
Anexa la H.C.L. nr. 14/2014

REGULAMENT

de organizare ~i dcsra.,urare a evaluarii managemcntului pc aoul2013 al
Teatrului "Andrei Mure.,anu" Scantu Gheorghe

Capitolull - Dispozitii genera Ie:
Art. 1. - Organizarea ~i desta.,urarea evaluarii managementului al Teatrului

"Andrei Mure.,anu" Sfiintu Gheorghe - institutie publica de cullura de spectacole de
reperloriu, aflala. in subordinea Consiliu) Local al Municipiului Sffintu Gheorghe - eSle

asigurata de catre Deliberativul Municipiului Stantu Gheorghe .,i se organizeaza in
conformilale Cll prevederile: O.U.G. nr. 189/2008, privind managemenlul instituliilor
publice de cullura, Cll modificAriJe .,i completarile ulterioare; anexei nr. 2 la H.G.R. nr.
1301/2009 pentru aprobarea Regulamenlului-cadru de organizare -?i desfa-?urare a
concursului de proiecte de management, Regulamentului~cadru de organizare -?i
desfa-?urare a evaluarii managementului, modelului~cadru al caietului de obiective,
modelului--cadru al raportului de activitate, precum -?imodelului~cadru recornandat penlru
contracte de management, pentru institutiile publice de cu!tura; precum -?i art. 15 lit. a din
Contractul de management or. 39.349/2013, incheiat intre domnul Antal Arpad~Andras,
primarul municipiului Srantu Gheorghe ~i domnul Tapa lon, manager.

Art. 2. ~ Prezentul Regulament a fast elaborat penlru evaluarea managementului
Teatrului "Andrei Mure~anu" Sfitntu Gheorghe, des~urata in trim. I. 2014.

Art. 3. ~ Evaluarea managementului se desfa~oara avaod la baza Raportul de
activitate manageriaUi elaborat de domnul Topa Ion, managerul Teatrului ;;Andrei
Mure~anu" Srantu Gheorghe, raportat 101 obiectivele -?i angajamentele asumate pc anul
2013,

Capitolulll- Organizarca ~i functionarca Comisiei de e\'aluare:
Art. 4 .• (I) Componenta nominala a Comisiei de evaluare a managementului ~i

calendarul de evaluare a managementului se stabile~te prin dispozilie de primar;
(2) Comisia de evaluare va asigura evaluarea managemenlului penlJu ambele elape

de evaluare ~i anume:
a) elapa I: analiza Raportului de activitate manageriala, elaborat de domnul Topa

Ion.
b) etapa II: sustinerea Rapartului de activitate manageriala, elaborat de domnul

Tapa Jon· manageruJ institutiei, in cadrul unui interviu, linut in fata Comisiei de evaluare;
Art. 5. - (I) Membrii Comisiei de evaluare studiaza individual Raportul de

activitate manageriala pe anu12013, primil in fannat electronic ~i/sau pe SUP0rl hartie de la
Secretariatul Comisiei.

(2) Comisia de evaluare W des~~oara activitatea in ~edinte organizate la sediul
AutoriH!'Jii, in cadrul cMora membrii acesteia:

a) analizeaza urmaloarele:
. soJicilarea lransmisa de caIre AUloritate domnului manager Topa lon, in vederea

elaborarii Raportului de activitate pe anu120l3;
. criteriile generale (anexa nr. I la Regulament) ~i subcriteriile (anexa nr. 2 la

Regulament), in baza c:Irora se va nota Raportul de activilale pe anul 2013, precum ~i
interviul.

b) studiaza ~i evalueaza Raportul de activitate manageriaH'i pe anul 2013, tinand
cant de Referatele-analiza intocmile de reprezentantii compartimente!or de speciaiilalc din
cadrul Primariei Municipiului Sfiintu Gheorghe, precum ~i de activitatile realizate, allele
decat cele prev3.zute in programul minimal;

c) individual acordii note pentru etapa I a evaluarii RaportuJui de activitate.



d) deplaseaza la sediul Tealrului "Andrei Mure~anu" Srantu Gheorghe - loti sau 0

parte dintre membrii Comisiei de evaluare, desemnati cu majoritate de vOluri - in vederea
clarificarii, respectiv aprofundarii unor aspecte prezentate in Raportul de activitate pe anul
2013, legate de evaluarea anuala a activitalii manageriala.

e) evalueaza interviul sus\inut de Manager;
f) individual acorda note pentru etapa II a evaluarii.
g) e1aboreaza Raponul mOlivat asupra rezultatului obtinut de Managerul Teatrului

"Andrei Mure~anu" Siantu Gheorghe in unna evaluilrii, facand totodata recomandari
pentru continuarea sau incetarea managementului Teatrului;

h) certifica, prin semnatura, toate actele $i documentele Comisiei de evaluare,
intocmite de Secretariatul acesteia;

(3) Data, ordinea de zi ~i locul de desfa$urare a $edintelor Comisiei sunt anunlate
de catre Secretaml Comisiei, cu cel putin 2 zile inainte de desfa$urarea acestora;

Art. 6. - (I) Secretariatul Comisiei de evaluare are rolul de a organiza evaluarea
anuala $i --confonn prvederilor art. 17 din O.U.G. or. 189/2008, cu modificarile $i
completarile ulterioare, - este alcatuit din reprezentanti ai Autoritillii, dupa cum unneaza:

a) Mihaly M6nika, referent de specialitate la Compartimentul de Resurse Umane
din cadml Primariei Municipiului Srantu Gheorghe - reprezentantul Secretariatului
Comisiei de evaluare;

b) Vcress Ildik6, director executiv a Direqici Economice din cadrul Primariei
Municipiului Siantu Gheorghe - membru al Secretariatului Comisiei de evaluare;

c) Baksai Edit, jurist Ia Biroul juridic din cadrul Primariei Municipiului Sfiintu
Gheorghe - mcmbru al Secretariatului Comisiei de evaluare;

d) Sztakics Istvan, inspector de specialitate la Compartimentul pentru Invalamanl ~i
Cullura din cadrul Primc1riei Municipiului Sfiintu Gheorghe - membru al Secretariatului
Comisiei de evaluare;

(2) Reprezentantul Secretariatului Comisiei ~i membrii acestuia pot participa, dupa
caz, la $edinlele Comisiei de evaluare anuala. fara drept de vot;

Art. 7. - (1) Reorezentantu! Compartimentului de Resurse Umane reprezentantul
Secretariatului Comisiei, are unnatoarele atributii:

a) transmite Raponul de activitate manageriaia, in copie, membrilor Secretariatului
Comisiei (reprezentantului Companimentului pentru invatamant ~i Cullura;
reprezentantului Directiei Economice ~i reprezentantului Biroului juridic din cadrul
Primariei Municipiului SIantu Gheorghe), in vederea studierii $i intocmirii referatelor-
analiza de specialitate;

b) intocme$te Referatul-analiza de specialitate, urmarind corelatia dintre RaporluI
de activitate managerial a ~i Contractul de management, inclusiv actele adilionaie, dupa
caz, cu privire la managementul resurselor umane;

c) transmile, cu proces verbal de pradare-primire, Raportul de activitate al
Managerului, insotit de referatele-analiza de specialitate, membrilor Comisiei de evaluare
anuala;

d) consemneaza notele acordate la finele fiecarei etape;
e) calculeaza rezullatul final a evaluarii anuale;
f) consemneaza, dupa caz, recomandarile Comisiei de evaluare privind activitatea

Managemlui pe perioada perioada supusa evaluarii, precum $i propunerile acestora in
scopul imbunatalirii in viitor a activitatii inslituliei;

g) inlocme$te procesul verbal al fiecarei etape;
h) comunica $i aduce la cuno$tinla publica rezultatul final a evaluarii anuale;
(2) Reprezentatul Directiei Economice, membru al Secretariatului Comisiei

intocme$te $i inainteaza reprezentantului Secretariatului Comisiei, Referatul-analiza de
specialitate, urmarind corelatia dintre Raportul de activitate manageriala $i Contractul de
management, inclusiv actele aditionale, dupa caz, eu privire la managementul financiar;

(3) Reprezentantul Companimentului pentru invata.mant si Cullura membru al
Secretariatului Comisiei intocme~te $i inainteaza reprezentantului Secretariatului Comisiei,



Referatul-analiza de specialitate, urmarind eorela~ia dintre Raportul de activitate ~i
Contractul de management, inclusiv aetele aditionale, dupa caz cu privire la
aeliunileJprogramele/proiecteJe ~i managementul operational.

(4) Reprezentanlul Biroului juridic membru 31 Secretariatului Comisiei intocme~te
~i inainteaza reprezentantului Secretariatului Comisiei Referatul - analizA de speciaiitate,
urmarind modul in care au fost indeplinite de caire manager sarcinile stabilite de: organele
de specialitate de conlrol in decursul perioadei evaluate, consemnate in procese verbale de
control. sau in Registrul unic de control, precum ~i observatiile ~i recomandarile
CompartimentuJui de Audit Intern, aferente perioadei supuse evaluarii.

Art. 8. - (I) Analiza ~i notarea Raportului de activitate managerial a. pe anul 2013
elaborat de domnul Topa Ion, precum ~i a interviului se fac in baza Criteriilor generale de
analiza ~i notare, cu luarea in considerare a modelului elaborat de M.C.C.P.N., anex;l la
prezentul Regulament.

(2) Evaluarea activitatii manageriaia des~ura!a. in perioada supuse evaluarii se
face prin acordarea de catre fiecare evaluator in parte a Comisiei de evaluare anuala (in
cazul de fata 3 evaluatori) a doua note:

- nOla A, pentru etapa I;
- nota B, pentru etapa a II-a,
La acordarea notelor aferente criteriilor ~i subcriteriilor se va line searoa de

punelele indicate in coloana "punctaj maxim" (prima coloana al tabelului "Punctaj/grila de
evaluare anualalfinala al managementului"), anexa la prezentul Regulament.

Nota finala aferenta perioadei supuse evaluarii, acordata de fiecare evaluator in
pane, va fi: [(nota A + nota B) : 2] : 10 = ,

(3) nOla final a I (acordata de evaluator i) + nota finala 2 (acordata de evaluator 2)
+ nota finala 3 (acordatll de evaluator 3) : 3 = rezultatul final a evaluarii managementului
pe perioada supuse evaluilrii;

in Raportul motivat asupra rezultatului obtinut de manager in unna evaluarii,
Comisia de evaluare face recomandari pentru continuarea sau incetarea managementului,
respectiv rezilierea contractu lui de management incheiat inlre Manager ~i Autoritate.

in cazul in care nota final a. se situeaza sub 8, rezultatul evaluarii este nesatisfacator.

Capitolul-III Solution area cODtestatiilor:
Art. 9. - Managerul nemullumit poate depune contestatie asupra modului de

respectare a procedurii privind organizarea ~i des~urarea evaluarii, la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul PrimAriei Municipiuiui Stintu Gheorghe, in tennen de 3 zile
lucrdtoare [stabilit in limita prevazuta la art. 42 alin. (I) din Ordonanla de Urgenpl nr.
189/2008] de la data comunicarii rezultatului evaluarii.

Art. 10.• (1) Contestatia se soiulioneaza in tennen de 3 zile lucr<ltoare de la data
expinirii termenului pentru depunerea contestatiei, de catre 0 comisie constituita in aces!
sens prin dispozilie de primar.

(2) Comisia de solutionare a contestaliei este aJciltuita din 3 membrii, numiti cu
respectarea dispoziliilor art. 21 alin. (2) din O.V.G. nr. 189/2008, cu modificArile ~i
completarile ulterioare (in Comisia de solutionare a conteslatiilor nu pot fi numiti membrii
care au facut parte din Comisia de evaluare).

Art. 11.· Rezultatul final al evaluArii pe anul2013 poate fi atacat injustitie in
condiliile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ~i completArile ulterioare.



Anexa nr. 1 la Regulamenl

CRITERII GENERALE DE ANALIZA ~I NOTARE
A RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND MANAGEMENTUL

PE PERIOADA IIANUARlE - 31 DECEMBRIE 2013

a). Evolutia institutiei in raport cu mediul in care i~i desra~oara
activitatea ~i in raport cu sistemul institutional existentj

b). imbunatatirea activitatii profesionale a institutiei;
c). Organizarea I sistemul organizational 31 institutiei;
d). Situatia economico-financiara a institutiei;
e). Strategia, programele ~i implementarea plaoului de actiune pentru

indeplinirea misiunii specifice institutiei, conform sarcinilor ~i obiectivelor
managementului;

d). Evolutia economico - financiara a institutiei pentru urmatoarea
perioada de management, cu menlionarea resurselor financiare necesare de
alocat de catre autoritate;

* * *
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