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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrhre privind aprobarea rezultotelor evaludrii anuale a managerilor

institufiilor publice de culturd allate tn subordines Consiliului Judelean lalomila,
pentru uctivitatea desfdsuratd tn anul 2012

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judegean Ialomila se
propune aprobarea rezultatelor evaludrii anuale a managerilor instituliilor publice de
culturd aflate tn subordinea Consiliului Judelean lalomila, pentru activitatea
des/dquratd tn anul 2012.

Managementul celor cinci institulii publice de culturd aflate tn subordineq
Consiliului Judelean lalomila, Si anume, Biblioteca Judeleand ,,$tefan Bdnulescu"
Ialomila, Centrul Cultural LLNESCO ,,Ionel Perlee", Centrul Judelean pentru
Conservarea Si Promovarea Culturii Tradilionale lalomifa, Muzeul Judelean lalomila
Si Muzeul Agriculturii din Slobozia, se exercitd de cdtre manageri tn baza unui contract
de management tncheiat de Consiliul Judelean lalomila tn anul 2011. Contractele au o
duratd egald cu cea a proiectelor de management depuse de manageri Si aprobate prin
hotdrdre a Consiliului Judelean lalomitra.

Pe perioada de derulare a contractului de management, tn conformitate cu
prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr. IB9/2008, este obligatorie
evaluarea activitdlii desfisuratd de manager in fiecare an calendaristic, aceasta avdnd
loc tn primul trimestru al anului urmdtor. Evaluarea anuald se realizeazd pe baza
procedurilor prevdzute tn Regulamentul-cadru de organizare Si des/dsurare a evaludrii
managementului, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.301/2009. in aceste sens,
Consiliul Judelean lalomilo a aprobat prin hotdrdrea nr. 1I din 18.03.2013 atdt
Regulamentul de organizare Si desJiisurare a evaludrii manngementului instituliilor de
culturd aflate tn subordinea sa, cdt Si componenla Comisiei de evaluare a manngerilor
instituliilor de culturd;i a Comisiei de solulionare a contestaliilor.

Evaluarea activitdlii des/dsuratd in cursul anului 2012 de managerii instituliilor
de culturd a wut loc tn data de 27 martie 2013, qi a constat tn:

- analiza rapoartelor de activitate depuse de fiecare mancrger pentru activitatea
des/dsuratd tn anul 2012, tn corelare cu referatele analizd intocmite de reprezentanlii
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Jud4ean lalomila desemnali sdfacd parte din secretariatul comisiei de evoluare;



- suslinerea rapoartelor de activitate de cdtre fiecare mctnoger,'tn cadrul unui
interviu;

- dezbaterea, anoliza Si acordarea notelor de cdtre membrii Comisiei pentru cele
doudforme de evalunre.

Comisia de evaluare a elaborat un raport asupra rezultatului oblinut de fiecare
manoger pentru activitatea deffisuratd tn anul 2012, care conline Ei propunerea de
continuare a managementului fiecdrei institulii de culturd pe baza contractelor de
manogement existenle, pe baza notelor obyinute de managerii evaluali .

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