
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii

managementului la Ansamblul  Folcloric Na ional „Transilvania”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei Juridice i Administra ie Public i avizele favorabile ale comisiei înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural, comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;
 V zând prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institu iilor publice de cultur ,
aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 269/2009 precum i H.G. nr. 1.301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului;
 În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) i 97 din Legea nr. 215/2002 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i desf urare a evalu rii managementului la
Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” conform Anexei 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  componen a nominal  a Comisiei de evaluare a managementului i a Comisiei de
solu ionare a contesta iilor la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”, conform Anexei 2 care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.3. Pentru activitatea depus , membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de solu ionare a
contesta iilor, precum i membrii secretariatelor comisiilor beneficiaz  de o indemniza ie în cuantum de 10%
din indemniza ia Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure .

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i administra ie public ;
- Direc iei Economice;
- Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania”;
- Membrilor Comisiei de evaluare a managementului i Comisiei de solu ionare a contesta iilor;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 10 februarie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                                                                           SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                     Dumitru Dumu a
Baia Mare, 10 februarie 2010
Nr. 15
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 15 din 10 februarie 2010

REGULAMENT
de organizare i desf urare a evalu rii managementului
Ansamblului Folcloric Na ional ”Transilvania”  Baia Mare

CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE

Art.1 Evaluarea managementului de c tre Consiliul Jude ean Maramure , denumit în continuare
autoritatea, pentru Ansamblul Folcloric Na ional ”Transilvania ” Baia Mare, aflat  în subordinea sa, se
face în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
institu iilor publice de cultur , aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.269/2009, denumit  în
continuare ordonan  de urgen , precum i cu cele ale prezentului regulament.

Art.2 Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului realizat în baza
Contractului de management încheiat între Pre edintele Consiliului jude ean Maramure i doamna Dancu
Ileana în calitate de manager (director) al Ansamblului Folcloric Na ional ”Transilvania ” Baia Mare denumit în
continuare manager .

Art.3 (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de directorul
Ansamblului Folcloric Na ional ”Transilvania”, Baia Mare conform modelului-cadru prev zut la Anexa, adaptat
la specificul institu iei.

(2) Raportul de activitate se depune la Compartimentul de resurse umane din cadrul autorit ii,
cu respectarea termenelor stabilite de dispozi iile art.37, respectiv art.39 alin.(1) din ordonan a de urgen .

Art.4 Evaluarea managementului prev zut la art.2 se desf oar  conform unui calendar stabilit de
Comisia de evaluare a managementului, potrivit legii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA I FUNC IONAREA COMISIEI DE EVALUARE

Art.5. (1) Comisia de evaluare, denumit  în continuare Comisia, este alc tuit  din:
                a) 1 reprezentant al autorit ii;
                b) 2 speciali ti.

(2) Membrii Comisiei sunt numi i anual, prin hot râre a Consiliului Jude ean Maramure , pentru
fiecare sesiune de evaluare.

Art.6. (1) Membrii Comisiei studiaz  individual proiectul managerial primit pe suport hârtie de la
secretariatul Comisiei.

(2) Comisia î i desf oar  activitatea în edin e, organizate la sediul autorit ii, în cadrul c rora
membrii acesteia:

a) analizeaz  solicit rile autorit ii în vederea întocmirii raportului de activitate i stabilesc
punctajul pentru criteriile în baza c rora se va nota raportul de evaluare i interviul;

b) studiaz i evalueaz  raportul de activitate;
c) evalueaz  raportul de activitate pe baz  de interviu sus inut de manager;
d) dezbat, analizeaz i acord  note pentru fiecare etap  a evalu rii;
e) elaboreaz  un raport motivat asupra rezultatului ob inut de directorul institu iei în urma

evalu rii i face recomand ri pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv
reînnoirea ori rezilierea contractului de management;

f) certific , prin semn tur , toate actele i documentele Comisiei, întocmite de secretariatul
Comisiei.
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(3) Data, ordinea de zi i locul de desf urare a edin elor Comisiei sunt anun ate de c tre
secretariat cu cel pu in 3 zile înainte de desf urarea acestora.

Art.7. (1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea i este alc tuit din reprezentan i ai
autorit ii, dup  cum urmeaz :

a) 1 reprezentant al Compartimentului de resurse umane din cadrul autorit ii;
b) 1 reprezentant al Compartimentului de înv mânt, cultur , tineret, sport i rela ii cu O.N.G ;
c) 1 reprezentant al Direc iei economice

(2) Membrii secretariatului comisiei se numesc anual prin Dispozi ia Pre edintelui Consiliului jude ean
Maramure .

(3)  Membrii secretariatului particip  la lucr rile comisiei f  drept de vot.
Art.8. (1) Reprezentantul Compartimentului de resurse umane din secretariatul comisiei are

urm toarele atribu ii :
a) transmite raportul de activitate, în copie, reprezentantului Compartimentului înv mânt,

cultur , cultur , tineret, sport i rela ii cu O.N.G. i al Direc iei Economice, în vederea întocmirii
referatelor-analiz ;

b) întocme te referatul-analiz , urm rind corela ia dintre raportul de activitate i contractul de
management, cu privire la managementul resurselor umane;

c) înainteaz  membrilor Comisiei raportul de activitate, înso it de referatele de analiz ;
d) consemneaz  la finele fiec rei etape notele acordate;
e) calculeaz  rezultatul evalu rii;
f) consemneaz , dup  caz, recomand rile Comisiei privind activitatea managerului, raportat la

prevederile contractului de management;
g) întocme te procesul-verbal al fiec rei etape;
h) comunic i aduce la cuno tin a public  rezultatul evalu rii.

             (2) Reprezentantul Compartimentului înv mânt, cultur , tineret, sport i rela ii cu O.N.G. din
cadrul secretariatului Comisiei întocme te i înainteaz  reprezentantului Compartimentului de resurse umane
referatul - analiz , urm rind corela ia dintre raportul de activitate i contractul de management, cu privire la
programe/proiecte i managementul opera ional.

(3) Reprezentantul Direc iei economice din cadrul secretariatului Comisiei întocme te i
înainteaz  reprezentantului Compartimentului de resurse umane referatul-analiz , urm rind corela ia dintre
raportul de activitate i contractul de management, cu privire la managementul financiar.

Art.9. (1) Evaluarea se face  de c tre fiecare membru al comisiei astfel :
a) acordarea  unei note de la 1 la 10 pentru prima etapa, analiza raportului de activitate ,- nota A;
b) acordarea unei note de la 1 la 10  pentru etapa a II-a sus inerea raportului de activitate de c tre

manager în cadrul unui interviu , nota B;
c) calcularea notei finale acordate de fiecare membru al comisiei ca medie aritmetic  între notele

acordate în cele dou  etape (A+B)/2 ob inându-se notele 1; 2 ; 3;
d) calcularea rezultatului final al evalu rii ca medie aritmetic  a notelor finale calculate pentru fiecare

membru al comisiei  pe baza notelor acordate în cele dou  etape  ( 1+2+3)/3.

CAPITOLUL III
SOLU IONAREA CONTESTA IILOR

Art.10. Managerii nemul umi i pot depune contesta ii asupra modului de respectare a procedurii
privind organizarea i desf urarea evalu rii la Compartimentul de Resurse Umane  din cadrul autorit ii în
termen de 3 zile lucr toare de la data comunic rii rezultatului evalu rii.

Art.11. (1) Contesta iile se solu ioneaz  în termen de 24 de ore de la depunere de c tre Comisia de
solu ionare a contesta iilor .

(2) Comisia de solu ionare a contesta iilor este alc tuit  din 3 membri, numi i anual, prin hot râre a
Consiliului Jude ean Maramure ;

(3) Nu pot fi membri ai Comisiei de solu ionare a contesta iilor persoanele care au f cut parte din
comisia de evaluare.
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(4)  În termen de 24 de ore de la data pân  la care pot fi formulate contesta ii sau dup  caz de la data
solu ion rii acestora, rezultatul final al evalu rii este adus la cuno tin  public  prin grija autorit ii.

(5) Rezultatul final al evalu rii se aprob  prin hot râre a Consiliului jude ean Maramure .
Art. 12. Rezultatul final al evalu rii poate fi atacat în justi ie, în condi iile Legii nr. 554/2004 cu

modific rile i complet rile ulterioare, de c tre managerul nemul umit.

ANEXA
RAPORT DE ACTIVITATE - model-cadru

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de c tre Consiliul
Jude ean Maramure , denumit în continuare autoritatea, pentru ........................................... (denumirea
institu iei/institu iilor respective), aflat /aflate în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonan ei de
urgen  a Guvernului nr.189/2008  privind managementul institu iilor publice de cultur , cu modific rile i
complet rile ulterioare, denumit  în continuare ordonan  de urgen , precum i cu cele ale Regulamentului
de evaluare.

Analiza i notarea raportului de activitate i a interviului se fac în baza urm toarelor criterii de
evaluare:

1.evolu ia institu iei în raport cu mediul în care î i desf oar  activitatea i în raport cu sistemul
institu ional existent;

2.îmbun irea activit ii institu iei;
3.organizarea/sistemul organiza ional al institu iei;
4.situa ia economico-financiar  a institu iei;
5.strategia, programele i implementarea planului de ac iune pentru îndeplinirea misiunii specifice

institu iei, conform sarcinilor i obiectivelor formulate de autoritate;
6.evolu ia economico-financiar  a institu iei, pentru urm toarea perioad  de management, cu

men ionarea resurselor financiare necesare de alocat de c tre autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele i informa iile din prezentul raport

sunt aferente perioadei: de la01.01.2009 la31.12.2009, reprezentând prima  (prima, a doua evaluare etc. sau
evaluarea final , dup  caz).

Structura raportului de activitate
PARTEA I

a) Evolu ia institu iei în raport cu mediul în care î i desf oar  activitatea i în raport cu sistemul
institu ional existent  (maxim 5 pagini) :

a.1.colaborarea cu institu iile/organiza iile culturale care se adreseaz  aceleia i comunit i -
tipul/forma de colaborare, dup  caz, proiectele desf urate împreun  cu acestea;

a.2.participare în calitate de partener (coorganizator, coini iator, invitat, participant etc.) la
programe/proiecte europene/interna ionale;

a.3.ac iuni de publicitare a proiectelor proprii ale institu iei;
a.4.ac iuni întreprinse pentru îmbun irea promov rii/activit i de PR/de strategii media;
a.5.apari ii în presa de specialitate - dosar de pres  aferent perioadei de raportare;
a.6.profilul beneficiarului actual:

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
- estim ri pentru atingerea altor categorii de beneficiari;

a.7.realizarea unor studii vizând cunoa terea categoriilor de beneficiari - m sur tori cantitative i
calitative efectuate în perioada raportat ;

- beneficiarul- int  al programelor:
- pe termen scurt;
- pe termen lung;

a.8.analiza utiliz rii spa iilor institu iei;
a.9.îmbun iri aduse spa iilor în perioada raportat : modific ri, extinderi, repara ii, reabilit ri, dup

caz.
b)îmbun irea activit ii profesionale a institu iei (maxim 5 pagini ):
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b.1.proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul institu iei;
b.2.proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului institu iei (în proximitate: jude ,

jude e limitrofe, alte jude e, alte ri etc.);
b.3.particip ri la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ar , la nivel

na ional/interna ional, în Uniunea European , dup  caz, în alte state);
b.4.proiecte realizate ca partener/coproduc tor.
c)Organizarea/Sistemul organiza ional al institu iei ( maxim 3 pagini ) ;
c.1. suri de reglementare intern  în perioada raportat ;
c.2.propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorit ii în perioada raportat , dup

caz; c.3. delegarea responsabilit ilor: activitatea consiliilor de conducere, dup  caz, ale celorlalte organe
colegiale, modificarea limitelor de competen e în cadrul conducerii pe perioada evaluat  etc.;

c.4.perfec ionarea personalului - cursuri de perfec ionare pentru conducere i restul personalului:
- evaluarea personalului din institu ie;
- promovarea personalului din institu ie;
c.5. suri luate în urma controalelor, verific rii/audit rii din partea autorit ii sau ale altor organisme

de control, în perioada raportat .
d)Situa ia economico-financiar  a institu iei (maxim 5 pagini);
d.1.execu ia bugetar  a perioadei raportate:
- bugetul de venituri (subven ii/aloca ii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munc /conven ii/contracte încheiate în baza legilor

speciale; bunuri i servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de între inere; cheltuieli pentru repara ii capitale);
d.2.date comparative15 de cheltuieli (estim ri i realiz ri) în perioada raportat :

Nr.
crt. Programul Tipul proiectului Denumirea

proiectului16 Devizul estimat Devizul
realizat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
proiecte mici
proiecte medii
proiecte mari

Total: Total: Total: Total:

d.3.gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institu iei (%):
- veniturile proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei pe categorii de bilete/tarife

practicate: pre  întreg/pre  redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu men ionarea celorlalte facilit i
practicate;

- veniturile proprii realizate din alte activit i ale institu iei;
- venituri realizate din prest ri de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorit i publice
locale;
d.4. gradul de cre tere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);
d.5.ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
d.6.ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total;
d.7.gradul de acoperire a salariilor din subven ie (%);
- cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de munc  (drepturi

de autor, drepturi conexe, contracte i conven ii civile);
d.8.cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subven ie/aloca ie;
- din venituri proprii.
e) Strategia, programele i implementarea planului de ac iune pentru îndeplinirea misiunii specifice

institu iei, conform sarcinilor i obiectivelor managementului (maxim 5 pagini):
e.1.scurt  analiz  a programelor (eficacitatea acestora în func ie de r spunsul comunit ii la proiectele

incluse în acestea);
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e.2.scurt  analiz  a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în func ie de r spunsul
comunit ii la proiectele incluse în acestea);

e.3.analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corela ie cu subven ia/aloca ia
primit :

Programul/Proiectul Scopul Beneficiari Perioada de
realizare

Finan area
(subven ie/aloca ie

i surse
atrase/venituri

proprii)

Observa ii

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Denumirea

ini ial /modificat
Declarat/Atins Estimat/Realizat Estimat/Realizat Estimat/Realizat

e.4.managementul de proiect: centralizatorul17 de programe/proiecte/beneficiari:

Nr.
crt. Programul Tipul proiectului Num rul de

proiecte
Num rul18 de...

*)
Num rul de
beneficiari

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
proiecte mici

proiecte medii
proiecte mari

Total: Total: Total:

e.5.eviden ierea num rului de beneficiari ai proiectelor institu iei în afara sediului;
e.6.servicii culturale oferite de institu ie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia,

altele decât cele din programul minimal, dup  caz;
e.7.alte servicii oferite comunit ii c reia se adreseaz  institu ia, dup  caz;
e.8.indice de ocupare a s lilor/spa iilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%).
f)Evolu ia economico-financiar  a institu iei, pentru urm toarea perioad  de management, cu

men ionarea resurselor financiare necesare de alocat de c tre autoritate ( maxim 3 pagini):
f.1.tabelul valorilor de referin  din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru urm toarea

perioad  de raportare a managementului;
f.2.tabelul investi iilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru

urm toarea perioad  de raportare a managementului;
f.3.tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei pe categorii de

bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru urm toarea perioad  de
raportare a managementului;

f.4.proiec ia obiectivelor pentru urm toarea perioad  de raportare a managementului, în raport cu lista
obiectivelor prev zute în contractul de management;

f.5.analiza swot a urm toarei perioade de raportare a managementului, dup  caz;
f.6.propuneri pentru urm toarea perioad  de raportare a managementului privind indicele de ocupare

a spa iilor destinate beneficiarilor.

PARTEA II:
(Op ional maxim 2 pagini )

Propuneri privind modificarea i/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, dup  caz, în baza
prevederilor art. 39 alin. (2) din ordonan a de urgen .

 Propunerile trebuie s  respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de
autoritate i s  fie motivate.
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 15 din 10 februarie 2010

Comisia de evaluare
pentru Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”

1. B ban Ioan     - consilier jude ean;
2. conf.univ.dr. Dana Puiu   - specialist;
3. profesor univ.dr. Constantin Corni   - specialist.

Comisia de solu ionare a contesta iilor pentru
Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”

1. Indre Ioan     - consilier jude ean;
2. Conf.univ.dr. Delia Suiogan   - specialist;
3. Conf. univ. dr. tefan Vi ovan   - specialist;


