ROMANIA
JUDETUL IA$I
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare 41 Stint, nr.69, cod. 700075, NO
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
PROIECT DE HOTARARE
privind incetarea detasarii domnului prof. univ. dr. Catalin Ion BORDEIANU
pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi
si desemnarea unui nou manager interimar
Consiliul Judetean Iasi,
Aviind in vedere:
Expunerea de motive privind incetarea deta5Arii domnului prof. univ. dr. CatAlin Ion
BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului la5i si
desemnarea unui manager interimar, prezentatA de Pre5edintele Consiliului Judetean Ia5i, in
calitatea sa de initiator, inregistratA sub nr. 12412 din 23 .(itt2018;
Raportul de specialitate privind incetarea deta5arii domnului prof. univ. dr. CAtAlin Ion
BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Ia5i si
desemnarea unui manager interimar, elaborat de catre Serviciul Resurse Umane 5i Salarizare si
inregistrat sub nr. tat it din X3. 04, 2018;
Nota de fundamentare a Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi privind incetarea deta5Arii
domnului prof univ. dr. Catalin Ion BORDEIANU 5i numirea noului manager interimar al
din 17.04.2018;
institutiei de culturk inregistrata la Consiliul Judetean la5i sub nr.
Adresa nr. 540/18.04.2018 prin care S.C. ROMOLD SRL comunica incetarea deta5Arii
domnului prof. univ. dr. Catalin Ion Bordeianu in functia de manager interimar al Ansamblului
Folcloric al Judetului Iasi, incepand cu data de 19.04.2018;
Prevederile HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 422/27.10.2017 privind deta5area domnului
prof. univ. dr. CatAlin Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului
Folcloric al Judetului Ia5i;
Prevederile art.45 — 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificArile 5i
completarile ulterioare;
Prevederile art. 33 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de culturA,
cu modificarile 5i completarile ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministerului Culturii 5i Cultelor nr. 118/2006 privind infiintarea,
organizarea 5i desfa5urarea activitatii a5ezAmintelor culturale;
Prevederile OG nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum
si desfA5urarea de activitAti de impresariat artistic, cu modificarile 5i completarile ulterioare;
Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) 5i alin. (2), lit. e) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicatA, cu modificArile si completArile ulterioare
in temeiul art. 97, alin. (1) 5i ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicatA,
cu modificarile 5i completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1— incepand cu data prezentei se is act de incetarea deta5Arii domnului prof. univ. dr.
Malin Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului
Ia5i.

se numqte
Art. 2 — Incepand cu data prezentei, domnul
pand la finalizarea concursului de
manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului
proiecte de management.
Art. 3 - Pe durata exercitarii functiei de manager interimar, domnul
va fi remunerat la nivelul prevazut pentru manager.
Art. 4 — (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul sA efectueze toate actele
de gestiune curentA.
(2) Angajarea altor cheltuieli decal cele de gestiune curentA se poate face cu aprobarea
expresa a ordonatorului principal de credite.
Art. 5 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse Ia indeplinire de catre Serviciul Resurse
Umane §i Salarizare §i persoanele mentionate la art. 1 §i 2.
Art. 6 - Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni i Presa va comunica in copie prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului la§i,
Serviciului Resurse Umane §i Salarizare, Ansamblului Folcloric al Judetului la§i §i persoanelor
mentionate la art. 1 Si 2.
Art. 7 — Aducerea la cunoOntA publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de
cAtre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni
§i Presa.
Data astazi,

PRESEDINTE,
Dr. ing. Maricel POPA

Sustine proiectul de hotarfire,
Serviciul Resurse Umane si Salarizare
$ef serviciu, Radu-Gabriel APETREI
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SECRETAR AL DETULUI IA51
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DIRECTIA JURIDICA,
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat Ia cuno$tinta de acest inscris of icial si
imi asum responsabilitatea asupra legalitgii
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De acord sa se supuna dezbaterii

RAPORT DE SPECIALITATE
privind incetarea detasarii domnului prof. univ. dr. Catalin Ion BORDEIANU
pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi
si desemnarea unui manager interimar

Prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 422/27.10.2017, domnul prof. univ. dr. CAtAlin
Ion BORDEIANU a fost detwt pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al
Judetului Iasi, in conformitate cu prevederile art.45 - 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O. U.G. nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de culturei, cu modificarile completarile ulterioare, panA la
ocuparea postului de manager conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Prin Hotarcirea Consiliului Judetean Iasi nr. 59/20.02.2018 s-a aprobat organizarea
concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului
Folcloric al Judetului la.0, in conditiile 0.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor
publice de culturei, cu modificarile si completarile ulterioare §i ale Anexei 1 la Ordinul Ministerului
Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfacurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfegurare a
evalueirii managementului, a modelului-cadru al caietului de objective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management.
Prin Nota de fundamentare inregistratA la Consiliul Judetean la.0 sub nr.
/17.04.2018,
Ansamblul Folcloric al Judetului Iasi aduce la cunotinta Consiliului Judetean Iasi faptul ca,
incepand cu data de 20.04.2018 s-a aprobat transferul domnului prof. univ. dr. CAtAlin Ion
BORDEIANU la Ministerul Afacerilor Externe in fiinctia de consilier diplomatic, respectiv director
adjunct al Institutului de CulturA Roman "Mihai Eminescu" din Chi§inau §i ca urmare inceteazA
deta§area pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi.
Conform art. 33 din 0.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de
culture!, cu modificarile
completarile ulterioare, in situatiile de incetare a contractului de
management inainte de termen, autoritatea desemneazA, prin ordin sau dispozitie, o persoana
competenta sa asigure managementul institutiei publice de cultura, in maximum 5 zile de la data
constatArii incetarii contractului de management, si organizeazA un nou concurs de proiecte de
management. Persoana care asigura interimatul managementului va fi remunerate la nivelul
prevazut pentru manager.

/17.04.2018,
Prin Nota de fundamentare inregistratA la Consiliul Judetean Iasi sub nr.
Ansamblul Folcloric al Judetului Iasi propune desemnarea domnului Andrei-Alexandru
ABUTOAIEI, secretar marketing, drept manager interimar, panA la finalizarea concursului de
proiecte de management.
Potrivit Anuntului nr. 10707/04.04.2018, rezultatul final al concursului se va publica in data
de 23.05.2018.
alin. (2), lit. e) din Legea
in conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. b)
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatei, cu modificeirile ci compleieirile ulterioare,
consiliul judetean indeplinqte atributii privind organizarea §i functionarea aparatului de specialitate
al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean §i ale societalilor
comerciale §i regiilor autonome de interes judetean, iar in exercitarea acestor atributii numqte,
sanctioneazA §i dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupA caz,
a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducAtorii institutiilor si serviciilor publice de
interes judetean.
Fat5 de cele prezentate, supunem dezbaterii plenului consiliului judetean Proiectul de
hotarfire privind incetarea deta§arii domnului prof. univ. dr. Catalin Ion BORDEIANU pe postul de
manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi si desemnarea unui nou manager
interimar.

Am luat la cunostinti de acest inscris oficial
imi asum responsabilitatea asupra legalitatii.

DIRECTIA JURIDICA,
Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial.

Sef serviciu,
Radu Gabriel APETREI
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind incetarea detaOrii domnului prof. univ. dr. Calalin Ion BORDEIANU
pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului Iasi
si desemnarea unui non manager interimar

Prin Hoteircirea Consiliului Judelean la$i nr. 422/27.10.2017, domnul prof. univ. dr. CAtalin
Ion BORDEIANU a fost detasat pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al
Judetului Iasi, in conformitate cu prevederile art.45 - 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii,
completarile ulterioare §i ale 0. U.G. nr. 189/2008 privind
republicat, cu modificarile
managementul institutiilor publice de cultura, cu modificeirile .yi completarile ulterioare, pana Ia
ocuparea postului de manager conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
nr. 59/20.02.2018 s-a aprobat organizarea
Prin Hotarcirea Consiliului Juderean
concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului
Folcloric al Judetului Iasi, in conditiile O. U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutillor
publice de cultura, cu modificarile $i completarile ulterioare si ale Anexei 1 la Ordinul Ministerului
Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare $i desAurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare desfkurare a
evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum $i a modelului-cadru al contractului de management.
/17.04.2018,
Prin Nota de fundamentare inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.
Ansamblul Folcloric al Judetului Iasi aduce la cunostinta Consiliului Judetean Iasi faptul cA,
incepand cu data de 20.04.2018 s-a aprobat transferul domnului prof. univ. dr. CAtAlin Ion
BORDEIANU la Ministerul Afacerilor Externe in functia de consilier diplomatic, respectiv director
adjunct al Institutului de Cu!tura Roman "Mihai Eminescu" din Chisinau si ca urmare inceteazA
detasarea pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului
Conform art. 33 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de
completarile ulterioare, in situatiile de incetare a contractului de
cultura, cu modificeirile
management inainte de termen, autoritatea desemneaza, prin ordin sau dispozitie, o persoana
competenta sa asigure managementul institutiei publice de cultura, in maximum 5 zile de la data
constatarii incetarii contractului de management, $i organizeazA un nou concurs de proiecte de
management. Persoana care asigure interimatul managementului va fi remunerate la nivelul
prevAzut pentru manager.
/17.04.2018,
Prin Nota de fundamentare inregistrata Ia Consiliul Judetean Iasi sub nr.
Ansamblul Folcloric al Judetului Iasi propune desemnarea domnului Andrei-Alexandru
ABUTOAIEI, secretar marketing, drept manager interimar, pane la finalizarea concursului de
proiecte de management.

Potrivit Anuntului nr. 10707/04.04.2018, rezultatul final al concursului se va publica in data
de 23.05.2018.
in conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. b) ci alin. (2), lit. e) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicato, cu modificcirile .5i completarile ulterioare,
consiliul judetean indeplinqte atributii privind organizarea i functionarea aparatului de specialitate
al consiliului judetean, ale institutiilor §i serviciilor publice de interes judetean *i ale societAtilor
comerciale i regiilor autonome de interes judetean, iar in exercitarea acestor atributii numeVe,
sanctioneaza dispune suspendarea, modificarea incetarea raporturilor de serviciu sau, dupA caz,
a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducAtorii institutiilor §i serviciilor publice de
interes judetean.
Fata de cele prezentate, supun dezbaterii plenului consiliului judetean Proiectul de hotArare
privind incetarea deta§arii domnului prof. univ. dr. CAMlin Ion BORDEIANU pe postul de manager
interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului tai §i desemnarea unui nou manager interimar.

S.C. ROMOLD SRL
Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 115
Tel: 0235/362362, Tel/fax: 0335/405666,
e-mail: romold.vaslui@vahoo.com
Nr.L din
Catre,
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Resurse Umane,

Prin prezenta vä comunicam cà, incepand cu data de 19.04.2018, inceteaza deta*area
1)omnului prof.univ.dr. Calalin Bordeianu in functia de manager interimar al Ansamblului
Foleloric al Judetului Ia.i, deoarece a fost aprobat transferul acestuia la Ministerul Afacerilor
Externe incepand cu data de 20.04.2018.
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gume / Prenume Abutoaiei Alexandru Andrei

Telefon

E-mail

Nationalitate

Data naste

Sex masculin

Limba maternA

roman

Experienta
profesionalA

2002-2005:Agent Marketing Generali S.A.
-Consilier si Manager recuperare creante.
- purtarea de negocieri cu debitorii in ce priveste modalitatea de stingere a debitelor
-notiticarea telefonic sau in scris a tututor debitorilor conforn procedurii de recuperare a
debitelor

2006-2010:Director Economic in cadrul SC FINANCE RECOVERY SRL
- Recuperare creante. Activitati de tip : soft collection si hard collection, etapa ce
consta in declansarea procedurilor prin intermediul colaboratorilor firmei noastre.

007-2010: Partener Reiffeisen Bank si OTP Bank.

007-2010: Director vanzari SC ROUA SRL as
laborarea si urmarirea realizarii planului de vanzarj si profit
dentificarea unor noi directii de dezvoltare
Irganizarea activitAtii departamentului de vanzare
omovarea de noi solutii
011-2016:Consilier Parlamentar, Cabinet Senator, Senatul Romaniei-Parlamentul
omaniei
Urmarirea agendei senatorului, asistarea senatorului in initierea si implementarea
propunerilor legislative
Participarea alaturi de senator la comisiile de specialitate
Organizarea de intalniri cu cetatenii in cadrul biroului senatarolui

012 — 2016 : Consilier Local Primaria Vaslui.
Membru in comisia Buget Finante, Cultura si Invatamant;
2013 — 2016: Profesor la Catedra de Management si Contabiliate Financiara in cadrul
Liceului Economic. „Anghel Rugina" Vaslui;

2013-2017:Profesor la disciplina: Instrumente financiare si disciplina management si
marketing in cadrul Liceului Economic „ Anghel Rugina" Vaslui.

Educatie si
fonnare

2001-2005:
Facultatea de Educatie si Sport , Universitatea „Alexandru loan Cuza- Iasi.
,
005-2007:Master Management Comercial „Alexandra loan Cuza" Iasi. Facultatea de
..,t.•onomie si Administrarea Afacerilor.

006-2007:Institutul Diplomatic Roman;',Diplomatie si Securitate"

008-2009:"Protocol si eticheta in diplomatie"

2009-2010:"Politica externa si relatii intemationale"
2010-2011:Universitatea Nationala de Aparare „Carol I"; „Conflict M
'Negociation"

017-prezent:Scoala Doctorala in cadrul Universitatii „Gheorghe Asac
Iasi,specializarea Managment Industrial

an

Aptitudini

Capacitate de organi7are;

competente Capacitate de conducere;
organizatorice
Capacitate de coordonare;
Capacitatea de a rezolva probleme
Capacitate de analiza si sinteza;

0 buna capacitate de integrare in medii cul
Competente si
abilitati sociale

Abilitati foarte bune de comunicare ;
AbilitAti excelente de lucru in echi A;
Seriozitate;
Adaptabil la conditii de mu

intelegere
Ascultare

Limba EnglezA

Vorbire
Citire

Utilizator

Utilizator

C
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experime
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ntat

ntat
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Limba SpaniolA
C

Utilizator
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Competente si Cunostinte PC:Word,Excel,Power Point,Intemet
aptitudini de
ut 1 izare a

Atestat in activitati financiare si comerciale

calculatorului

Alte competente Hobby:muzica, plimbari , sport
i aptitudini
Permis de Categoria B
conducere

Activitatea

Membru al Partidului National Liberal in perioda 2006 —2014;

politica
Presedinte al Tineretului National Liberal VASLUI in perioada 2012 — 2014;

enibm fondator al Partidului Liberal Reformator,

resedinte al Organizatiei Judetene al Partidului Liberal Reformator Vaslui in perioada
014-2015;
resedinte al Organizatiei Judetene al partidului Aliantei Liberarilor si Democratilor in
erioada 2016-2017;

