
 

 

HOTĂRÂREA NR. _______      
 din ___________________ 2017 

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 
(Contract de management nr. 5703/26.06.2014) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:2637/21.03.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 20/2016, privind 
aprobarea regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului pentru 
institutiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judetean Galati; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2017 
privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluăii managerilor 
unor istituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului 
de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 43^1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal 
de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, dl. ŞERBAN MĂDĂLIN IONUŢ, pentru 
perioada 2014 – 2017, rezultat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
  

 Art.2. (1) Se stabileşte ca termen de depunere a noului proiect de management 
pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, un interval de 30 
zile de la data aprobării de către Consiliul Judeţean Galaţi a Caietului de obiective pentru 
următoarea perioadă de management, în condiţiile legii; 
 (2) Proiectul de management va fi întocmit în conformitate cu Caietul de obiective 
pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi 
aprobat de Consiliul Judeţean Galaţi, în condiţiile legii. 
  

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi şi d-lui ŞERBAN MĂDĂLIN IONUŢ. 
 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                                 SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./16.03.2017                                                                                                                                      Coca Ionel 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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Anexă 
 
Consiliul Judeţean Galaţi                                                                     Nr. 2505/16.03.2017 
 

Raport  privind rezultatul final al evaluării finale (2014 – 2017) a managementului  
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi  

 

Comisia de evaluare pentru evaluarea finală (2014 – 2017) a managementului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, stabilită prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2017, în intervalul 15.02.2017 – 09.03.2017 a 
efectuat operaţiunile aferente procedurii de evaluare finală (2014 – 2017) a managerului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016, atribuţiile principale 
ale acestei comisii sunt următoarele: 

“(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la 
secretariatul comisiei; 
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de 
evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza 
cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât 
notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în 
considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management 
aprobat de autoritate; 
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu 
majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de 
activitate a acestuia; 
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi 
face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea 
contractului de management; 
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul 
comisiei; (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a 
raportului de activitate şi interviului este validată de membrii comisiei”. 
 

Criteriile de evaluare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
21/2016 privind aprobarea modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor 
publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, criterii stabilite în baza 
prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

 
După comunicarea raportului de activitate final (2014 – 2017) de către managerul 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, membrii secretariatului 
Comisiei de evaluare au întocmit referatele analiză ale activităţii managerului, pe care le-au 
comunicat Comisiei, împreună cu raportul de activitate şi contractul de management în 
vigoare. 

 
În data de 06.03.2017 a avut loc notarea primei etape a evaluării: notarea raportului 

de activitate. 
În data de 09.03.2017 a avut loc a doua etapă a evaluării: susţinerea raportului de 

activitate de către manager în cadrul unui interviu. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3,4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016: „Evaluarea 
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se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 
10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media 
aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau 
în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează 
astfel: (A + B)/2 = .......”. 
 Ca urmare a stabilirii rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluării, membrii Comisiei 
de Evaluare stabilesc rezultatul final al evaluării, prin calcularea mediei aritmetice a notelor 
obţinute în cadrul celor două etape ale evaluării, după cum urmează: 
  

Rezultatul final al evaluării finale (2014 – 2017) a managementului pentru  
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi  

Etapa I: notarea raportului de activitate (nota A) 9 
Etapa II: susţinerea raportului de activitate în cadrul unui interviu (nota 
B) 

9 

Medie finală (nota A + nota B) / 2 9 
 

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Comisia de evaluare a analizat în paralel Raportul 
de activitate final depus de către managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi pentru perioada (2014 – 2017), referatele analiză întocmite de către 
Secretariatul comisiei, precum şi contractul de management în vigoare. Analiza a avut în 
vedere criteriile şi subcriteriile de evaluare şi a avut ca reper ponderea acestor criterii şi 
subcriterii aşa cum a fost propusă de către secretariatul comisiei şi validată de către Comisie, 
în condiţiile legii.  

În urma acestei analize, precum şi ca urmare a  întrebărilor şi răspunsurilor derulate în 
cadrul etapei interviului, s-a constatat că activitatea managerului Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi în perioada evaluată (2014 – 2017) a corespuns, 
în majoritatea aspectelor evaluate, prevederilor din actele normative în vigoare şi din 
contractul de management încheiat de acesta cu autoritatea. Punctajele acordate la fiecare 
dintre etapele evaluării reflectă explicit ponderea în care Comisia de evaluare consideră că 
au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în contractul de management şi în actele normative şi 
administrative în vigoare şi cu incidenţă în activitatea managerului Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi în perioada (2014 – 2017). 

 
Potrivit prevederilor art. 43^1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare: „În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este 
mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de 
management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de 
autoritate.”.  

 
 Procesul verbal privind rezultatul final al evaluării a fost comunicat persoanei 
evaluate. Managerul evaluat a avut la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la 
comunicare pentru a formula contestaţii asupra modului de respectare a procedurii 
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării. 
 S-a constatat că nu au fost depuse contestaţii în termenul prevăzut de lege. 
 

Întrucât nota finală a evaluării a fost 9, Comisia recomandă prezentarea de către 
dl ŞERBAN MĂDĂLIN IONUŢ a un unui nou proiect de management pentru Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru perioada 2017 – 2020, 
conform prevederilor din Caietul de obiective care urmează a fi aprobat de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 

 

Comisia: Semnătura: 

Negoiţă Cătălin   

Vaman Iulian  

Grigore Florin  

Secretariatul comisiei:   

Mihail Geanina  

Oprişan Lila  

Coca Ionel   
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EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea rezultatului final al 
evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 

Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 (Contract de management nr. 5703/26.06.2014) 
 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi este o instituţie publică 

de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 a fost aprobat regulamentul de 

organizare si funcţionare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) din acest act 
administrativ, comisia de evaluare: „elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de 
manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv rezilierea contractului de management”. 

Prin Art. 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/2017 a fost stabilită 
componenţa nominală a comisiei de evaluare şi a secretariatului comisiei de evaluare pentru 
evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi. Comisia astfel desemnată şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 15.02.2017 – 
09.03.2017.   

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management”. 

Contractul de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi expiră în data de 26.06.2017. 

Conform prevederilor art. 42 alin. (4) din acelaşi act normativ: „Rezultatul final al evaluării 
se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după caz”.  

Art. 43^1 din acelaşi act normativ prevede: „(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, 
prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta 
un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de 
autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către 
autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii 
unui nou contract de management”. 
 Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene 
îndeplinesc: „atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean”. 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din acelaşi act normativ prevede: „consiliile judeţene  asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: […] cultura”. 

 
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

PREŞEDINTE, 
Costel Fotea 

 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                                  SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./16.03.2017                                                                                                                                                                      Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 2637/21.03.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea rezultatului final al 
evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 

Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 (Contract de management nr. 5703/26.06.2014) 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 
2017. 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi este o instituţie publică 
de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 a fost aprobat regulamentul de 
organizare si funcţionare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) din acest act 
administrativ, comisia de evaluare: „elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de 
manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv rezilierea contractului de management”. 

Prin Art. 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/2017 a fost stabilită 
componenţa nominală a comisiei de evaluare şi a secretariatului comisiei de evaluare pentru 
evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi. Comisia astfel desemnată şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 15.02.2017 – 
09.03.2017.   

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management”. 

Contractul de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi expiră în data de 26.06.2017. 

Conform prevederilor art. 42 alin. (4) din acelaşi act normativ: „Rezultatul final al evaluării 
se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după caz”.  

Art. 43^1 din acelaşi act normativ prevede: „(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, 
prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta 
un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de 
autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către 
autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii 
unui nou contract de management”. 
 Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene 
îndeplinesc: „atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean”. 

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din acelaşi act normativ prevede: „consiliile judeţene  asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: […] cultura”. 

 

 În concluzie, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Director executiv, 
 

Stoica George 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 

Director executiv, 
 

Camelia Epure 
 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

 

Şef serviciu, 
 

Mişurnov Andrei 

 

Şef serviciu, 
 

Ionel Coca 
   

Coca Ionel                                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./16.03.2017                                                                                                                                                                Coca Ionel 


