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PROIECT DE HOTARARE
privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 si numirea domnului
Dan Nicolae Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, !Ana la
finalizarea analizei noului proiect de management depus de acesta in conformitate cu
art.43 Al din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituriilor publice de culturti, cu
modificiirile Si complettirile ulterioure

Consiliul Judetean
Avand in vedere:
Expunerea de motive privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 §i
numirea domnului Dan Nicolae Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh.
Asachi" Iasi, panA Ia finalizarea analizei noului proiect de management depus de acesta in
conformitate cu art.4.1^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institufillor publice de
cultura, cu modificarile .Si completeirile ulterioare, prezentad de Pre§edintele Consiliului
04. 2018;
Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr.
Raportul de specialitate privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 §i
numirea domnului Dan Nicolae Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh.
Asachi" Iasi, Old Ia finalizarea analizei noului proiect de management depus de acesta in
conformitate cu art.4.31̀ 1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituliilor publice de
culture'', cu modificarile completeirile ulterioare, elaborat de cAtre Serviciul Resurse Umane
§i Salarizare §i inregistrat sub nr./236‘3/4".04 2018;
Contractul de management nr.5438/23.04.2013 al domnului Dan Nicolae Dobos;
Procesul-verbal nr.8593/19.03.2018 privind evaluarea finals a managementului Bibliotecii
Judetene "Gh. Asachi" Iasi pentru perioada 2013-2017, exercitat de domnul Dan Nicolae
Dobos;
Raportul comisiei nr.9515/26.03.2018 privind evaluarea finals a managementului Bibliotecii
Judetene "Gh. Asachi" Iasi pentru perioada 2013-2017, exercitat de domnul Dan Nicolae
Dobos;
Prevederile art. 32, alin. (1), lit. b) §i art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul
institutiilor publice de culturk cu modificArile §i completarile ulterioare;
Prevederile art. 28, alin. (1), lit. b) din Contractul de management nr.5438/23.04.2013 al
domnului Dan Nicolae Dobos;
Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) §i alin. (2), lit. e) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicatk cu modificarile §i compledrile ulterioare
in temeiul art. 97, alin. (1) §i ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001,
republicatk cu modificarile §i compledrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1 — Se is act de incetarea, la data de 23.04.2018, a Contractului de management
nr.5438/23.04.2013 al domnului Dan Nicolae Dobo§, manager al Bibliotecii Judetene „Gh.
Asachi" la§i, la incetarea duratei pentru care a fost incheiat, in conformitate cu prevederile art. 32,
alin. (1), lit. b) din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu
completarile ulterioare Si ale art. 28, alin. (1), lit. b) din Contractul de
modifietrile
management men(ionat.
Art. 2 — Incepand cu data prezentei, domnul Dan Nicolae Dobo§ se nume§te manager
interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, pand la finalizarea analizei noului proiect de
management depus de acesta in conformitate cu art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind
managementul institutlilor publice de cultura, cu modificarile .yi completarile ulterioare.
Art. 3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de care Biblioteca
Judeteana „Gh. Asachi" Iasi, Serviciul Resurse Umane §i Salarizare §i domnul Dan Nicolae
Dobo§.
Art. 4 — Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa va comunica in copie prezenta hotarare lnstitutiei Prefectului
Judetului Iasi, Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, Serviciului Resurse Umane §i Salarizare §i
domnului Dan Nicolae Dobo§.
Art. 5 — Aducerea la cuno§tinta publicA a prevederilor prezentei hotarari va fi asiguratA de
catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni
§i Presa.
Data astazi,
PRE5EDINTE,
Dr. ing. Maricel POPA
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RAPORT DE SPECIALITATE
nului Dan
privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 si numire
Nicolae Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, liana la
finalizarea evaluarii noului proiect de management depus de acesta in conformitate cu
art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institufiilor publice de culturd, cu
modificarile fi completarile ulterioare

in perioada 28 februarie — 29 martie 2018 Consiliul Judetean Iasi a asigurat evaluarea
managementului la institutiile publice de culturA din subordine. in data de 19.03.2018 a avut loc
evaluarea finals a managementului asigurat pentru perioada 2013-2017 de domnul Dan Nicolae
Dobos, managerul Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi.
Comisia de evaluare numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi
desfasurat activitatea la sediul Consiliului Judetean Iasi cu respectarea
nr.260/2018
urmatoarelor prevederi legale:
1. art. 36 — 45 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu
modificArile si completarile ulterioare;
2. Anexa nr.2 la OMC nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si
descasurare a evaluArii managementului, a modelului-cadru al caietului de objective, a
modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de
management;
3. Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.49/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si desfasurare a evaluarii managementului institu;iilor publice de cultura din subordinea
Consiliului Judetean Iasi.
LucrArile comisiei de evaluare au fost consemnate in procesul-verbal nr. 8593/19.03.2018
intocmit de secretariatul comisiei, semnat de toti membrii comisiei si de secretari, avand ca anexe
fisele individuale de notare ale membrilor evaluatori. In urma evaluarii finale a managementului,
domnul Dan Nicolae Dobos a obtinut nota 9,48.

Dupa finalizarea procedurii de evaluare, in temeiul art.41 ci art.43^1 din O.U.G.
nr.189/2008, actualizata, comisia a intocmit Raportul motivat asupra rezultatului obtinut de
manager, Inregistrat sub nr. 9515/26.03.2018 si a facut recomandarea pentru depunerea de catre
domnul Dan Nicolae Dobos a unui nou proiect de management, in conformitate cu cerintele
caietului de objective ce va fi intocmit de Consiliul Judetean Iasi.
Contractul de management nr.5438/23.04.2013 al domnului Dan Nicolae Dobos, manager al
Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, este incheiat pe o perioadd de 5 ani, respectiv pana la data de
23.04.2018. In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1), lit. b) din contractul de management
mentionat si ale art. 32, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 189/2008, actualizatei, contractul de
management inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost incheiat.
Pentru asigurarea continuitAtii managementului Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi
propunem numirea domnului Dan Nicolae Dobos manager interimar, pana la finalizarea evaluarii
noului proiect de management ce va fi depus de acesta in conformitate cu prevederile art.43^1 din
OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de culturit cu modificarile .5i
completarile ulterioare.
In confonnitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit.a) yi alin. (2), lit. e) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatci, cu modificarile completarile ulterioare,
consiliul judetean indeplineste atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate
al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societAtilor
comerciale si regiilor autonome de interes judetean, jar in exercitarea acestor atributii numeste,
sanctioneaza si 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.
Pa' de cele de mai sus, supunem spre dezbatere plenului Consiliului Judetean Iasi Proiectul
de hotarare privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 si numirea
domnului Dan Nicolae Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi,
010 la finalizarea evaluarii noului proiect de management depus de acesta in conformitate cu
art.4.3^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu
modificiirile completarile ulterioare.
Am luat la cunoOntft de acest inscris oficial imi
asum responsabilitatea asupra legalitatii
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DIRECTOR EXECUTIV,
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 si numirea domnului Dan
Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, pang la finalizarea
evalugrii noului proiect de management depus de acesta in conformitate cu art43^1 din OUG
nr. 189/2008 privind managementul instituffflor publice de callus* cu ntodificorile fi
compleuirile ulterioare

In perioada 28 februarie — 29 martie 2018 Consiliul Judetean Iasi a asigurat evaluarea
managementului la institutiile publice de cultura din subordine. In data de 19.03.2018 a avut loc
evaluarea finals a managementului asigurat pentru perioada 2013-2017 de domnul Dan Dobo§,
managerul Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi.
Comisia de evaluare numita prin Dispozitia Pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi
nr.260/2018 §i-a desfa§urat activitatea la sediul Consiliului Judetean Iasi cu respectarea
urinAtoarelor prevederi legale:
1. art. 36 — 45 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de culturA, cu
modificArile §i completarile ulterioare;
2. Anexa nr.2 la OMC nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare §i
desfa§urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare §i
desfa§urare a evaltarii managementului, a modelului-cadru al caietului de objective, a
modelului-cadru al raportului de activitate, precum §i a modelului-cadru al contractului de
management;
3. Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr.49/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare
§i desfa§urare a evaluArii managementului institutiilor publice de cultura din subordinea
Consiliului Judetean Iasi.
LucrArile comisiei de evaluare au fost consemnate in procesul-verbal nr. 8593/19.03.2018
intocmit de secretariatul comisiei, semnat de toti membrii comisiei §i de secretari, avand ca anexe
fi§ele individuale de notare ale membrilor evaluatori. in urma evaluarii finale a managementului.
domnul Dan Dobo§ a obtinut iota 9,48.
DupA finalizarea procedurii de evaluare, in temeiul art.41 si art.43^1 din O.U.G.
nr.189/2008, actualizatei, comisia a intocmit Raportul motivat asupra rezultatului obtinut de
manager, Inregistrat sub nr. 9515/26.03.2018 §i a fAcut recomandarea pentru depunerea de catre
domnul Dan Dobos a unui nou project de management, in conformitate cu cerintele caietului
de objective ce va fi intocmit de Consiliul Judetean Iasi.

Contractul de management nr.5438/23.04.2013 al domnului Dan Dobo§, manager al
Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, este incheiat pe o perioada de 5 ani, respectiv panA la data de
23.04.2018. In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1), lit. b) din contractul de management
mentionat §i ale art. 32, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 189/2008, actualizatei, contractul de
management inceteaza la expirarea duratei pentru care a fort incheiat.
Pentru asigurarea continuitatii managementului Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi
propunem numirea domnului Dan Dobo§ manager interimar, pana la finalizarea evalukii noului
proiect de management ce va fi depus de acesta in conformitate cu prevederile art.43^1 din OUG
nr. 189/2008 privind managementul instituffilor publice de cultura, cu modificeirile completarile
ulterioare.
In conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit.a) .Fi alin. (2), lit. e) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificeirile si completarile ulterioare,
consiliul judetean indepline§te 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 nume§te,
sanctioneaza §i dispune suspendarea, modificarea §i 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 de mai sus, supunem spre dezbatere plenului Consiliului Judetean Iasi Proiectul
de hotarfire privind incetarea contractului de management nr. 5438/23.04.2013 si numirea
domnului Dan Dobos manager interimar al Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, pang la
finalizarea evaluarii noului proiect de management depus de acesta In conformitate cu
art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementui institutiilor publice de cufturd, cu
modifictirile si completarile ulterioare.

CONSILIUL JUDETEAN IASI
Comisia de evaluare nr. 3 numita prin
Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr.43/31.01.2018
Nr. 9\17..r. / 26.03.2018
RAPORT
privind evaluarea anuala a managementului
Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi pentru perioada 2013 - 2017
exercitat de domnul director Dan Nicolae Dobos

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 42/31.01.2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare qi desfa4urare a evaluarii managementului
institujiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Ia§1, Comisia de
evaluare nr. 3 numitd prin Dispozitia Consiliului Judetean Ia§i nr.260/19.02.2018, a
procedat conform calendarului stabilit, la evaluarea managementului exercitat in
perioada 2013-2017 de domnul Dan Nicolae Dobn director al Bibliotecii Judetene "
Gh.Asachi "
Comisia, intrunita in sedinta la sediul Consiliului Judetean Iasi in data de
19.03.2018 ora 12,00, si-a desfa§urat activitatea potrivit prevederilor Anexei nr.4 a
HG nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi
desfa prare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de
organizare desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului
de objective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum modelului-cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura,
respectiv:
a analizat solicitarea transmisa de catre Consiliul Judetean Ia§i in vederea
intocmirii raportului de activitate §i a stabilit punctajul/grila de evaluare pentru
criteriile in baza carora s-au notat raportul de activitate §i interviul;
a studiat §i evaluat raportul de activitate, in corelare cu referatele-analiza
intocmite de reprezentantii compartimentelor de specialitate;
a evaluat raportul de activitate pe baza de interviu sustinut de manager-interviul
a constat in formularea unor intrebari de catre membrii comisiei de evaluare, cu
notarea raspunsurilor respective, in scris, precum §i inregistrarea in format
audio, anexa la procesul verbal ;

- a analizat si a acordat note pentru fiecare etapa a evaluarii.
Lucrarile comisiei de evaluare au fort consemnate intr-un proces-verbal
intocmit de reprezentantul Serviciului Resurse Umane

Salarizare din cadrul

Secretariatului Comisiei, avand ca anexe fisele individuale ale membrilor care contin
punctajele pe criterii

subcriterii de evaluare, certificate prin semnatura de toti

membrii comisiei si secretari.
Luand in considerare:
- Procesul — verbal inregistrat sub nr.8593/19.03.2018, intocmit de Comisia de
evaluare nr.3, privind modul de organizare si desfasurare a procedurii de
evaluare a managementului aferent anului 2017 al Bibliotecii Judetene "
Gh.Asachi " Iasi;
- Nota finala (9,48) acordata domnului director Dan Nicolae Dobos la evaluarea
managementului conform fiselor individuale ale membrilor evaluatori;
Comisia de evaluare pentru managementul aplicat Bibliotecii Judetene "
Gh.Asachi " Iasi in perioada de referinta, refine unnatoarele aspecte relevante:
domnul director Dan Nicolae Dobos

indeplinit in bung masura obligatiile

asumate prin Contractul de management pentru perioada evaluata 2013-2017;
deciziile manageriale luate in domeniul resurselor umane au vizat asigurarea
stabilitatii cadrului normativ intern, asigurarea nevoilor de personal,
identificarea nevoilor de formare profesionala si asigurarea perfectionarii in
raport cu prioritatile stabilite si fondurile disponibile, evaluarea personalului si
valorificarea rezultatelor evaluarii prin promovare.
prin masurile luate in calitate de manager, domnul Dan Nicolae Dobos a
asigurat functionalitatea optima a acesteia atat din punet de vedere
administrativ, economico-financiar, cat si in activitatea culturala, implementand
un management performant.
prin activitatea profesionala desffisurata s-a reusit indeplinirea sarcinilor si
obiectivelor specifice prevazute de legislatia in vigoare;
pentru cunoasterea Si cresterea numarului de utilizatori, s-a apelat la modalitati
diferite de informare in functie de domeniile de interes, prin efectuarea
continua de sondaje, completarea de chestionare, participari la festivaluri, gale,

concursuri, saloane, targuri, acliuni publicitare pe toate canalele de comunicare
media, pe pagina web sau pe retelele de socializare;
punctele esentiale ale managementului bibliotecii au fost cre$terea nivelului
fondurilor atrase prin activizarea programului de stimulare a donatiilor $i prin
parteneriate cu autoritatile locale municipale, imbogatirea colectiei de
documente cu resurse proprii $i prin activitatea departamentului de editura.
functiile managementului, planificare, organizare, coordonare, antrenaremotivare evaluare-control au fost exercitate in mod corespunzator, avand ca
efect atingerea obiectivelor institutiei, eficientizarea folosirii resurselor, un grad
Inalt de satisfactie a beneficiarilor creand premise de extindere pe not spatii
pentru a raspunde nevoilor comunitatii.
In urma analizei raportului de activitate, in corelare cu referatele-analiza
Intocmite de reprezentantii compartimentelor de specialitate

cu Contractul de

management, comisia de evaluare a acordat nota 9,48.
Fata de cele de mai sus, comisia recomanda, in conformitate cu prevederile art.
41, alin.(1), coroborat cu art.43^1 din OUG nr.189/2008, privind managementul
institutiilor publice de cultura, cu modificarile completarile ulterioare, incheierea
unui nou contract de management in baza proiectului de management ce va fi depus
de domnul director Dan Nicolae Dobo$, in conformitate cu cerintele caietului de
objective intocmit de autoritate .
Consiliul Judetean Ia$i va Intocmi caietul de obiective $i va stabili termenul de
depunere a proiectului de management.
COMISIA DE EVALUARE:
Prqedinte, Lacramioara STRATULAT
Membri: Antonio PATRAS
Radu URSANU
Secretariat: Maria PORAICO
Doina SAPUNARU
Tiberiu SANDOVICI

CONSILIUL JUDETEAN IASI
Comisia de evaluare nr. 3 numita prin
Hotarfirea Consiliului Judetean 1a0 nr. 43/31.01.2018
Nr.
/ 19.03.2018

PROCES-VERBAL
incheiat astazi 19.03.2018 la sediul Consiliului Judetean Iasi

Comisia de evaluare nr. 3, munita prin Hotarfirea nr. 43/31.01.2018,
intrunita astazi 19.03.2018, ora 12,00, la sediul Consiliului Judetean
procedeaza la evaluarea finals a managementului asigurat pentru perioada
2013 - 2017 de domnul director Dan Nicolae Dolx4, director al Bibliotecii
Judetene "Gh. Asachi"
Comisia i§i desfa§oara activitatea cu respectarea Regulamentului de
organizare qi desfacurare a evaluarii managementului institujiilor publice de
culturei din subordinea Consiliului Judetean Jacj, aprobat prin Hotararea nr.
42/31.01.2018, in baza OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor
publice de culturcl, cu modificarile qi completarile ulterioare

ale HG

nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
desfaqurare a evaluclrii managementului, modelului-cadru al caietului de
objective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum ci modeluluicadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice
de cultura.
Comisia stabile§te grila de evaluare pentru criteriile in baza carora se vor
nota raportul de evaluare interviul incheie un proces-verbal separat, care
constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.
In continuare, fiecare membru al comisiei studiaza i evalueaza raportul
de activitate, in corelare cu referatele-analiza intocmite de secretari §i cu
Contractul de management. Notele acordate pentru fiecare criteriu sunt inscrise

in fi§ele individuale completate de membrii comisiei, care constituie anexele
nr.2-4 la prezentul proces-verbal.
Domnul director Dan Nicolae Dobo§ suss ine interviul in fata comisiei,
find evaluat potrivit acelora§i criterii, notele find inscrise in fi§ele individuale
completate de membrii comisiei.
Dupa desra§urarea ambelor probe, comisia consemneaza punctajul final
al evaluarii domnului director Dan Nicolae Dobo§, director al Bibliotecii
Judetene "Gh. Asachi" Ia§i:

analiza raportului

nota 9,48

interviul

nota 9,47

nota finala

nota 9,48

COMISIA DE EVALUARE:

Prewiinte, Lacramioara STRATULAT
Membri: Antonio PATRAS
Radu URSANU

Secretariat: Maria PORAICO
Doina SAPUNARU
Tiberiu SANDOVICI

