti sau o parte dintre 
membri, desemnati cu majoritatea de voturi, in vederea evaivarii activitatii rnanagerului, 
pe baza raportuiui de activitate a acestuia; 

e). dezbat, analizeaza si acorda note pentru fiecare etapa a evaluarii; 
f,. anaiizeaza si evalueaza raportul de activitate pe baza de interviu sustinut 

de manager; 
g). elaboreaza un raport motivate asupra rezuitatului obtinut de manager in 

urma evaluarii si face recomandari pentru continuarea sau incetarea managementului, 
respectiv rezilierea contractului de management; 

h). certifica, prin sernnatura, toate actele si documentele comisiei, intocmite 
de secretariatul cornisiei. 

(3). Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă  notelor pentru grila de 
evaluare a raportului de activitate şi interviului este validat ă  de membrii comisiei. 

(4). Data, ordinea de zi si locul de desfasurare a sedintelor comisiei de 
evaluare sunt anuntate de catre secretar cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea 
acestora. 

ART. 8 
(1). Membrii comisiei de evaluare au obiigaţia exercitării mandatului cu 

respectarea următoarelor principii: 
a). aplicarea corectă  a legii; 
b). prioritatea interesului public; 
e). principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului Cu 

responsabilitate, competen ţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
d). principiul imparţiaiităţii şi independenţeî, care obligă  la o atitudine 

obiectivă, neutră  faţă  de orice interes politic, economic, social sau de alt ă  natură  în 
exercitarea man:datuiui; 

e). principiul nediscrirninării pe criterii etuice, de gen sau de convingeri 
politice ori reiigioase; 

f. principiul integrităţii rnorale. 

(2). Membrii comisiei de evaluare au urrn ătoarele obligaţii: 
a}. să  •cunoască  prevederile prezentului regulament-cadru, precum ş i 

conţinutul proi.ectului de rnanagement aprobat de autoritate; 
b). să  aducă  la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă  în activitatea lor din 

partea unor persoane fizice sau. juridice care ar putea s ă  ie afecteze independen ţa sau 
irnparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; 



c). să  participe ]a seùinjele de iucru ş i să  respecte coden ţ ialitatea 
deliberări]or ş i a dateior cu caracter personal, în condi ţii]e legii; 

d). să  nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în 
derulare; 

e). să  evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durat ă  
a desfăşurării procedurii de evaluare; 

f). să  inforrneze de îndat ă, în scris, autoritatea în cazul existen ţei unui caz de 
incornpatibilitate; 

g). să  reia procedura not ării, în cazul prev ăzut ia art. 11 alin. 5 din Ordinul 
Ministerului Culturii iir. 2799/20 i 5. 

ART. 9 
(1). Mandatul de membru al comisiei înceteaz ă : 
a). după  finalizarea evaluării activităţii manageruiui; 
b). în cazul încălcării prevederilor legale şi aie prezentului regulament; 
c). în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declara ţia privind 

confidenţialitatea şi imparţialitatea; 
d). renunţarea din propria ini ţiativă  la mandat, comunicată  în scris 

autorităţii; 
e). retragerea motivată  a mandatului membrului de c ătre •autoritatea sau 

instituţia care 1-a desemnat; 

f). în situaţia în care rnembrul comisiei de evaluare nu a depus declara ţia 
prevăzută  Ia art. 6 alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută  la art. 6 alin. (4); 

g). în alte situaţii prevăzute de lege. 

(2). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dac ă  acestea au loc înainte de 
începerea primei etape, autoritatea desemneaz ă  o altă  persoană, cu respectarea 
prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonan ţa de urgenţă . 

(3). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)- g)., dac ă  acestea au Ioc după  
începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de evaivare. 

(4). În cazui irnposibilit ăţii fizice/obiective a îndeplinirii atribu ţiilor 
asumate de către un membru al co•rnisiei, autoritatea, dup ă  caz, poate prelungi terrnenele 
stabilite pentru desfăşurarea etapeior de evaluare. 

ART. 10 
(1). In activitatea s•a, •cornisia este sprijinita de un secretariat. Membrii 

secretariatului comisici de evaivare sunt desemnati prin ordn sau dispozitie a autoritatii. 
Secretariatul este forrnat din cate un reprezentant al compartirnentuiui de specialitate, 
daca acesta exista, al cornpartinentului juridic, al cornpartimentului economic si al 
cornpartirnentului resurse urnane din caclrul aparatului de iucru al autoritatii. 



(2.). Secretariatul conisiei are urn ătoareie atributii: 
a). asigură  condi ţiiie tehnico-organizatorice pentru desf şurarea evalu ării, 

înaintează  mernbriior cornisiei raportul de activitate şi proiectul de rnanagernent; 
b). analizeaz ă  raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, econornice, 

legate de resursele umane şi de managernentul institu ţiei, elaborând referate-analiz ă, pe 
care le înainteaz ă  comisiei de evaluare, întocme şte procesele-verbale pentru fiecare 
etapă  şi consemnează  notele acordate; 

c). pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi sernnat, forinularul pentru 
declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente; 

d). transmite comisiei propuneri privind ponderea fiec ărui criteriu şi a 
subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s ă  se realizeze prin acordarea unei aprecieri 
exacte pentru fiecare r ăspuns; 

e). centralizează  documentele necesare efectu ării plăţii indemnizaţiei 
rnembrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind 
decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după  caz, conform prevederilor 
legale în vigoare; 

f). întocmeşte contractele civile de prest ări de servicii în baza c ărora 
membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor, precum şi ai 
secretariatului beneficiaz ă  de o indemnizaţie; 

g) participă  la şedinţele comisiei, fără  drept de• vot; 
h). redactează  procesul-verbal final al evalu ării, la care se ata şează  raportul 

comisiei de evaluare; 
i). aduce la cunoştinţa managerului, în scris, rezultatul evalu ării, nota finală  

şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare; 
j). asigură  transrniterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a 

contestaţiilor; 
k). asigură  aducerea la cuno ştinţa publică, prin afi şare pe site-ul autorit ăţii, a 

rezultatului final al evalu ării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care 
pot fi depuse contestaţii sau, după  caz, de la data soluţionării acestora; 

1). asigură, potrivit dorneniului de competen ţă, consilierea cornisiei în timpul 
desfăşurării interviului, răspunzând la întrebările acesteia. 

m). invită  comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul 
prevăzut la art.• 11 alin. (5) din Ordinul Ministerului Culturii nr. 279912015. 

. 	(3). Pentru . activitatea depusa, rnembrii comisiei de evakiare, rnernbrii 
comisiei pentru solutionarea contestatiilor, precum si membrii secretariatului, vor 
beneficia, conforrn art. 52 din .Ordonan ţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 189/25. i i .2008, 
de o indemnizatie in cuanturn de i 0% din indemnizatia ordonatoruiui principal de 

•credite, precum si de decontarea cheitui•elilor de transport, cazare si diurnal, clupa caz, 
platite din bugetul autoritatii, pe baza unor conventii incheiate conform prevederilor 
Codului civil. 



CAPITOLUL l[l 
Analiza si notarea rapoartelor de activitate 
ART. 11 
(1). Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviu]ui se fac în baza 

criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea 
autorităţii, cu luarea în considerare .a rnodelului prev ăzut în Anexa nr. 4. din Ordinul 
Ministerului Culturii nr. 2799/20 1 5 pentru aprobarea Regularnentului-cadru de 
organizare şi desfaşurare a concursuiui de proiecte de management, a Reguiarnentului-
cadru de organizare şi desf şurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 
caietului de obiective, a rnodeluiui-cadru al raportului de activitate, precurn şi a 
modelului-cadru al contractului de rnanagernent., astfel: 

a). evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care î şi desfăşoară  activitatea şi 
în raport cu sistemul institu ţional existent; 

b). îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 
c). organizarea!sistemui organizaţional al instituţiei; 
d). situaţia econornico-financiar ă  a instituţiei; 	. 
e). strategia, prograrnele şi implementarea planului de ac ţiune pentru 

îndeplinirea misiunii specifice institu ţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
f). evoluţia economico-financiar ă  a instituţiei, pentru următoarea perioadă  de 

management, cu mer ţionarea resurseior financiare necesare de a1cat de c ătre autoritate. 

(2). Lucrările şi dezbateriie din cadrul comisiei sunt confiden ţiale. 

(3). Evaluarea se face prin aeordarea de c ătre fiecare membru ai comisiei a 
unei note - nota A, de la 1 ia 10, pentru prima etap ă, şi nota B, de ia i la 10, pentru 
etapa a II-a, facndu-se media arinetic ă  a notelor acordate de fiecare rnembru al 
Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele dou ă  zecimale. 

(4). Nota final ă  dată  de fiecare membru se calculeaz ă  astfel: (A + B)/2 = 

(5). În situaţia în •care .se îl2registreaz ă  diferenţe mai mari de 2 puncte între 
notele acordate de membrii comiiei de evaivare, se va relua notarea. Procedura not ării 
se reia ori de câte ori există  diferenţe mai mari de 2 puncte între noteie acordate de 
rnernbrii comisiei de evalu•ar.e, pentru fiecare etap ă  în parte. 

(6). Rezultatui finai se caicuieaz ă  prin media aritmetică  a noteior acordate de 
fiecare membru al comîsiei, astfe]: 

[Rezultatul iinai] = (nota i - F nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 
x - numărul rnernbriior comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva 

evaluare. 

(7). În cazu] în care nota final ă  se situează  sub 7, rezultatul evalu ării este 
considerat nesatisfăcător, iar eoiriisia recornanda incetarea rnandatului. 

In cazul evaluarii anuaie, daca nota finala este de minirnum 7, ooirisia face 
recomandari pentru continuapea ninagementului. 



in cazul in care rezultateie evauari1or anuale sunt peste 8, autoritatea este 
obligata sa organizeze evaluai-e fna1a cu cel putin 90 de zile calendaristice inainte de 
expirarea duratei contractului de management. 

(8). Rezultatul evaluării, nota final ă  şi concluziile raportului întocrnit de 
comisie sunt aduse la cuno ştinţa managerului, în scris, în terrnen de 24 de ore de la 
încheierea procedurii de evaluare. 

CAPITOLUL IV 
Solutionarea contestatiilor 
ART. 12 
(1). Managerul evaluat are dreptul s ă  formuleze contesta ţii asupra modului 

de respectare a procedurii privind organizarea şi desfaşurarea evaluării şi să  le depună  la 
compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucr ătoare de la 
data comunicării rezultatului evalu ării. 

(2). Contestaţiile se soluţionează  în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului pentru depunerea acesteia, de c ătre o comisie de soluţionare a 
contestaţiilor constituită  în acest sens conform art. 21 din Ordonan ţa de urgenţă . 

ART. 13 
(1). Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită  dintr-un nurnăr 

impar de membri, numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. 

(2). Membrilor comisiei de soluţionare a contesta ţiilor li se apiică  în 
totalitate prevederile art. 6. 

(3). Comisia de soluţionare a contesta ţiilor are următoarele atribuţii: 
a). verifică  depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege; 
b). analizează  contestaţia depusă ; 
c). întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor; 
d). asigură  comuuicarea r ăspunsului la contestaţie, în termenui iegal, 

contestatorului. 

CAPITOLUL V 
Comunicarea rezultatului evaluarii 
ART. 14 
(1). În 24 de ore de la expirarea termenu]ui în care pot fi depuse contesta ţii 

sau, după  caz, de la data soiuţionăi-ii acestora, rezultatul final ai evalu ării este adus la 
cuno ştinţa publică  prin grija autorităţii. 



(2). Rezultatul final ai evaiu ării se aprob ă  prin ordin sau dispozi ţie a 
autorităţ i i. 

(3). Dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Tecuci, poate fi atacat ă  în 
justiţie în condi ţiile Legii nr. 554/2004, cu modific ările şi cornpletările ulterioare. 

CAPITOLUL VI 
Dispozitii finale 
ART. 15 
După  finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afi şa pe site raportul 

de activitate anual. 

ART. 16 
Membrii comisiei de evaluare, mernbrii comisiei pentru solu ţionarea 

contestaţiilor, precum şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din 
Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/2008, de o indemniza ţie în cuantum de 1 0% 
din indernnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după  caz, plătite din bugetul autorit ăţii, pe 
baza unor conventii incheiate conforrn prevederilor Codului civil. 

ART. 17 
Toate documentele aferente organiz ării şi desfaşurării evaluărilor de 

management se inregistreaz ă  şi se păstrează  în arhiva autorit ăţii, conform prevederilor 
iegale în vigoare. 

ART. 18 
Prezentul regulament se cornpleteaz ă  cu prevederile legale în vigoare 

aplicabile. 


