
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIULJUDHTF,AN
PRESEDINTE

DISPOZITIA  nr. EL
din    2\   ly'\f\Rr\ \E_           2022

privind aprobarea Regulamentului de organizare §i desfasurare a evalu5rii
anuale  a managementului la nivelul Bibliotecii Judetene

"Ioni€a Scipione Badescu" Sa]aj

Presedintele Consiliului Judetean Salaj;

Avand in vedere:
-     referatul  nr.   4957   din  21.03.2022     al  Directiei  juridice   §i   administratie

locala;
-     art.  36 alin.  (1) Si art.  37 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.

189/2008    privind    managementul    institutiilor    publice    de    cultur5,    cu
modificarile Si complet5rile ulterioare;

-    Anexa nr.  2  la Ordinul  ministrului culturii   nr.  2799/2015  pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare Si desfasurare a concursului de proiecte
de  management,  a  Regulamentului-cadru  de  organizare  Si  desfasurare  a
evaluarii  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 temeiul  art.  196  alin.  (1)  lit.  b)  din Ordonanta de Urgenta a Guvemului
nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  Si  completarile
ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare Si desfa§urare a evaluarii anuale
a managementului la nivelul Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj,
conform cz#exez. care face parte integrant5 din prezenta dispozitie.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-    Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" S5laj;
-Directiajuridica si administratie locala.

Art. 3. Prezenta dispozitie se comunic5 la:
-   Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione 85descu" Salaj;
-    Directiajuridica Si administratie locala;
-doamna Marian Mariana-Lucia.

PRESEDINTE,

DINU IANCU-SALAJANU

Contrasemneaza:
SECRETARUL    GENERAL   AL

JUDETULUI
Cosmin-Radu Vlaicu



]a Dispozitia nr. 1 f\   din  .2\ ,C,'3
Anexa
2022 privind aprobarea Regulamentului de

organizare Si dcsfasurarc a cvaluarii anuale a managementului la nivelul
Bibliotecii Judetenc "Ionita Scipione Badescu" Salaj

RF]GULAMENT
de organizarc Si desfasurare a eva]uarii anuale a managementului

la nivelul Bibliotccii Judctcne "Ionita Scipione Badescu" Salaj

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART.   1.  Evaluarea  managementului  de  catre  Consiliul  Judetean  Salaj,  denumita  in
continuare   cz#/orz./cz/ecz,   pentru   Biblioteca  Judetean5   "Ionita   Scipione   85descu"   Salaj,
denumita  in  continuare  institutia,  se  realizeaza in  conformitate  cu  prevederile  Ordonantei  de
urgenta  a  Guvernului  nr.   189/2008  privind  managementul  institutiilor  publice  de  cultura,  cu
modificarile  Si  completarile  ulterioare,  aprobata  prin  Legea  nr.  269/2009,  cu  modificarile  Si
completarile   ulterioare,    denumita   in    continuare   orc7o#o#/d     c7e    wrge#/d,    coroborate   cu
prevederile  Ordinului  nr.  2799/2015  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  de  organizare  Si
desfasurare a concursului de proiectc de management, a Regulamentului-cadru de organizare Si
desfasurare   a   evaluarii   inanagementului,   a   modelului-cadru   al   caietului   de   obiective,   a
modelului-cadru  al  raportului  de  activitate,  precum  Si  a  modelului-cadru  al  contractului  de
management.

ART.  2.    Prezentul  regulainent  reglementeaza  procedura  prin  care  autoritatea verifica
modul in care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management in raport cu
resursele financiare alocate Si este elaborat  pentru evaluarea anuala a inanagementului realizat
in perioada 20.09-31.12.2021  la nivelul Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj.

ART. 3. (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate intocmit
de  catre  doamna  Marian   Mariana-Lucia,   managerul   Bibliotecii   Judetene   "Ionita   Scipione
Badescu" Salaj, denumit in continuare mcz#c7gerct/.

(2)   Raportul   de   activitate   se   depune   la   sediul   Consiliului   Judetean   Salaj,
Serviciul  resurse umane, salarizare Si organizare.

(3)  Raportul  de  activitate  va  fi  intocmit  cu  luarea in  considerare  a modelului-
cadru  elaborat  de  Ministerul  Culturii,  aprobat  prin  Ordinul  nr.  2799/2015  pentru  aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare Si desfasurare a concursului de proiecte de management, a
Regulainentului-cadru  de  organizare  Si  desfasurare  a  evaluarii  managementului,  a modelului-
cadru  al  caietului  de  obiectivc`   a  inodelului-cadru  al  raportului  de  activitate,  precum  Si  a
modelului-cadru al contractului de inanageinent (Anexa 4).

ART. 4.  Evaluarea managementului este organizata in doua etape, astfel:
a) prima etapa: analiza raportului de activitate;
b)  a  doua  etapa:  sustinerea  raportului  de  activitate  de  catre  manager  in  cadrul  unui

interviu, desfasurat la sediul autoritatii.
ART. 5. Evaluarea inanageinentului se desfasoara conform urmatorului calendar:
a)   05 aprJ./J.c 2022, depunerea raportului de activitate;
b)   6  -/I apri./f.c 2022, intocinirea referatelor-analiza de catre secretariatul comisiei;
c)  J2  aprJ./J.c  2022,  a/o  //.00,  analiza  raportului  de  activitate  Si  deplasarea  membrilor

comisiei de evaluare, in tot sau in parte, la sediul autoritatii;
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d)  /2  apt/./I.c 2022,  oro  /i.00,  sustinerea  raportului  de  activitate  de  catre  manager in
cadrul unui interviu;

e) /2 ¢prJ./l.c 2022, or¢ /5.00, incheierea procedurii de evaluare;
f)   J3   aprJ./I.a   2022,   or¢   /5.00,   aducerea   la   cunostinta   inanagerului   a   rezultatului

evaluarii;

g) J8 aprJ./I.c 2022, or¢ J5.00, termenul de depunere a contestatiilor;
h) 2/ aprJ./J.c 2022, or¢ J5.00, termenul de solutionare a eventualelor contestatii;
g) f"  /crme"  dc 24 dc ore de  la  expirarea termenului in  care pot  fl  depuse  contestatii

sau,   dupa  caz,   de   la   data   solutionarii   acestora,   rezultatul   final   al   evaluarii   este   adus   la
cunostinta publica prin al-isare pe site-ul autoritatii.

CAPITOLUL 11
0rganizarea Si functionarea comisiei de evaluare
ART. 6.
(1)  Pentru  desfasurarea  evaluarii  managementului  institutiei,  la  nivelul  autoritatii  se

infiinteaza  o  comisie  de  evaluare,  in  functie  de  specificul  institutiei,  formata  dintr-un  numar
impar de membri.

(2)  Comisia de  evaluare,  denumita in  continuare  Com;.sz.cz,  este  desemnata de  Consiliul
Judetean  Salaj,  autoritate  reprezentata prin  ordonatorul  principal  de  credite, prim dispozitie,  §i
este  compusa dintr-un  reprezentant  al  autoritatii  §i  doi  specialisti  in  domeniul  de  activitate  al
institutiei.

(3)  Desemnarea  specialistilor  prevazuti  la  alin.  (2)  se  face  de  catre  autoritate,  tinand
cont de domeniul de activitate al institutiei evaluate.

(4) Comisia isi desfasoara activitatea in Sedinte, organizate la sediul autoritatii.
ART. 7.
(1)  Nu  poate  fi  desemnat  ca  membru  in  comisie  persoana  care  se  afla  in  una  dintre

urmatoarele situatii:
a)  este  sot,  ruda  sau  afin,  pana  la  gradul  al  IV-lea  inclusiv,  cu  persoanele  care  au

competenta  legala  de  a numi  ineinbrii  in  comisia  de  evaluare,  cu  ceilalti  membri  ai  comisiei
sau cu inanagerul evaluat;

b)  a  avut  in  ultimii  2  ani  sau  are  in  perioada  de  derulare  a  procedurii  de  evaluare
raporturi  contractuale  incheiate  cu  institutia  publica  de  cultura pentru  care  se  face  evaluarea
manageinentului;

c) a avut in ultimii 2  ani sau are relatii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin
sot/sotie, cu managerul evaluat.

(2)  Statutul  de  membru in  comisia  de  evaluare  este  incompatibil  cu  eel  de membru in
comisia de solutionare a contestatiil()r.

(3)  Membrii  comisiei  Si  membrii  secretariatului  comisiei  au  obligatia  de  a  depune,  la
momentul  luarii  la cunostinta a actului  administrativ de desemnare in comisie,  o declaratie  de
confidentialitate  Si  impartialitate  potrivit  modelului  prevazut  in  Anexa  nr.   I   a  prezentului
Regulament.    Declaratiile    se    pastreaza    la    dosarul    cuprinzand    documentele    ce   privesc
organizarea evaluarii.

(4)  in  cazul  existentei  unui  caz  de  incompatibilitate  membrul  comisiei  este  obligat  sa
informeze de indata autoritatea. care va dispune inlocuirea acestuia din comisie.

(5) fn situatia in care mcmbrul  comisiei  nu a depus declaratia prevazuta la alin.  (3) sau
nu   Si-a  indeplinit   obligatia  prevazuta   la  alin.   (4),   autoritatea  va   dispune,   prin  dispozitie,
incetarea calitatii de membru al comisiei.

(6)  incalcarea  dispozitiilor  alin.  (1)  -(5)  va  atrage,  dupa  caz,  raspunderea  civila  ori
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penala, potrivit legii.
ART. 8.
(1) Membrii comisiei au urinatoarele atributii:
a) studiaza individual documentelc primite in forinat electronic Si/sau pe suport hartie de

la secretariatul comisiei;
b) analizeaza solicitarea transmisa de catre autoritate in vederea intocmirii raportului de

evaluare Si stabilesc punctajul Si grila de evaluare pentru criteriile §i subcriteriile in baza carora
se va nota raportul de activitate Si  intcrviul;

c) stabilesc ponderea  fiecarui  criteriu  Si,  dupa caz,  a subcriteriilor acestora,  astfel incat
notarea sa se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare raspuns;

d) studiaza Si evalueaza, in termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea in
considerare   a  referatelor-analiza  intocmite   de   secretariat   Si   a  proiectului   de   management
aprobat de autoritate;

e) se deplaseaza, dupa caz, la sediul institutiei, toti sau o parte dintre membri, desemnati
cu  majoritate  de  voturi,  in  vederea  evaluarii  activitatii  managerului,  pe  baza  raportului  de
activitate a acestuia;

I) dezbat, analizeaza Si acorda note pentru fiecare etapa a evaluarii;
g) analizeaza Si evalueaza raportul de activitate pe baza de interviu sustinut de manager;
h) elaboreaza un raport motivat asupra rezultatului obtinut de manager in urma evaluarii

Si  face  recomandari  pentru  continuarea  sau  incetarea  managementului,  respectiv  rezilierea
contractului de management;

i)   certifica,   prin   semnatura,   toate   actele   Si   documentele   comisiei,   intocmite   de
secretariatul comisiei;

(2)  Ponderea  criteriilor  Si  subcriteriilor  echivalenta  notelor  pentru  grila  de  evaluare  a
raportului de activitate Si interviului este validata de membrii comisiei.

(3)  Data,  ordinea  de  zi  Si  locul  de  desfasurare  ale  Sedintelor comisiei  sunt anuntate  de
catre secretariat cu cel putin 2 zile inainte de desfasurarea acestora.

ART. 9.
(1)  Membrii  comisiei  de  cvaluarc  au  obligatia  exercitarii  mandatului  cu  respectarea

urmatoarelor principii:
a) aplicarea corecta a legii;
b) prioritatea interesului public;
c)   principiul   profcsionalismului,   prin   indeplinirea   mandatului   cu   responsabilitate,

competenta, eficienta, corcctitudine Si constiinciozitate;
d) principiul  impartialitatii  Si  independentei,  care  obliga la o atitudine  obiectiva,  neutra

fata de orice interes politic, economic, social sau de alta natura in exercitarea mandatului;
e)  principiul  nediscriminarii  pc  criterii  etnice,  de  gen  sau  de  convingeri  politice  ori

religioase;
I) principiul integritatii morale.

(2) Membrii comisiei de evaluare au urmatoarele obligatii:
a)   sa   cunoasca   prevederile   prezentului   regulament-cadru,   precum   §i   continutul

proiectului de management aprobat de autoritate;
b)  sa  aduca  la  cunostinta  autoritatii  orice  ingerinta  in  activitatea  lor  din  partea  unor

persoane fizice sau juridice care ar putea sa le afecteze independenta sau impattialitatea ori ar
putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c)  sa  participe  la  Sedintele  de  lucru  Si  sa  respecte  confidentialitatea  deliberarilor  si  a
datelor cu caracter personal, in conditiile legii;

d) sa nu isi expriine public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare;
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e)   sa   evite   orice   contact   individual   cu   managerul   evaluat,   pe   intreaga   durata   a
desfasurarii procedurii de evaluare;

f)   sa   informeze   de   indata,   in   scris,   autoritatea   in   cazul   existentei   unui   caz   de
incompatibilitate;

g) sa reia procedura notarii, in cazul prevazut la art.12 alin. (5).
ART. 10.
(I) Mandatul de membru al comisiei inceteaza:
a) dupa finalizarea evaluarii activitatii managerului;
b) in cazul incalcarii prevederilor legale Si ale prezentului regulament;
c)    in    caz    de    nerespectare    a    angajamentelor    cuprinse    in    declaratia    privind

confidentialitatea §i impartialitatea;
d) renuntarea din propria initiativa la mandat, comunicata in scris autoritatii;
e) retragerea motivata a mandatului membrului de catre autoritatea sau institutia care I-a

desemnat;
I) in situatia in care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaratia prevazuta la art.

7 alin. (3) sau nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 7 alin. (4);

g) in alte situatii prevazute de lege.
(2) in cazurile prevazute la alin.  (1)  lit.  b) -g),  daca acestea au loc inainte de inceperea

primei  etape,  autoritatea desemneaza o  alta persoana,  cu respectarea prevederilor art.  16  alin.
(2) din ordonanta de urgenta.

(3)  in  cazurile  prevazute  la  alin.  (1)  lit.  b)  -g),  daca  acestea  au  loc  dupa  inceperea
primei etape, autoritatea va relua procedura de evaluare.

(4) in cazul imposibilitatii  fizicc/obiective a indeplinirii atributiilor asumate de catre un
membru   al   comisiei,    autoritatea,    dupa   caz,   poate   prelungi   termenele   stabilite   pentru
desfasurarea etapelor de evaluare.

ART.11.
(1)  fn  activitatea  sa  comisia  cste  sprijinita  de  un  secretariat,  ai   carui  membri  sunt

desemnati prin dispozitie a autoritatii;

(2)   Secretariatul   comisiei   are   rolul   de   a   organiza   evaluarea   Si   este   alcatuit   din
reprezentanti ai autoritatii, dupa cum urmeaza:

a) reprezentant al compartimentului de resurse umane din cadrul autoritatii;
b) reprezentant al compartiinentului juridic din cadrul autoritatii;
c) reprezentant al compartimentului financiar din cadrul autoritatii
(3) Secretariatul comisiei are urinatoarele atributii:
a)  asigura  conditiile  tehnico-organizatorice  pentru  desfasurarea  evaluarii,  inainteaza

inembrilor comisiei raportul de activitate Si proiectul de management;
b)  analizeaza raportul  de  activitate  cu  privire  la  aspecte juridice,  economice,  legate  de

resursele   umane   Si   de   managemcntul   institutiei,   elaborand   referate-analiza,   pe   care   le
inainteaza   comisiei    de    evaluare,    intocme§te    procesele-verbale   pentru    fiecare    etapa   Si
consemneaza notele acordate;

c) pune  la dispozitia membrilor comisiei,  spre a fi semnat,  formularul pentru declaratia
de confidentialitate Si impartialitate Si tine evidenta acestor documente;

d)  transmite  comisiei   propuneri   privind  ponderea  fiecarui  criteriu  Si  a  subcriteriilor
acestora, astfel incat notarea sa se rcalizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
raspuns;

e)    centralizeaza    docuinentele    necesare    efectuarii   platii    indemnizatiei   membrilor
comisiei  Si  secretariatului  acesteia, precum  Si  documentele privind decontarea cheltuielilor de
transport, cazare Si diurna, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare;
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I) intocmeste contractcle  civile  dc prestari  de  servicii in baza carora membrii  comisiei
de evaluare, ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum Si  ai secretariatului beneficiaza
de o indemnizatie;

g) participa la Sedintelc comisiei, fara drept de vot;
h) redacteaza procesul-verbal  final al evaluarii,  la care se ataseaza raportul comisiei de

evaluare;
i)   aduce   la   cunostinta   managerului,   ?n   scris,   rezultatul   evaluarii,   nota   finala   Si

concluziile raportului intocmit de comisia de evaluare;

j) asigura transmiterea contestatiilor catre comisia de solutionare a contestatiilor;
k) asigura aducerea la cunostinta publica, prin afi§are pe site-ul autorit5tii, a rezultatului

final  al  evaluarii,  in  termen  de  24  de  ore  de  la  expirarea  termenului  in  care  pot  fi  depuse
contestatii sau, dupa caz, de la data solutionarii acestora;

I)    asigura,    potrivit    domeniului    de    competenta,    consilierea    comisiei    in    timpul
desfasurarii interviului, raspunzand la ?ntrebarile acesteia;

in)  invita comisia de  evaluare  la reluarea procedurii  de notare, in cazul prevazut la art.
12  alin.  (5).

CAPITOLUL Ill
Analiza Si notarea raportului de activitate
ART. 12.
(1) Analiza Si notarea raportului de activitate  Si  a interviului  se fac in baza criteriilor Si

subcriteriilor prevazute in raportul de evaluare elaborat la solicitarea autoritatii.
(2) Lucrarile Si dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidentiale.
(3) Evaluarea se  face prin  acordarea de  catre  fiecare membru al  comisiei  a unei note  -

nota A, de la  1  la  10, pentru prima etapa, Si nota 8, de la 1  la  10, pentru etapa a II-a, facandu-se
media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei
se iau in calcul doar primele doua zecimale.

(4) Nota finala data de  fiecare membru se calculeaza astfel:  (A + 8) / 2 = ..............
(5)  fn  situatia  in  care  se  inregistreaza  diferente  mai  mari  de  2  puncte  intre  notele

acordate de membrii comisiei de evaluare,  se va relua notarea.  Procedura notarii se reia ori de
cate  ori  exista  diferente  mai  mari  de  2  puncte  intre  notele  acordate  de  membrii  comisiei  de
evaluare, pentru fiecare etapa in parte.

(6)  Rezultatul  final  se  calculeaza  prin  media  aritmetica  a  notelor  acordate  de  fiecare
membru al comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota  1   L nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x
x - numarul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

(7)  £n  cazul  in  care  nota  finala  se  situeaza  sub  7,  rezultatul  evaluarii  este  considerat
nesatisfacator.

(8)  Rezultatul  evaluarii,  nota  finala  Si  concluziile  raportului  intocmit  de  comisie  sunt
aduse la cunostinta managerului, in scris, in termen de 24 de ore de la incheierea procedurii de
evaluare.

CAPITOLUL IV
Solutionarea contcstatiilor
ART.  13.
(I) Managerul evaluat are dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare

a procedurii privind organizarea Si  desfasurarea evaluarii  Si  sa le depuna la  Serviciul Resurse
Umane,   Salarizare   Si   ()rganizare   in   termen   de   maximum   3   zile   lucratoare   de   la   data
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comunicarii rezultatului evaluarii.

(2)  Contestatiile  se  solutioneaza  in  termen  de  3  zile  lucratoare  de  la  data  expirarii
termenului   pentru   depunerea   acesteia,   de   catre   o   comisie   de   solutionare   a   contestatiilor
constituita in acest sens  conform  art.  21  din  Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.189/2008
privind    managementul    institutiilor    publicc    de    cultura,    cu   modificarile    Si    completarile
ulterioare.

ART.  14.

(1)  Comisia  de   solutionare  a  contestatiilor  este  alcatuita  dintr-un  numar  impar  de
membri, numiti prin dispozitie a autoritatii.

(2)  Nu  pot  face  parte  din  comisia  de  solutionare  a  contestatiilor membri  care  au  facut
parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.

(3)   Membrilor   comisiei   de   solutionare   a   contestatiilor   li   se   aplica   in   totalitate
prevederile art. 7.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) verifica depunerea contestatiei, in termenul prevazut de lege;
b) analizeaza contestatia depusa;
c) intocmeste procesul-verbal al Sedintei comisiei de solutionare a contestatiilor;
d) asigura comunicarea raspunsului la contestatie, in termenul legal, contestatorului.

CAPITOLULV
Comunicarea rezultatului cvaluarii:
ART.  15.
(1)  £n  24  de  ore  de  la  expirarea termenului  in  care  pot  fi  depuse  contestatii  sau,  dupa

caz, de la data solutionarii acestora, rezultatul  final al evaluarii este adus la cunostinta publica
prim grija autoritatii.

(2) Rezultatul final al evaluarii se aproba prin dispozitie a autoritatii.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
ART.  16.
Dupa finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afisa pe site raportul de activitate

anual.
ART.  17.
Membrii   comisiei   de   evaluare,   membrii   comisiei   pentru   solutionarea  contestatiilor,

precum  Si  membrii  secretariatului  vor beneficia,  conform  art.  52  din  Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile

Si    completarile    ulterioare,    de    o    indemnizatie    in    cuantum    de    10%    din    indemnizatia
ordonatorului principal de credite, precum Si de decontarea cheltuielilor de transport, cazare §i
diurna,   dupa   caz,   platite   din   bugetul   autoritatii,   pe   baza   unor   contracte   civile   conform
prevederilor Codului civil.

ART.18.
Toate  documentele  aferente  organizarii  Si  desfasurarii  evaluarilor  de  management  se

inregistreaza Si se pastreaza in arhiva autoritatii, conform prevederilor legale in vigoare.
ART.  19.
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare aplicabile.
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Anexa la
REGULAMENTUL

de organizare si dcsfasurare a evaluarii anuale a managementului
]a nivelul Bibliotecii .Judetcne "Ionita Scipione Badescu" Sa]aj

DECLARATIE
privind confidentialitatea Si impartialitatea

Subsemnatul(a)
concurs/de solutionare a contestatiilor/ secretariat

sanctiunea falsului in declaratii, prevazut

membru(a) in comisia de

declar pe propria  r5spundere, sub
de art.  326 din Codul penal, urm5toarele:

a) nu am calitatea dc sot, ruda sau afin, pana la gradul al IV-lea inclusiv, cu
persoanele care au competenta legala de a numi membri in comisia de evaluare, cu
ceilalti membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

b) nu am in perioada de derularc a procedurii de evaluare raporturi contractuale
incheiate cu institutia publica de cultur5 pentru care se organizeaza evaluarea;

c) nu am relatii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prim sot/sotie, cu
managerul evaluat;

d) rna angajez sa pastre7j confidcntialitatea informatiilor de care iau cunostinta
pe durata evaluarii, potrivit legii.

Confirm ca, in situatia in care as dcscoperi, pe durata exercitarii mandatului, ca
rna aflu in una dintre situatiilc ar5tatc sau in afara angajamentelor de mai sus, voi
informa autoritatca imediat cu privirc la aceasta situatie §i rna voi retrage.

Data
Semnatura


