
    
        PROIECT....... 

Nr. 56 din 13.04.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani  

 

 
               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de …………….,                             

               analizând Referatul de aprobare nr.5280 din 13.04.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani,  

              având în vedere:- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr.5281 din 13.04.2020; 

             - Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi 

social-culturale, sportive, tineret şi agrement,  

  în conformitate cu prevederile art. 42 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

               în temeiul art.173 alin.(1) lit. d), f) şi alin.(5) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

  

h o t ă r ă ş t e: 

 
  Art. 1. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Bibliotecii Judeţene 

„Mihai Eminescu” Botoşani, doamna Viziteu Cornelia, respectiv nota finală 9,90.                 

  Art. 2. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Orchestrei Populare 

„Rapsozii Botoşanilor”, domnul Doboşi Dan, respectiv nota finală 9,63. 

  Art. 3. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Şcolii Populare de Arte 

„George Enescu” Botoşani, domnul Andronic Liviu, respectiv nota finală 10. 

  Art. 4. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Memorialul Ipoteşti – 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, doamna Sainenco Ala, respectiv nota finală 9,90. 

  Art. 5. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Muzeul Judeţean 

Botoşani, domnul Melniciuc Aurel, respectiv nota finală 9,93.  

 Art. 6. Se aprobă rezultatul final, pentru anul 2019, al evaluării managerului Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, doamna Cornelia Ciobanu, 

respectiv nota finală 9,97.  

  Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin Direcţia Buget – Finanţe din aparatul de specialitate şi managerii instituţiilor publice de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani menţionaţi la art. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6.  

 

 

                                                       

         PREŞEDINTE,                                                                       Avizat pentru legalitate, 

       Costică Macaleţi                                                                    Secretar general al judeţului,                                                                 

                                                                                                          Marcel - Stelică Bejenariu                                                                                                                                                                    

 

 
Botoşani, 

Nr._______   

   __________2020 

 

 

 



    
Nr.5280 din 13.04.2020  

  
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 
 Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2009 privind managementul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale în 

subordinea căreia funcționează instituția publică de cultură , organizează evaluarea anuală şi ori de câte ori 

consideră că este necesar a managementului aplicat de managerii care au obţinut postul de conducere în urma 

unui concurs de proiecte. Evaluarea reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost 

realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. 

            Conform prevederilor Contractelor de management evaluarea anuală se va desfăşura în primul 

trimestru a anului 2020.  

 Prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 26-31 din 27.02.2020 s-au constituit comisiile 

pentru evaluarea anuală, respectiv pentru anul 2019, a performanțelor manageriale ale managementului 

instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani. 

 Conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 şi a celor din 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării a managementului, evaluarea managerilor instituţiilor 

publice de cultură a fost organizată astfel: 

Etapa I - analiza rapoartelor de activitate depuse de managerii instituţiilor publice de cultură; 

Etapa II - susţinerea rapoartelor de activitate de către manageri în cadrul unui interviu. 

În urma aplicării procedurilor de evaluare, managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, au obţinut următorul rezultat final al evaluării, pentru anul 2019, conform 

Rapoartelor Comisiilor de evaluare: 

2. Doamna Viziteu Cornelia – Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu„ Botoşani – nota finală 9,90;  

3. Domnul Melniciuc Aurel – Muzeul Judeţean Botoşani – nota finală 9,93; 

4. Doamna Sainenco Ala – Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”– 

nota finală 9,90; 

5. Domnul Doboşi Dan - Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” -  nota finală 9,63; 

6. Domnul Andronic Liviu - Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani – nota finală 10. 

7. Cornelia Ciobanu - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani – nota finală 9,97. 

Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a autorităţii în subordinea căreia funcţionează 

instituţia publică de cultură, conform art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008. 

 În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare,  

supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării, pentru anul 2019, a  

managementului aplicat de managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică Macaleţi 

 

 

 

 

 

 



 
     DIRECŢIA BUGET- FINANŢE                 

     Nr. 5281 din 13.04.2020 

                        

 

                          VIZAT,                                                                                               VIZAT, 

               VICEPREŞEDINTE,                                                                              VICEPREŞEDINTE,                                                                           

             Constantin-Liviu Toma                                                                                     Dorin Birta                                                                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2009 privind managementul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării managementului 

instituţiilor publice de cultură, autoritatea administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează, 

organizează evaluarea anuală şi ori de câte ori consideră că este necesar a managementului aplicat de 

managerii care au obţinut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte. Evaluarea reprezintă 

procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de 

management, în raport cu resursele financiare alocate. 

            Conform prevederilor din Contractele de management evaluarea anuală se va desfăşura în primul 

trimestru al anului 2020.  

 Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr. 26-31 din 27.02.2020   s-au constituit comisiile 

pentru evaluarea anuală, respectiv pentru anul 2019, a performanțelor manageriale ale managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 

 Conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a celor din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării a managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, aprobat prin dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 27 din 30.01.2020, evaluarea managerilor instituţiilor 

publice de cultură a fost organizată astfel: 

Etapa I - analiza rapoartelor de activitate depuse de managerii instituţiilor publice de cultură; 

Etapa II - susţinerea rapoartelor de activitate de către manageri în cadrul unui interviu. 

 În urma aplicării procedurilor de evaluare, managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, au obţinut următorul rezultat final al evaluării, pentru anul 2019, conform 

Rapoartelor Comisiilor de evaluare: 

1. Doamna Viziteu Cornelia – Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu„ Botoşani – nota finală 9,90;  

2. Domnul Melniciuc Aurel – Muzeul Judeţean Botoşani – nota finală 9,93; 

3. Doamna Sainenco Ala – Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”– 

nota finală 9,90; 

4. Domnul Doboşi Dan - Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” -  nota finală 9,63; 

5. Domnul Andronic Liviu - Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani – nota finală 10. 

6. Cornelia Ciobanu - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani – nota finală 9,97. 

 Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a autorităţii în subordinea căreia funcţionează 

instituţia publică de cultură, conform art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008. 

 Având în vedere cele mai sus precizate a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi  

înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Botoşani. 

   

 

   

DIRECTOR EXECUTIV , 

 

MAGDA DIDII 

 

 

 
 


