
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
  

                                                                        PROIECT 
 

   

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 

29.05.2014; 
Având în vedere raportul nr.69046/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane 

prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului 
la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul 

Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, SECRETAR, 
     Lia – Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
SERVICIUL RESURSE UMANE      
NR. 69046/12.05.2014                                                                   PRIMAR, 
                                                                   

                                                                            LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 
 
          
 

RAPORT 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale  

a managementului la Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova 
 

 
          
          Prin H.C.L. nr. 132/2014 s-a aprobat  modificarea H.C.L. nr. 15/2013 

referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, 
cu modificările şi compeltările ulterioare. 

Evaluarea anuală a managementului la Ansamblul Folcloric ˝Maria 
Tănase˝ Craiova s-a realizat de o comisie de evaluare, desemnată prin 
Hotărârea nr. 131/2014 a Consiliului Local al municipiului Craiova, în două 
etape: 

-analiza raportului de activitate depus de către manager; 
-susţinerea raportului de activitate de către manager, în cadrul unui 

interviu; 
Membrii comisiei de evaluare au acordat note pentru fiecare din cele 

două etape ale evaluării, iar rezultatul final s-a calculat prin media aritmetică a 
notelor acordate de fiecare membru al comisiilor.  

           După finalizarea procedurii de evaluare, în temeiul art. 41 din O.U.G. 
nr. 189/2008 managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi 
compeltările ulterioare, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului 
întocmit de comisia de evaluare au fost  aduse la cunoştinţa managerului. 

            Comisia de evaluare a consemnat următoarele rezultate finale ale 
evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ 
Craiova: 



   

 
Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei Numele şi 

prenumele 
managerului 

Nota 
finală 

 
1. 
 

Ansamblul Folcloric 
˝Maria Tănase˝ Craiova 

Bică Oana-
Claudia 10,00 

 
            Având în vedere nota obţinută de Bică Oana-Claudia la evaluarea 

anuală, comisia de evaluare a recomandat continuarea managementului la 
Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Craiova, rezultatul final al evaluării se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Craiova. 

Având în vedere cele prezentate propunem, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului final 
al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ 
Craiova, conform anexei la prezentul raport. 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
Petru-Alexandru Dumitrescu Pleşa Oana 

 
 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 
 
 
 
                                                             ANEXA LA H.C.L._______/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatul 

evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ 

Craiova 
          

 
 
 
Nr. 

crt. 
Denumirea 

instituţiei 
Numele şi 

prenumele 
managerului 

Nota 
finală 

Recomandare 

 
1 

 
Ansamblul 

Folcloric ˝Maria 
Tănase˝ Craiova 

Bică Oana-
Claudia 

10,0
0 

Continuarea 
contractului de 
management  

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     

 
 
 
 

 


