
Anex;; la I·ICL fif. 15/2014

REGULAMENT

privind organizarea ~ides~urarea evaluarii pe anul 2013 al managementului
Casei de Cultura Municipaia "Kenya Adam" Slantu Gheorghe

Capitolul] - Dispozitii generale:
Conform prevederilor an. 36 alin. (I) din O.U.G. fif. 189/2008 privind

managementul institutiilor publice de cultura., Cll modificarile ~i completarile ulterioare,
evaluarile se fae, de regula, anual, in primul trimestru al anului urmator perioadei supuse
evalmlrii. Evaluarea reprezinta procedura prin care Autoritatea verifica modul in care au
fast realizate obligatii1e asumate prin Planul de management, respectiv prin Contractul de
management, in raport cu resursele financiare alocate.

Art. I. - Organizarea ~ides~~urarea evaluarii pe anul 2013 al managementului (in
continuare: "evaluare anuala") a Casei de Culturi1 "Konya Adam" scantu Gheorghe -
institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Stantu
Gheorghe - este asigurata de catre Deliberativul Municipiului Stantu Gheorghe ~i se
organizeaza in conformitate cu prevederile: O.U.G. nr. 189n008 privind managementul
institu!iilor publice de cultura, cu modificarile ~icompletarile ulterioare; anexei nr. 2 la
H.G.R. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamenlului-cadru de organizare si desP.t.~urare
a concursului de proiecle de management, Regulamentului-cadru de organizare ~i
desta~urare a evaluarii managementului, modelului cadru al caietului de obiective,
modelului--cadru al raportului de activitate, precum ~i modelului-cadru recomandat pentru
contracte de management, pentru institutiile publice de cu!tura; art. 15 din Contractu I de
management nr. 36.183n0l2, incheiat inlre domnuJ Antal Arpad-Andras, prirnarul
municipiului Stantu Gheorghe ~i domnul Duhinyi Balogh Aladar, manager.

Art. 2. - Prezenlul Regularnenl este elaborat in scopul evaluarii managementului
Casci de Cullura "Konya Adam" scantu Gheorghe, pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2013.

Art. 3 .• Evaluarea managementului se des~oara avand la ba.zA: Rapoftul de
activitate pc perioada I ianuarie - 31 decembrie 2013 (in continuare: Raport de activitate),
elaborat de domnul Duhinyi Balogh Aladar, managerul Casei de Cullura OlKonya Adam"
SHintu Gheorghe, referilor la indeplinirea angajamentelor asumale privind principalcle
obiective; lista programelor ~i proiectelor culturale minimale asumate, precum ~i criteriile
de performanta (indicatorii culturali ~i indicatorii economici) asumate pe anul 2013 de
catre managerul Casei de Cullura "Kenya Adam" Stantu Gheorghe ~i aprobate prin
Hotararea nr. 126/2013 a Consiliului Local al Municipiului Sm.ntu Gheorghe, tinand cont ~i
de recomandarile formulate in Raportul motivat nr. 13.759/2013 a Comisiei de evaluare
asupra rezultatelor oblinute in urma evaluarii activitatii manageriale desP.t.~urate in anul
2012, aprobat prin Hotararea nr. 63/2013 a Consiliului Local aJ Municipiului Statu
Gheorghe, precum si Referatele-analiza de specialitate, intocmite de reprezentanlii
compartimentelor anume desemnate din cadrul AUloritatii;

Capitolul II - Orgaoizarea ~i fuoc,ionarea Comisiei de evaluarc:
Procedura de evaluare
Art. 4. - (1) Componenta nominala a Comisiei de evaluare a managementului pe

perioada ') ianuarie - 31 decembrie 2013 (in continuare: Comisia de evaluare) ~i calendarul
evalui1rii, se stabile~te prin dispozilie de primar;

(2) Comisia va asigura evaluarea managementului pentru ambele elape de evaluare,
respectiv:

a) analiza Raportului propriu de activitate, elaboral de Manager - elapa I a
evaluarii;



b) suslinerea de c~\tre Manager - in cadrul unui interviu - a1 Raportului propriu de
activitate manageriala pe anul 2013 - etapa II a evaluarii;

Art. 5. - (I) Membrii Comisiei de evaluare studiaza individual Raponul de activitate
pe anul 2013 al Managerului, primit in [onnat electronic ~i/sau pe supon hanie de la
Secretariatul Comisiei de evaluare,

(2) Comisia de evaluare i~i desta~oara activitatea in ~edinte organizate la sediul
Autoritatii, in cadml carora membri acesteia:

a) analizeaza unnatoarele:
• solicitruile Autoritalii, transmise in scris Managerului, cu privire la elaborarea

Raportului de activitate manageriala pe anul 2013;
- criteriile generale (anexa nr. 1 la Regulament) ~i subcriteriile (anexa nr, 2 la

Regulament), in baza carora se va nota Raportul de activitate pe anul 2013, precum ~i
interviul (respectand elementele Punctajului griM de evaluare anuala, anexa nr. 2 la
Regulament);

b) sludiaza ~i evalueaza Raportul de activitate pe anul 2013, in corelare cu
angajamentele asumate de Manager pe perioada supusa evaluarii privind: principalele
obiective; lista programelor ~i proiectelor culturale minimale, precum $i criteriile de
perfonnanla (indicatorii culturali $i indicalorii economici) asumate pe anul 2013 de catre
managerul Casei de Cultura "Konya Adam" Sffintu Gheorghe ~iaprobate prin Hotanirea
or. 126/2013 al Consiliului Local al Municipiului Shlntu Gheorghe, respectiv din
Referatele-analiza de specialitate, intocmite de reprezentantii compartimentelor anurne
desemnate din cadml Autoritalii, linandu-se cont ~i de activiH'l.lile realizate, ahele decat
cele prevazute in programul minimal;

c) individual acorda note pentru etapa I a evaluarii;
d) se deplaseazA la sediul Casei de Cullura "Konya Adam" Sfantu Gheorghe, in

vederea c1arificarii, respeetiv aprofundarii unor aspecte prezenlate in Raportul propriu de
activitale al Managerului, legate de evaluarea anuala a activitatii manageriala;

e) evalueaza interviul sustinut de Manager;
f) individual acorda note pentru etapa II a evaluarii;
g) elaboreaza Raportul motivat asupra rezultatului obtinut de Managerul instilutiei

in unna evaluarii pe anul 2013 ~i face recomandari Autoritatii
h) cenifica prin semnatura toate actele ~i docwnentele Comisiei de evaluare,

intocmite de Secretariatul acesteia;
(3) Data, ordinea de zi ~i loeul de desta~urare a ~edintelor Comisiei de evaluare

sunt anuntale de catre Secretaml aeesteia. cu cel pUlin 2 zile inainte de desta~urarea
acestora;

Art. 6 .• (1) Secretariatul Comisiei de evaluare are rolul de a organiza evaluarea
anuala ~i --confonn prvederilor art. 17 dio a.u,G. or. 18912008, privind managemenlul
instituliilor publice de cullura, cu modificarile ~i completarile uiterioare, - este alcatuit din
reprezentanti ai Autoritalii, dupa cum unneazA:

a) Mihaly M6nika, referent de specialitate 1a Compartimentul de Resurse Umane
din eadml Primmei Municipiului Srantu Gheorghe - reprezentantul Secretariatului
Comisiei de evaluare;

b) Veress Ildik6, director executiv a Direetiei Economiee din cadrul Primariei
Muoieipiului Sf:1ntu Gheorghe - membru al Secretariatului Comisiei de evaluare;

c) Baksai Edit, jurist la Biroul juridic din cadrul Primariei Municipiului Sffintu
Gheorghe - membru al Secretariatului Comisiei de evaluare;

d) Sztakies Istvan, inspector de specialitate la Companimentul pentru Inviltamanl ~i
Cultura din eadrul Primariei Municipiului Sffintu Gheorghe - membru al Secretariatului
Comisiei de evaluare;

(2) Reprezentantul Secretariatului Comisiei de evaluare, precum ~i membrii
acesluia pot participa, dupa eaz, la ~edintele Comisiei de evaluare anuala, tara drept de vot;

Art.7 - (1) ReDrezentantuJ Compartimentului de Resurse Umane (reprezentanlUl
Secretariatului Comisiei de evaluare), are unnatoarele atributii:



a) transmite Raportul de aetivitate manageriala, in copie, membrilor Secretariatului
Comisiei (reprezentantului Compartimentului pentN inV,l\ilmant ~i Cu!tura;
reprezentantului Directiei Economice ~i reprezentantului Biroului juridic din eadrul
Primariei Municipiului Sfiintu Gheorghe), in vederea studierii ~i intocmirii referatelor·
analiza de specialitate;

b) intocme~te Referatul·analiza de specialitate, urmarind eorelalia dintre Raportul
de activitate manageriala ~iContractul de management, inclusiv aetele adilionaic, dupa
caz, eu privire la managementul resurselor umane;

c) transmite - cu proees verbal de predare-primire - membrilor Comisiei de
evaluare anuala, Raportul de activitate al Managerului, insolit de referatele-analiza de
specialitate;

d) consemneaza notele aeordate la fineJe fiecarei etape;
e) calculeaza rezultatul final a evaluarii anuale;
I) consemneazA, dupa caz, recomandarile Comisiei de evaluare privind aclivitalea

Managerului pe perioada I ianuarie - 31 decembrie 2013, precum ~i propunerile acestora
in scopul imbunatatirii in vii tor a aClivitatii instituliei;

g) intocme~te procesul verbal al fiecarei etape;
h) comunica ~i aduce la cuno~tin,a publica rezultatul final a evaluarii anuale;
(2) Reprezentatul Directiei Economice (membru al Seeretariatului Comisiei)

intocme~te ~i inainteazA reprezentantului Secretariatului Comisiei, Referatul-analiza de
specialitate, urmarind corelatia dintre Raportul de activitate manageriala ~i Contractul de
management, inelusiv aetele aditionale, dupa caz, cu privire la managementul financiar
aferent anului 2013;

(3) Reprezentantul Compartimentului Dentru invatamant si Cultura (membru al
Secretariatului Comisiei) intocme~te ~i inainteaza reprezentantului Secretariatului
Comisiei, Referatul·analizA de specialitate, urmarind corel alia dintre Raportul de activitate
~i Contractul de management, inclusiv actele aditionale, dupa caz cu privire la
actiunile/programele/proiectele ~i managementul operational aferente anului 2013.

(4) Reprezentantul Biroului juridic (membru al Secrelariatului Comisiei)
intocme~te ~i inainteaza reprezentantului Secretariatului Comisiei Referalul - analiza de
specialitale, urmarind modul in care au fost indeplinite de c~Hre manager sarcinile stabilite
de organele de specialitate de control in decursul anului 2013 (consemnate in procese
verbale de control, sau in Registrul unic de control), precum ~i observatiile ~i
recomandarile Compartimentului de Audit Intern, aferente anului 20'13.

Art. 8. - (I) Analiza ~i notarea Raportului de activitate manageriala pc anul 2013,
precum ~i a interviului se face in baza Criteriilor generale de analiza ~i notare al
managementului, eu luarea in considerare a modelului elaborat de M.C.C.P.N., anexa nr.1
la prezentul Regulament, respectiv tabelului "Punctaj/grila de evaluare anualalfinala. al
managementului" anexa nr.2 la Regulament;

(2) Evaluarea activitatii manageriala desta~urata in perioadal ianuarie - 31
decembrie 2013 se face prin acordarea de catre fiecare evaluator in pane a Comisiei de
evaluare anuala (in cazul de fata 3 evaluatori) a doua note:

- nota A, pentru etapa I;
• nota B, pentru etapa a II-a,
La acordarea notelor aferente criteriilor ~i subcriteriilor se va tine seama de

punctele indicate in coloana "punctaj maxim" (prima coloana al tabelului "Punctaj/grila de
evaluare anualalfinala al managementului").

Nota finala aferenta anului 2013, acordata de fiecare evaluator in parte, va fi: ((nota
A + nota B): 2] :10 = c=J;

(3) nota finala 1 (acordata de evaluatorul 1) + nota finala 2 (acordata de evaluatorul
2) + nota finala 3 (acordata de evaluatoNI 3) : 3 = nota final:1 D, reprezentand
rezultatul final a evaluarii managementului Casci de Cultura "K6nya Adam" SHintu
Gheorghe pe anul 2013, asigurat de catre domnul Duhinyi Balogh Aladar;



In Raportul motivat asupra rezultatului obtinut de manager in urma evalua.rii,
Comisia de evaluare face recomandari pentru imbunatatirea activitatii de management,
respecliv pentru conlinuarea sau incetarea managementului prin rezilierea contracluiui de
management incheiat intre Autoritate ~i Manager, dupa caz.

in cazul in care nota finala se situeaza sub nota 8, rezultatul evaluarii este
nesatislacator. in acest caz se reziliaza contractul de management.

Capitolul • III Solution area contestafiilor:
Art. 9 .• Managerol nemultumit poate depune contestatie - asupra modului de

respeetare a procedurii privind organizarea $i des~urarea evaluarii anuale - in termen de
3 zile luenltoare de la data comunicarii rezultatului final a evaluarii la Compartimemul de
Resurse Umane din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe.

Art. 10.• (1) Contestatia se soiulioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data
expirarii termenului pentro depunerea contestaliei, de catre 0 comisie constituita in acest
scop prin dispozilie de primar.

(2) Comisia de solutionarc a contestatiei este alcatuita din 3 membrii numiti cu
respectarea dispozitiilor art. 21 alin. (2) din O.V.G. Dr. ]89/2008 privind managementul
instituliilor publice de cultura, cu modifiearile ~i completarile ulterioare. in Comisia de
solulionare a contestatiilor nu pot fi numiti rnernbrii care au facut parte din Cornisia de
evaluare anuaHt

Art. 11. Rezultatul final al evaluarii anuale poate fi ataeat in justitie, in conditiile
Legii nr. 554/2004, ell modifiearilc ~i completarile ulterioare.



Anexa nr. 1 la ReguJamcnl

CRITERII GENERALE DE ANALIZA SI NOTARE
AL RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND MANAGEMENTUL

PE PERIOADA 1 IANUARIE -31 DECEMBRIE 2013

a). Evolutia institutiei in raport eu mediul in care i$i desra~oara
aetivitatea ~iin raport eu sistemul institutional existent;

b). imbunatatirea activitatii institutiei;
c). Organizarea/sistemul organizational al institutiei;
d). Situatia economico-financiara a institutiei;
e). Strategia, programele ~i implementarea planului de aetiune pentru

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

f). Evolutia economico - financiara a institutiei pentru urmatoarea
perioada de management, cu mentionarea resurselor financiare necesare de
aloeat de catre autoritate;

NOTA: Criteriile genera Ie de analiza ~inotare sunt detaliate pe subcriterii,
prezentate in tabelul "PunctajlGrWi de evaluare anualalfinala al managementului",
anexa nr. 2 la Regulament.


