Proiect
Nr. 111 din 05.08.2020

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene „Mihai
Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean
Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor
Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de ______________,
analizând Referatul de aprobare nr.10391 din 04.08.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Botoşani privind constituirea comisiei de evaluare finală/ soluționare a contestațiilor privind
managementul Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului Județean Botoșani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 10392 din 04.08.2020 ;
- 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. 37 alin. (2) și art.38 alin. (1), (2) şi (3) 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 constituie comisia de evaluare în vederea evaluării finale a managementului
Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, pentru perioada 2016-2020, instituție publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani , după cum urmează:
1. …………. - reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte;
2. Cărăbuş Gabriel-Gheorghe – manager - Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava membru;
3. Huţu Dănuţ – director executiv - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani - membru.
Art.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor urmare a evaluării finale a
managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, pentru perioada 2016-2020,
instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani , după cum urmează:
1. …………… - reprezentant Consiliul Judeţean Botoşani – preşedinte;
2. Ionescu Aura – director adjunct - Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava - membru;
3. Spatariu Maria – consilier – reprezentant Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani membru.
Art. 3. Lucrările de secretariat sunt asigurate de doamna Didii Magda - director executiv al
Direcţiei Buget – Finanţe şi domnul Antonesei Dumitru-Ovidiu – Şef serviciu organizare, salarizare,
resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcţia Buget - Finanţe din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi persoanele nominalizate la art. 1, 2 şi 3 asigură
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .
Preşedinte,
Costică Macaleţi

Botoşani,
Nr._______
______________2020

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Nr.10391 din 04.08.2020
REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor O.U.G. nr.189/2009 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării managementului acestor instituţii, organele
administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează, organizează evaluarea anuală şi finală a
managementului aplicat de managerii care au obţinut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte.
Evaluarea managementului aplicat de managerii instituţiilor publice de cultură 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 art. 37 alin (2) din actul normativ sus menţionat, evaluarea finală a managementului
instituţiilor publice de cultură are loc cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei
contractului de management, în cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8..
În ceea ce privește Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură din
subordinea Consiliului Județean Botoșani, contractul de management a fost încheiat între Președintele
Consiliului Județean Botoșani și managerul instituției, doamna Cornelia Vititeu, la data de 17.10.2016, pentru o
perioada de 4 ani, respectiv până la data de 31.10.2020.
Evaluarea finală a managementului se face de către comisii de evaluare, pentru fiecare categorie de
instituţie publică de cultură, constituite la nivelul autorităţii în subordinea căreia funcţionează aceasta.
Evaluarea finală a managementului de către comisia de evaluare se face conform procedurilor
prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului şi reprezintă verificarea de
către autoritate a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management pentru
întreaga activitate prevăzută în contractele de management, în raport cu resursele financiare alocate.
Comisia de evaluare/soluţionare a contestaţiilor este constituită din specialişti în domeniu, desemnaţi
de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură şi din reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Botoşani. Conform legislaţiei în domeniu, membrii comisiei de evaluare/soluţionare a contestaţiilor
sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani.
Prin Dispoziţia nr.128 din 23.07.2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului instituţiilor publice de cultură în
care s-a stabilit ca numărul membrilor comisiei de evaluare a managementului să fie de 3, astfel 1/3
reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Botoşani şi 2/3 specialişti, desemnaţi de Consiliul Județean Botoșani în urma
adreselor primite, privind propunerile membrilor, în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură
Pentru a respecta specificul instituțiilor publice de cultură s-au solicitat de la Direcția Județeană pentru
Cultură Botoșani, respectiv de la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava să desemneze specialiști în
domeniu care să facă parte din comisia de evaluare/soluționare a contestațiilor.
Din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani propun să fie desemnaţi câte un membru în comisia de
evaluare, respectiv în comisia de soluționare a contestaţiilor, lucrările de secretariat fiind asigurate de specialişti
din cadrul Direcţiei Buget - Finanţe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.
În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
supun aprobării proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor
privind managementul Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură din
subordinea Consiliului Județean Botoșani.

PREŞEDINTE
Costică Macaleţi

DIRECŢIA BUGET- FINANŢE
Nr. 10392 din 04.08.2020

VIZAT,
Vicepreședinte,
Dorin Birta

VIZAT,
Vicepreședinte,
Constantin –Liviu Toma

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi
condiţiilor privind managementul instituţiilor publice de cultură.
Potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
evaluarea managementului reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate
obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. Evaluarea
se va face luând în considerare proiectele realizate în cadrul programelor propuse şi, după caz, va ţine
cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul minimal. În cazul în care rezultatele
evaluărilor anterioare sunt peste 8, conform prevederilor art.37 alin.(2) din O.U.G. nr. 189/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, evaluarea finală va fi organizată cu cel puţin 90 de zile
calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.
Evaluarea finală a managementului instituţiilor publice de cultură se realizează în etape, în
baza unui Regulament de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aplicat de managerii
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Botoşani, elaborat conform prevederilor anexei nr. 2 din
Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015.
În ceea ce privește Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de
cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, contractul de management a fost încheiat între
Președintele Consiliului Județean Botoșani și managerul instituției, doamna Cornelia Vititeu, la data
de 17.10.2016, pentru o perioada de 4 ani, respectiv până la data de 31.10.2020
Notele obținute de managerul Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani la evaluările
anuale sunt peste nota 8, îndeplinind condițiile pentru evaluarea finală:
Instituția publică de cultură
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”
Botoşani

Manager
Cornelia Viziteu

Note obținute la evaluările
anuale
2016 2017 2018 2019
10

9,97

9,76

9,90

Evaluarea finală a managementului se face de către comisii de evaluare, pentru fiecare
categorie de instituţie publică de cultură, constituite la nivelul autorităţii în subordinea căreia
funcţionează aceasta.
Evaluarea finală a managementului de către comisia de evaluare se face conform procedurilor
prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului şi
reprezintă verificarea de către autoritate a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin
contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, pe durata contractului de
management.

Comisia de evaluare/soluţionare a contestaţiilor este constituită din specialişti în domeniu,
desemnaţi de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură şi din
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani.
Conform legislaţiei în domeniu membrii comisiei de evaluare finală/soluţionare a
contestaţiilor sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani.
Prin Dispoziţia nr. 128 din 23.07.2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani a

fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului
instituţiilor publice de cultură în care s-a stabilit ca numărul membrilor comisiei de evaluare
finală a managementului să fie de 3, astfel 1/3 reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Botoşani şi
2/3 specialişti, desemnaţi de Consiliul Județean Botoșani în urma adreselor primite, privind
propunerile membrilor, în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură.
Pentru a respecta specificul instituțiilor publice de cultură s-au solicitat de la Direcția
Județeană pentru Cultură Botoșani, respectiv de la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava să
desemneze specialiști în domeniu care să facă parte din comisia de evaluare/soluționare a
contestațiilor.
Criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor manageriale ale managerilor
instituţiilor publice de cultură sunt următoarele:
1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent;
2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. Situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu
menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
Din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani propunem să fie desemnaţi câte un membru în
comisiile de evaluare, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
Lucrările de secretariat sunt asigurate de specialişti din cadrul Direcţiei Buget - Finanţe din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, respectiv doamna Magda Didii – director
executiv şi domnul Ovidiu Antonesei, șef serviciu.
Membrii comisiilor de evaluare a managementului, ai comisiilor pentru soluţionarea
contestaţiilor, precum şi membrii secretariatului beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10 % din
indemnizaţia ordonatorului de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi
diurnă, conform art. 52 alin. (1) din OUG nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceste sume sunt suportate din bugetul Consiliului Judeţean Botoşani, pe baza convenţiilor încheiate
conform prevederilor Codului Civil.
Precizăm faptul că rezultatul evaluării managementului aplicat de managerii instituţiilor
publice de cultură se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Având în vedere cele mai sus menționate a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care
întruneşte condiţiile legale pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean
Botoşani.

DIRECTOR EXECUTIV,
MAGDA DIDII

