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I I  CONSILIUL LOCAL FAGARAŞ

Proiect

HOTARAREA nr
Din data de

- privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Muzeului Tarii
Fagarasului “Vaier Literat”

Având in vedere Referatul de specialitate nr.35127/12.03.2019 prin care se 
propune aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Muzeului Tarii 
Fagarasului “Vaier Literat”,

Vazand Raportul final nr.34.574/08.03.2019 al Comisiei de evaluare privind 
stabilirea rezultatelor evaluării managementului la Muzeul Tarii Fagarasului “Vaier Literat”,

Ţinând seama de prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, actualizata,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Art.1 Se aproba rezultatele evaluării anuale pentru activitatea desfăşurată in anul 
2018 a managementului Muzeului Tarii Fagarasului “Vaier Literat”, după cum urmeaza: 
nota finala 10.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane si Muzeul Tarii 
Fagarasului “Vaier Literat”

HOTĂRĂŞTE

Sucaciu Gheorghe

INIŢIATOR,
PRIMAR,
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Nr. 35127 din 12.03.2019

Aprobat,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe

REFERAT

privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului aplicat Muzeului Ţării

Făgăraşului „Vaier Literat”

Evaluarea managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Local Făgăraş se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect 

stabilirea regulilor, principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public,

în conformitate cu prevederile art.36 şi art.37 ale Ordonanţei de Urgenţă 189/2008, cu 

completările şi modificările Legii 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, evaluarea 

managementului se face anual, conform clauzelor contractului de management.

Având in vedere raportul final nr. 34574/2019 al Comisiei de evaluare anuala a 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, unde se recomanda aprobarea 

rezultatului final al evaluării , precum si continuarea managementului dnei Bajenaru Elena , ca 

urmare a obţinerii notei finale 10 (zece).

Propunem Consiliului Local Făgăraş aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”.

Nr.crt. Funcţia si atribuţia Num ele si prenum ele Data S e m & ta rz — ^

1 C onsilier Barcea S im ona 1 2 .03 .2019^

http://www.primaria-fagara3.ro
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din 12.03.2019

REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului aplicat Muzeului Ţării

Făgăraşului „Vaier Literat”

Evaluarea managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Local Făgăraş se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect 

stabilirea regulilor, principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public,

în conformitate cu prevederile art.36 şi art.37 ale Ordonanţei de Urgenţă 189/2008, cu 

completările şi modificările Legii 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, evaluarea 

managementului se face anual, conform clauzelor contractului de management.

Având in vedere raportul final nr^fy  ̂^ j  al Comisie de evaluare anuale a 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, unde se recomanda aprobarea 

rezultatului final al evaluării , precum si continuarea managementului dnei Bajenaru Elena , ca 

urmare a obţinerii notei finale 10(zece).

Propunem Consiliului Local Făgăraş aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” .

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe ~

Nr.crt. Funcţia si atribuţia Num ele si prenum ele 'Data Şeirnrgtdra

1 Secretar G iunca Laura 12.03.2019 <0 >4
2 S ef birou Dima Lucretia 12.03.2019 y t /  X  / /

3 C onsilier Barcea S im ona 12.03.2019

http://www.primaria-fagaras.ro
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Nr 08.03.2019

RAPORT FINAL
a/ Comisiei de evaluare anuale al managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier

Literat”

întocmit, azi 08.03.2019, ora l3.00, cu ocazia întrunirii comisiei pentru 
evaluarea anuala a raportului de evaluare a managementului Muzeul Ţării Făgăraşului 
„Vaier Literafdepus in baza HCL nr. 437/2018 si in conformitate cu art.43A1 din OUG 
nr. 189/2008 actualizata, ca urmare a derulării si parcurgerii celor 2 etape din 
regulamentul aprobat.

Membrii comisiei de evaluare s-au întrunit în 2 etape conform HCL nr. 
437/2018 in vederea evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului, 
conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare .

în prima etapă comisia a studiat şi analizat raportul de evaluare auala depus 
in data de 14 02.2019 cu nr.6480/14.02.2019 pentru anul 2018 de către doamna 
Băjenaru Elena (utilizând ca bază Planul de management -  5 ani, conform OUG 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare, actualizat).

II. în etapa a ll-a s-a trecut la analiza punctelor cuprinse în raportul de 
evaluare anual prin intervievarea managerului conform planului de interviu. Principali 
indicatori cuprinşi in noul proiect de management sunt:

- nr. de proiecte proprii 24
- nr.de beneficiari -  156.350 - venituri propuse din activitatea de baza si alte 

surse -  1.635.407 lei
Astfel, membrii comisiei de evaluare a Raportului de activitate a 

managementului constituiţi prin HCL. 437/2018 a Consiliului Local Făgăraş, întruniţi în 
şedinţa din data de 04.03.2019, intre orele 11 - 14 au realizat evaluarea Raportului de 
activitate a managementului pentru Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”.

Din analiza proiectului de management rezulta ca acesta a fost depus atat pe 
suport electronic cat si pe suport de hârtie, cuprinzând un număr de 29 file, managerul 
detaliaza in structura Raportului de activitae si tintele propuse :

- nr. de proiecte proprii 24
- proiecte de valorificare si valorizare -  pastrarea raporturilor de colaborare 

cu Instituţiile publice, ONG, Fundaţii si dezvoltarea altor colaborării, participarea la 
proiecte programe internaţionale, cunoaşterea activitatii de către comunitate, 
activitatii de imbunatatire a promovării, analiza actualei instituţii -  mesajul instituţiei, 
factor de succes

- proiecte de cercetare -  participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane si 
târguri in tara si străinătate, strategie culturala cu identificarea obiectivelor generale si 
specifice

- proiecte/programe pentru dezvoltarea, cercetarea si evidenta colecţiilor 
muzeului

- subprogram achiziţii
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/  - subprogram de cercetare de teren si arhiva
- subprogramul de evidenta patrimoniului

- proiecte/programe pentru conservare si asigurare a colecţiilor
- subprogram restaurare patrimoniu

- proiecte/programe pentru valorificarea patrimoniului
- subprogram expoziţii
- subprogram publicaţii
- subprogramul manifestărilor ştiinţifice

- simpozioane
- sesiuni ştiinţifice

- program pedagogie muzicala

- nr.de beneficiari -  156.350
- profilul beneficiarului actual
- beneficiarul tinta
- modul de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari
- cheltuieli de beneficiar
- analiza SWOT
- evenimente metamuzeale
- vizitatorii si participanţii la proiectele

- venituri propuse din activitatea de baza si alte surse -  1.635.407 lei
- creşterea veniturilor proprii
- suventii, alocaţii, surse atrase
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de capital
- cheltuieli de intretinere
- gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii si creşterea

veniturilor proprii
- anaiiza SWOT

- propuneri de reorganizare restructurare organizationala
- modificare regulamente interne
- realizarea şedinţelor Consiliului de administraţie si a Consiliului

ştiinţific
- perfecţionarea personalului angajat

Din analiza noului proiect de management comisia a constatat următoarele:

Evoluţia instituţiei prin prisma Raportului de activitate a managementului se 
apreciază a fi constructivă, evidenţiindu-se continuarea unor activităţi cu impact:

- expoziţii naţionale, regionale organizate la sediu şi în colaborare, 
proiecte culturale cu instituţii de profil, programe educaţionale pentru copii, lansări 
de carte care s-au adresat unor categorii variate de public sau alte evenimente 
(concerte, vizionări filme istorice, piese de teatru);

- evenimente culturale: ,,Noaptea Muzeelor”, Zilele Cetăţii Făgăraş 
organizate cu participarea comunităţii care a fost însoţită de activităţi diverse 
(grădiniţa medievală, voluntariate, expoziţie naţională);

- sesiunea de comunicări ştiinţifice;
- editarea anuarului muzeului Acta Terrae Fogarasiensis.

Totodată, sunt de remarcat eforturile depuse pentru atragerea colecţionarilor 
particulari spre muzeu şi valorizarea colecţiilor particulare prin expoziţii temporare,
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acestea fiind în legătură directă cu programele de cercetare, conservare şi valorificare a 
patrimoniului. Eficienţa acestor programe va putea fi analizată din perspectiva 
răspunsului comunităţii locale dar şi a celorlalte categorii de beneficiari.

Totodată, se constata o strategie buna si realista pentru realizarea 
obiectivelor propuse prin programele Dezvoltarea, cercetarea ştiinţifică şi evidenţa 
patrimoniului muzeal, Conservarea patrimoniului, Valorificarea patrimoniului muzeal.

Proiectele proprii desfăşurate la sediul instituţiei vor asigura comunicarea şi 
informarea cu privire la valorile patrimoniului cultural deţinut de muzeu şi atragerea unor 
categorii diverse de vizitatori.

în ceea ce priveşte situaţia economico-financiară pentru anul 2019 in Raportul 
de activitate a managementului se urmăreşte atragerea de fonduri -  suventii, alocaţii si 
creşterea veniturilor proprii.

Prima etapa a evaluării finalizandu-se cu obţinerea notei 10 (zece), a se 
vedea fisele de evaluare a celor 3 evaluatori.

S-a procedat la intocmirea procesului verbal de afişare pentru etapa I, in data 
de 04.03.2019, ora 14.00.

S-a constatat de către comisie ca nu s-au înregistrat contestaţii in termen de 
24 de ore, de la data afisarii procesului verbal, incheiat la data de 04.03.2019, pentru 
etapa I.

Respectând regulamentul de desfăşurare a evaluării Raportului de activitate 
a managementului, comisia a trecut la Etapa a-ll -a Interviu, in data de 08.03.2019, ora 
11.00, conform planului de interviu.

Etapa a Ila a evaluării incheindu-se cu obţinerea notei 10 (zece), a se vedea 
fisele de evaluare a celor 3 evaluatori.

S-a procedat la intocmirea procesului verbal de afişare pentru etapa II, in 
data de 08.03.2019, ora 13.00.

întrucât nota finală acordată de cei 3 membri ai Comisei de evaluare finala 
este nota 10 (zece) (media dintre etapa I si etapa II), concordă cu stipulările din art.41 
alin. (2) din OUG 68/2013 privind modificarea şi completarea OUG189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, recomandarea acestora este 
continuarea managementului doamnei Elena Băjenaru.

Primarul Municipiului Fagaras in baza prezentului raport de activitate anual 
va aproba rezultatul final al evaluării anuale pentru instituţia publica de cultura aflata in 
subordinea Consiliului Local Fagaras - Muzeul Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” cu dna 
manager Elena Bajenaru.

Prezentul raport final va fi adus la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul 
Primăria municipiului Fagaras.

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE:

Preşedinte - Gorgoi Mihail f /M M  /
Membrii: - Opris loan /Ls i \

- Mazilu Alexandru// V \  \ \  "
Ir



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. / /  /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literaf’Fagaras

Amendamente propuse:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. / /  /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literat’’Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRET 
Suteu Ma



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR, / /  / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literaf’Fagaras

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /6 / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literaf’Fagaras

Amendamente propuse:

o jZ E l

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicqlae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literaf’Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. / 20.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerelui Muzeului Tarii Fagarasului 
„Vaier Literaf’Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel NorberJ

SECRETAR, 
Ciont Valentin


