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REFERAT
privind constituirea comisiilor de evaluare pentru evaluarea managementului realizat în anul 2012, de managerii instituţiilor  publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor



Având  în vedere  prevederile  art.  37  şi 38  al O.U.G.  nr.   189/2008  privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269/2009, evaluarea finală a managerilor din instituţiile publice de cultură se  face  de  comisii  de  evaluare  pentru  fiecare  categorie  de  instituţie  publică  de cultură,  conform  procedurilor  prevăzute  în  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi desfăşurare  a evaluării  managementului, aprobat  prin  H.G. nr. 1.301/2009  pentru aprobarea  Regulamentului-cadru   de  organizare  şi  desfăşurare  a  concursului  de proiecte  de  management,   Regulamentului-cadru  de  organizare  şi desfăşurare  a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate,  precum  şi modelului-cadru recomandat  pentru contractele de management,  pentru instituţiile publice de cultură.
Comisia de evaluare este alcătuită din specialişti în domeniu,  desemnaţi prin hotărâre de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură, precum şi din reprezentanţi ai autorităţii.
În vederea soluţionării contestaţiilor, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de  soluţionare  a  contestaţiilor.  În comisia  de  soluţionare  a  contestaţiilor  nu pot  fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de evaluare.
Pentru evaluarea managerilor din cadrul celor două instituţii publice de cultură aflate în subordinea  Consiliului Judeţean Arad propunem constituirea a 3 comisii de evaluare, precum  şi a unei comisii de soluţionare  a contestaţiilor, astfel:

1. Comisia pentru evaluarea managerului Complexului Muzeal Arad: 
Preşedinte : Adrian Ţolea-  vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad; 
Membrii:      Dan Ciubotaru – director la Muzeul Banatului din Timişoara;


                    Marius Grec – decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, din cadrul  Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;
                    Corneliu Pădureanu – Prof. univ. la  Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad;
                  Dorina Rodica CHAMBREE - vicepreşedinte al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.

2. Comisia pentru evaluarea managerului Bibliotecii Judeţeane "A.D.Xenopol" Arad:
Preşedinte :  Adrian Tolea-               vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad; 
Membrii:       Madroane Rodica – Biblioteca Universitară a Universităţii Aurel Vlaicu Arad;                     
    Lăzărescu Cezara -  Biblioteca Universitară a Universităţii Vasile Goldiş Arad;
                      Costea Bogdan -   director la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad;
                      Boloni Gyorgy -    membru al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.
                  

3. Comisia pentru evaluarea managerului Centrului Cultural Judeţean Arad: 
Preşedinte : Adrian Tolea- vicepreşedinte Consiliului Judeţean Arad; 
Membrii:     Schwartz Gheorghe – preşedintele Institutului Cultural Român- Filiala Banat-Crişana;
                    Dan Vasile – preşedintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Arad;
                    Şerban Dumitru – preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Arad; 
	        Chambree Dorina Rodica -vicepreşedinte al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.


4.Comisia  pentru  soluţionarea  contestaţiilor,   în  urma  evaluării  managerilor  din instituţiile publice de cultură:
Preşedinte:  -   Lupu Silvana- şef serviciu la Serviciul Juridic Contencios Administrativ; 
Membrii:       -    Negrea  Daniel  -  preşedinte  al  comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret;
                    - Lucaci Cornel  - membru al comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret.

În acest sens, propunem  elaborarea  unui proiect de hotărâre ce va fi supus aprobării plenului Consiliului Judeţean Arad.



            
 ŞEF SERVICIU,                                                             ÎNTOCMIT,
Lenuţa IANCU                                                          Norina CORDEA
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