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HOTĂRÂRE
- PROIECT pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, precum și pentru
aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.2919/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin
domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul
(directorul) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, domnul Dumitrescu Florian,
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt
,,Ion Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019, modificat prin actul adițional nr.1/20.01.2020;
- raportul anual de activitate pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 al managerului
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înaintat cu adresa nr.155/15.02.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1623/15.02.2022;
- Procesul-verbal nr.2680/11.03.2022 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ;
- raportul de evaluare nr.2681/11.03.2022 al comisiei de evaluare;
- adresa Consiliului Județean Olt nr.2687/11.03.2022 prin care Consiliul Județean Olt a
comunicat domnului Dumitrescu Florian rezultatul final al evaluării anuale;
- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2021 – 31.12.2021) a managementului pentru
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, adus la cunoștința publică prin anunțul
Consiliului Județean Olt nr.2916/17.03.2022;
- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și
desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ - instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022 cu privire la organizarea și
desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a managementului
pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ;
- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27 alin.(1)-(3) și art.52 din Legea bibliotecilor
nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.37 alin.(1) și art.39 - art.43 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin.(5) lit.d), art. 182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu
prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene
Olt ,,Ion Minulescuˮ, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, concretizat în nota finală 9,73,
notă obținută de domnul Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion
Minulescuˮ, conform Raportului de evaluare nr.2681/11.03.2022 al Comisiei de evaluare.
Art.2. Se aprobă continuarea exercitării contractului de management de către domnul
Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ și domnului Dumitrescu Florian,
în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului –
Județul Olt.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT
Secretar General al Județului
Marinela- Elena ILIE

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

NR.2919/17.03.2022
Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de
management de către managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ, bibliotecă publică, cu personalitate juridică.
Cadrul legal privind organizarea și funcționarea bibliotecilor este reglementat de Legea
bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor
publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și
completările ulterioare, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice
de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în
domeniul culturii.
În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 a
fost emis Ordinul 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.
Regulamentul – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut
în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015, se adaptează de către autoritățile
administrației publice centrale sau locale care îl elaborează, în condițiile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în funcție
de specificul instituției publice de cultură căreia i se adresează.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022, a fost aprobat Regulamentul de
organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a
managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, și au fost desemnate
comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a
contestațiilor.
Potrivit prevederilor art.2
din regulamentul sus-menționat, acesta reglementează
procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost realizate obligațiile
asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în
perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Potrivit prevederilor art.3 din regulamentul sus-menționat, evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ se face pe baza raportului de activitate
întocmit de managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮși depus la autoritate în termen de 30
de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.
Prin coroborarea prevederilor art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările
ulterioare și a prevederilor art.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.35/24.02.2022, reiese că evaluarea managerilor este organizată în două etape:

a)
prima etapă: analiza raportului de activitate;
b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu
desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.
Prin adresa nr.1031/28.01.2022 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Dumitrescu
Florian depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a managementului realizat
în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Cu adresa nr.155/15.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1623/15.02.2022,
domnul Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, a înaintat atât
în format scris cât și în format electronic raportul anual de activitate pentru perioada
01.01.2021-31.12.2021 în vederea evaluării anuale a managementului realizat la această
instituție.
Potrivit prevederilor art.38 alin.(1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și
completările ulterioare și a prevederilor art.6 din Regulament, în vederea evaluării
managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare
categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentulcadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, iar membrii comisiei de
evaluare sunt numiți prin ordin sau dispoziție a autorității.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022, a fost stabilită componența
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a
contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a managementului
pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, după cum urmează:
➢
Componența comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2021 – 31.12.2021) a
managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ:
Președinte: Burciu Mihaela - consilier, grad profesional superior - Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul
Județean Olt;
Membru: prof. dr. Dindirică Lucian - manager al Bibliotecii Județene Dolj
,,Alexandru și Aristia Aman”;
Membru: conf.univ.dr.Remus Grigorescu - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim
Ivireanul” Vâlcea.
➢
Componența secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2021
– 31.12.2021) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ:
Dumitru Constanța - director executiv - Direcția Economică, Buget – Finanțe,
Consiliul Județean Olt;
Ruță Alin-George – șef serviciu - Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean
Olt;
Albulescu Ramona-Ioana
- consilier, grad profesional asistent - Serviciul
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare,
Consiliul Județean Olt;
Lăzărescu Cătălin-George - inspector, grad profesional principal - Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul
Județean Olt.
➢
Componența comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală
(01.01.2021 – 31.12.2021) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion
Minulescuˮ:
Președinte: Bocai Laura - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Managementul
Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt;
Membru: Isvoranu Cristian – director – Direcția Institutul Exilului Românesc Biblioteca Județeană Dolj ,,Alexandru și
Aristia Aman”;
Membru: Creangă Marinela
- Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea.
Analizând raportul de activitate, doamna Albulescu Ramona-Ioana – consilier, grad
profesional asistent, reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză
nr.2299/01.03.2022 cu privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza
proiectului de management în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 de domnul Dumitrescu Florian –
manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.

Domnul Lăzărescu Cătălin-George – inspector, grad profesional principal, în cadrul
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în cadrul Secretariatului
comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2300/01.03.2022 cu privire la
managementul resurselor umane realizat în baza proiectului de management în perioada
01.01.2021 – 31.12.2021 de domnul Dumitrescu Florian, în calitate de manager al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Doamna Dumitru Constanța – director executiv la Direcția Economică, Buget – Finanțe,
membru în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză
nr.2301/01.03.2022 cu privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de
management în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 de domnul Dumitrescu Florian în calitate de
manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Domnul Ruță Alin-George – șef serviciu la Serviciului Juridic-Contencios, membru în cadrul
Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări servicii pentru
membri comisiei de evaluare și membri secretariatului comisiei de evaluare și a luat toate măsurile
astfel încât procedura de evaluare să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale.
Comisia de evaluare s-a întrunit în data de 11.03.2022, ora 10,00 în vederea notării
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză, precum și pentru susținerea
raportului de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma evaluării, Comisia de
evaluare a încheiat Procesul-verbal nr.2680/11.03.2022 și Raportul de evaluare
nr.2681/11.03.2022, conform căruia domnul Dumitrescu Florian a obținut nota finală 9,73.
Potrivit prevederilor art.41 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările
ulterioare, comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de
manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea
managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul
manager.
Potrivit prevederilor art.42 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările
ulterioare, rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după
caz.
Potrivit prevederilor art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare,
rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr.554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.35/24.02.2022, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștință publică prin
grija autorității.
Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.
Conform Raportului de evaluare nr.2681/11.03.2022, comisia de evaluare a recomandat
continuarea exercitării contractului de management de către domnul Dumitrescu Florian –
manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Rezultatul evaluării anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost
comunicate domnului Dumitrescu Florian prin adresa nr.2687/11.03.2022, cu respectarea
termenului prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.35/24.02.2022.
Domnul Dumitrescu Florian nu a formulat contestații asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale în termenul prevăzut la art.13
alin.(1) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.35/24.02.2022.
Rezultatul final al evaluării a fost adus la cunoștință publică prin anunțul nr.2916/17.03.2022,
postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și afișat la sediul instituției.
Având în vedere:
- contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin
domnul Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul

-

-

-

-

-

(directorul) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, domnul Dumitrescu Florian,
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt
,,Ion Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019, modificat prin actul adițional nr.1/20.01.2020;
raportul anual de activitate pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 al managerului
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înaintat cu adresa nr.155/15.02.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1623/15.02.2022;
Procesul-verbal nr.2680/11.03.2022 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ;
raportul de evaluare nr.2681/11.03.2022 al comisiei de evaluare;
adresa Consiliului Județean Olt nr.2687/11.03.2022 prin care Consiliul Județean Olt a
comunicat domnului Dumitrescu Florian rezultatul final al evaluării anuale;
rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2021 – 31.12.2021) a managementului pentru
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, adus la cunoștința publică prin anunțul
Consiliului Județean Olt nr.2916/17.03.2022;
prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și
desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt
,,Ion Minulescuˮ - instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din
subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.35/24.02.2022;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022 cu privire la organizarea
și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a managementului
pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ;
prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27 alin.(1)-(3) și art.52 din Legea bibliotecilor
nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.37 alin.(1) și art.39 - art.43 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
prin proiectul de hotărâre, se propun următoarele:
➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, concretizat
în nota finală 9,73, notă obținută de domnul Dumitrescu Florian – manager al
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, conform Raportului de evaluare
nr.2681/11.03.2022 al Comisiei de evaluare;
➢ continuarea exercitării contractului de management de către domnul Dumitrescu
Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun
aprobarea acestuia în forma prezentă.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Nr. 2924 /17.03.2021

RAPORT
la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de
management de către managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ, bibliotecă publică, cu personalitate juridică.
Cadrul legal privind organizarea și funcționarea bibliotecilor este reglementat de Legea
bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările
ulterioare, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care
organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.
În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 a
fost emis Ordinul 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.
Regulamentul – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în
anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015, se adaptează de către autoritățile
administrației publice centrale sau locale care îl elaborează, în condițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de specificul
instituției publice de cultură căreia i se adresează.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022, a fost aprobat Regulamentul de
organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a
managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, și au fost desemnate
comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a
contestațiilor.
Potrivit prevederilor art.2 din regulamentul sus-menționat, acesta reglementează procedura
prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin
contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în perioada 01.01.2021 –
31.12.2021, pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Potrivit prevederilor art.3 din regulamentul sus-menționat, evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ se face pe baza raportului de activitate
întocmit de managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮși depus la autoritate în termen de 30
de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.
Prin coroborarea prevederilor art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare
și a prevederilor art.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.35/24.02.2022, reiese că evaluarea managerilor este organizată în două etape:
a) prima etapă: analiza raportului de activitate;
b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu
desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.
Prin adresa nr.1031/28.01.2022 Consiliul Județean Olt a solicitat domnului Dumitrescu
Florian depunerea raportului de activitate, în vederea evaluării anuale a managementului realizat
în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Cu adresa nr.155/15.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1623/15.02.2022,
domnul Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, a înaintat atât în
format scris cât și în format electronic raportul anual de activitate pentru perioada 01.01.202131.12.2021 în vederea evaluării anuale a managementului realizat la această instituție.
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Potrivit prevederilor art.38 alin.(1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare
și a prevederilor art.6 din Regulament, în vederea evaluării managementului, la nivelul
autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţie publică de
cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a
evaluării managementului, iar membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau
dispoziție a autorității.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022, a fost stabilită componența
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a
contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a managementului
pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, după cum urmează:
➢ Componența comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2021 – 31.12.2021) a
managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ:
Președinte: Burciu Mihaela - consilier, grad profesional superior - Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul
Județean Olt;
Membru: prof. dr. Dindirică Lucian - manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru
și Aristia Aman”;
Membru: conf.univ.dr.Remus Grigorescu - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim
Ivireanul” Vâlcea.
➢ Componența secretariatului comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.01.2021 –
31.12.2021) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ:
Dumitru Constanța - director executiv - Direcția Economică, Buget – Finanțe, Consiliul
Județean Olt;
Ruță Alin-George – șef serviciu - Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean Olt;
Albulescu Ramona-Ioana
- consilier, grad profesional asistent - Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul
Județean Olt;
Lăzărescu Cătălin-George - inspector, grad profesional principal - Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul
Județean Olt.
➢ Componența comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală (01.01.2021
– 31.12.2021) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ:
Președinte: Bocai Laura - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Managementul
Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt;
Membru: Isvoranu Cristian – director – Direcția Institutul Exilului Românesc Biblioteca Județeană Dolj ,,Alexandru și
Aristia Aman”;
Membru: Creangă Marinela
- Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea.
Analizând raportul de activitate, doamna Albulescu Ramona-Ioana – consilier, grad
profesional asistent, reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare
în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit Referatul - Analiză nr.2299/01.03.2022 cu
privire la programe/proiecte și managementul operațional realizat în baza proiectului de management
în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 de domnul Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii Județene
Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Domnul Lăzărescu Cătălin-George – inspector, grad profesional principal, în cadrul Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, membru în cadrul Secretariatului comisiei de
evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2300/01.03.2022 cu privire la managementul resurselor
umane realizat în baza proiectului de management în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 de domnul
Dumitrescu Florian, în calitate de manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Doamna Dumitru Constanța – director executiv la Direcția Economică, Buget – Finanțe, membru
în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit Referatul – Analiză nr.2301/01.03.2022 cu
privire la managementul financiar realizat în baza proiectului de management în perioada 01.01.2021
– 31.12.2021 de domnul Dumitrescu Florian în calitate de manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion
Minulescuˮ.
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Domnul Ruță Alin-George – șef serviciu la Serviciului Juridic-Contencios, membru în cadrul
Secretariatului comisiei de evaluare, a întocmit contractele civile de prestări servicii pentru membri
comisiei de evaluare și membri secretariatului comisiei de evaluare și a luat toate măsurile astfel încât
procedura de evaluare să se desfășoare cu respectarea prevederilor legale.
Comisia de evaluare s-a întrunit în data de 11.03.2022, ora 10,00 în vederea notării
Raportului de activitate în corelație cu referatele-analiză, precum și pentru susținerea raportului
de activitate, de către manager, în cadrul interviului. În urma evaluării, Comisia de evaluare a
încheiat Procesul-verbal nr.2680/11.03.2022 și Raportul de evaluare nr.2681/11.03.2022,
conform căruia domnul Dumitrescu Florian a obținut nota finală 9,73.
Potrivit prevederilor art.41 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare,
comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în
urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului,
respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.
Potrivit prevederilor art.42 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare,
rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității, după caz.
Potrivit prevederilor art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul
final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform prevederilor art.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.35/24.02.2022, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștință publică prin grija
autorității.
Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.
Conform Raportului de evaluare nr.2681/11.03.2022, comisia de evaluare a recomandat
continuarea exercitării contractului de management de către domnul Dumitrescu Florian –
manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Rezultatul evaluării anuale, nota finală și recomandările Comisiei de evaluare au fost comunicate
domnului Dumitrescu Florian prin adresa nr.2687/11.03.2022, cu respectarea termenului prevăzut de
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022.
Domnul Dumitrescu Florian nu a formulat contestații asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale în termenul prevăzut la art.13 alin.(1)
din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Biblioteca
Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022.
Rezultatul final al evaluării a fost adus la cunoștință publică prin anunțul nr.2916/17.03.2022,
postat pe site-ul Consiliului Județean Olt și afișat la sediul instituției.
Având în vedere:
- contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul
Marius OPRESCU, Președinte al Consiliului Județean Olt și managerul (directorul)
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, domnul Dumitrescu Florian, înregistrat la
Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ
sub nr.1170/14.10.2019, modificat prin actul adițional nr.1/20.01.2020;
- raportul anual de activitate pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 al managerului Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înaintat cu adresa nr.155/15.02.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.1623/15.02.2022;
- Procesul-verbal nr.2680/11.03.2022 al Comisiei de evaluare la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ;
- raportul de evaluare nr.2681/11.03.2022 al comisiei de evaluare;
- adresa Consiliului Județean Olt nr.2687/11.03.2022 prin care Consiliul Județean Olt a
comunicat domnului Dumitrescu Florian rezultatul final al evaluării anuale;
- rezultatul final al evaluării anuale (01.01.2021 – 31.12.2021) a managementului pentru
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, adus la cunoștința publică prin anunțul Consiliului
Județean Olt nr.2916/17.03.2022;
- prevederile art.2, art.3, art.4 – art.6 și art.15 din Regulamentul de organizare și
desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
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-

-

Minulescuˮ - instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2022 cu privire la organizarea și
desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a managementului
pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ;
prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27 alin.(1)-(3) și art.52 din Legea bibliotecilor nr.
334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.37 alin.(1) și art.39 - art.43 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
prin proiectul de hotărâre, se propun următoarele:
➢ aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, concretizat în
nota finală 9,73, notă obținută de domnul Dumitrescu Florian – manager al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, conform Raportului de evaluare nr.2681/11.03.2022 al
Comisiei de evaluare;
➢ continuarea exercitării contractului de management de către domnul Dumitrescu
Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea
acestuia în forma prezentată.

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Juridic – Contencios
Alin-George RUȚĂ

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Laura BOCAI

Întocmit,
Cătălin George LĂZĂRESCU
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