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Nr. 	/28.03.2018 

REZULTAT ETAPA I - ANALIZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 
LA EVALUAREA ANUALA A MANAGERULUI INSTITU ŢIEI 

PUBLICE DE CULTURĂ - 
CASA DE CULTURA TECUCI 

Institutia de cultura: CASA DE CULTURA TECUCI 
Manager: LUCIA GOLOGAN 

Comisia de evaluare constituită  conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci nr. 52/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Casei de Cultura Tecuci, precum si 
desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în Comisia de evaluare si in Comisia de 
soluţionarea contesta ţiilor, pentru evaluarea anuala a managerului institu ţiei publice de 
cultură  - Casa de Cultura Tecuci, a stabilit rezultatul Etapei I la evaluarea anuala, dup ă  
cum urmează : 

ETAPA 1: 
Analiza raportului anual de activitate 	6.56 
pentru perioada martie 2017-inartie 

2018  

Conform art. 11 alin. 7 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 
pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfă urare a concursului de 
proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare si desfă urare a 
evaluării managementului, a modelului —cadru al caietului de obiective, a modelului - 
cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de 
management In cazul in care nota jinala se situeaza sub 7 (sapte), rezultatul 
evaluarii este considerat nesatisfacator. 

Managerul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie asupra 
modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea evaluarii si sa le 
depuna la sediul autoritatii, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data 
comunicarii rezultatului evaluarii. 

Afisat astazi, 	 . 
28.03.2018, ora. 14.15 

Secretariat, 
Groza Iulieta - Cons. Juridic asistent - Serviciu Juridic, Contencios, Caiitate, Arhiva 

. 	
. 

Candrea Mona - Consilier superior - Serviciu Buget - Contabi1itateJJ,L_ 

Neacsu Felicia - Consilier asistent - Compartiment Resurse Umane, SSM 


