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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea rezaltatelor evaludrii unuale a managerilor

instituliilor publice de culturd aflate tn subordineu Consiliului fudelean labmrta,
pentru activitatea desfdguratd tn anul 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se
propune aprobarea rezultatelor evaludrii anuale a managerilor instituliilor publice de
culturd aflate tn subordinea Consiliului Judelean lalomila, pentru activitatea
desfisuratd tn anul 2014.

Managementul celor cinci institulii publice de culturd aflate tn subordineo
Consiliului Judelean lalomila, Si anume, Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlee",
Biblioteca Judeleand ,,$tefon Bdnulescu" Iqlomila, Muzeul Agriculturii din Slobozia,
Centrul Judelean pentru Conservarea Si Promovarea Culturii Traditrionale lalomila ;i
Mweul Judeyean lalomila, se exercitd de cdne manageri in baza unui contract de
manegement tncheiat de Consiliul Judelean lalomila tn cursul anului 201I. Contractele
au o duratd egald cu cea a proiectelor de management depuse de manageri Si aprobate
prin hotdrdre a Consiliului Judelean lalomila.

Pe perioadn de derulare a contractului de management, tn conformitate cu
prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr. 189/2008, este obligatorie
evaluarea activitdlii des/dsuratd de manager in fiecare an calendaristic, evalunre ce se
realizeazd pe bua procedurilor prevdzute tn Regulamentul de organizare Si desfdqurare
o evaludrii managementului instituliilor de culturd aflate in subordinea Consiliului
Judelean lalomila, aprobat prin hotdrdrea autoritdlii deliberative nr. 20 din 25.02.2014.

Evaluarea activitdlii des/dsuratd tn cursul anului 2014 de managerii instituliilor
de culturd a avut loc in data de 23 aprilie 2015, Si a constat tn:

- analiza rapoartelor de activitate depuse de fiecare manager pentru activitatea
desfiquratd in anul 2014, tn corelare cu referatele analizd tntocmite de reprezentonlii
compartimentelor de specialitate din cafuul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean lalomila desemnali sdfacdparte din secretariatul comisiei de evaluCIre;

- suslinerea rapoartelor de activitate de cdtre fiecare manage4 tn codrul unui
intewiu;

- dezbaterea, analiza Si acordarea notelor de cdtre membrii Comisiei pentru cele
doudforme de evaluare.



t

Comisia de evaluare a elaborat un raport asupra rezultatului obtrinut de fiecare
maneger pentru activitatea desJdsuratd in anul 2014, care conline Si propunerea de
cantinuare a managementului fiecdrei institulii de culturd in temeiul contractelor de
manogement existente, urmare notelor oblinute de managerii evaluali .

Constatdnd cd sunt indeplinite conditriile de legalitate Si oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii in forma Si conlinutul prezentate
tn proiect.
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