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INFORMARE
privind rezultatul evaluării activităţii în anul 2021 a managerilor de la
Muzeul Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi
Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
În perioada 18 – 31.03.2022 s-a desfăşurat, la sediul Consiliului
judeţean Buzău, procedura de evaluare anuală a managementului la unele
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean Buzău,
potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 26/2022.
Comisiile de evaluare şi secretariatele acestora au fost stabilite prin
Dispoziţiile nr. 77/2022, 78/2022 şi 79/2022 ale Preşedintelui Consiliului
judeţean Buzău, conform prevederilor art. 5 din hotărârea menţionată. Din
aceste comisii au făcut parte câte un reprezentant al autorităţii publice
judeţene şi câte doi specialişti din domeniul instituţiei publice analizate.
În urma prezentării documentelor şi derulării etapelor prevăzute de
legislaţia în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 189/2008 cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul nr. 2799/2015 al Ministrului culturii,
comisiile de evaluare au stabilit, conform rezultatelor obţinute, continuarea
managementului în cadrul contractelor de management încheiate pentru
fiecare caz în parte. În baza mandatului încredinţat de plenul consiliului, prin
dispoziţie a Preşedintelui, au fost aprobate rezultatele evaluării managerilor,
astfel:
1. Pentru Muzeul judeţean Buzău, prin Dispoziţia nr. 104/2022 s-a
aprobat rezultatul evaluării anuale (a patra evaluare) a
managementului exercitat în anul 2021 de domnul COSTACHE–
BOLOCAN DANIEL, Managerul Muzeului judeţean Buzău, nota finală
10;
2. Pentru Teatrul „George Ciprian” Buzău, prin Dispoziţia nr.
105/2022 s-a aprobat rezultatul evaluării anuale (a treia evaluare)
a managementului exercitat în anul 2021 de doamna CHIVULESCU
GINA, Managerul Teatrului „George Ciprian” Buzău, nota finală 10;
3. Pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, prin
Dispoziţia nr. 106/2022 s-a aprobat rezultatul evaluării anuale (a
treia evaluare) a managementului exercitat în anul 2021 de domnul
OANCEA ION - COSMA, Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi
Artă Buzău, nota finală 10.
Prezenta Notă a fost întocmită şi prezentată în temeiul prevederilor art.
6 din Hotărârea nr. 26/11 februarie 2022 a Consiliului judeţean Buzău.
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