
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării finale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru 
perioada 2017-2020; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 21.436 din 28 septembrie 2020 al Comisiei 
de evaluare a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- art. 36, art. 37 alin. 1 și art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului asumat prin Contractul de 
management nr. 23163/28 decembrie 2016 încheiat cu domnul Gabriel Tiberiu RUSTOIU – 
manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Gabriel 
Tiberiu RUSTOIU, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                        Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
Înregistrat cu nr. 207 
Alba Iulia, 30 septembrie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21666/30 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale  

a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea managementului se face 
anual, pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 
prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015. În acest sens se verifică modul în 
care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 
financiare alocate. 

Conform art. 37 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, termenele şi modul de evaluare a 
managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din Contractul de management nr. 
23.163/28 decembrie 2016  al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 179/13 august 2020, au fost constituite 
comisiile de evaluare și secretariatele acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din 
anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului 
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al 
contractului de management.  

În baza Raportului comisiei de evaluare a managementului nr. 21.4367 din 28 septembrie 
2020 exercitat la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propun validarea rezultatelor finale ale 
evaluării pentru perioada 2017-2020, pentru instituţia de cultură menţionată. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 207 din 30 septembrie  
2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Preşedinte 

Ion DUMITREL 
 
 

 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR   GENERAL                                                                                    
Nr. 21667/30 septembrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pentru perioada 2017-2020   
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 30 septembrie, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 8 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 207/30 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2019; 

- raportul de evaluare nr. 21436 din 28 septembrie 2020 al Comisiei de evaluare a 
managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. ……… 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului 

pentru perioada 2017-2020 al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu art. 25 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare, „pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt 
respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale 
managementului”. 
Art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că:   
”(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 
organizeze evaluare finală cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei 
contractului de management”. 

Termenele în care se efectuează evaluările managementului Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia sunt prevăzute la art10 din Contractul de management nr. 23.163/28 decembrie 
2016 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU. 

 
Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

 
Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și 

Secretariatul comisiei de evaluare, constituite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
179/ 13 august 2020, privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a 
managementului la Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca județeană Lucian Blaga Alba și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, 
precum și a secretariatelor acestora, s-au întrunit la sediul Consiliului județean Alba, str. Piața 
Ion I.C. Brătianu nr. 20, luni, 28 septembrie 2020, începând cu ora 10.00,  vederea desfășurării 
lucrărilor de evaluare pentru perioada 01.01.2017 – 31.08.2020, a managementului realizat de 
domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, managerul Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.  

În vederea analizării activității de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
pentru efectuarea lucrărilor din cadrul comisiei de evaluare, membrii secretariatului acestei 
comisii au înaintat acesteia referatele analiză 21.260/24.09.2020, nr.20.926/21.09.2020,  21.367/  
25.09.2020, 13.112/11.09.2020 2020, privind analiza aspectelor juridice, economice, legate de 
resurse umane și de management ale Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 
 Totodată, în vederea verificării aspectelor menționate, au fost înmânate comisiei de 
evaluare și copii după: 

- Proiectul de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prevăzut la Anexa 1 la 
contractul de management nr. 23.163/28.12.2016  

- Raportul  de activitate pentru perioada 01.01.2017-31.08.2020, 



- Criteriile de analiză. 
-   Proiectele aprobate prin programul de activități ale muzeului de către Consiliul Județean 

Alba (anexa 26a a HCJA nr. 332/23 noiembrie 2017, HCJA nr. 294/25 octombrie 2018, anexa 
24a, Anexa 24a a HCJA nr. 228/24 octombrie 2019, Anexa 25a a HCJA 190/13.08.2020): 

În cadrul primei etape, comisia de evaluare, în vederea stabilirii notelor privind analiza 
Raportului de activitate al managerului Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, raport înregistrat 
sub nr. 4.246 din 15.09. 2020 și la Consiliul Județean Alba nr. 20.574 din 15.09. 2020, au stabilit 
punctajul maxim pentru criteriile de analiză. 

În urma analizării înscrisurilor menționate, rezultatul evaluării se prezintă astfel: 
Membru comisiei de evaluare Nota acordată 
Dan Mihai Popescu 9,55 
Matei Drîmbărean 9,60 
Zecheru Alexandra Dana 9,60 

 
În data de 28 septembrie 2020, la sediul Consiliului Județean Alba, nr 20, începând cu ora 

12:00 s-a întâlnit comisia de evaluare, împreună cu secretariatul comisiei în vederea desfășurării 
etapei a 2-a a evaluării pentru perioada 01.01.2017-31.08.2020, a managemetului realizat de 
domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, manager Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, respectiv 
interviul susținut de domnul Gabriel Tiberiu Rustoiu, manager Muzelui Național al Unirii Alba 
Iulia. 

 
Interviul a constat în formularea unor întrebări de către membrii comisiei de evaluare. 
În urma interviului și evaluării răspunsurilor primite la întrebările adresate de către comisia 

de evaluare, notele acordate au fost: 
 

Membru comisiei de evaluare Nota acordată 
Dan Mihai Popescu 9,65 
Matei Drîmbărean 9,70 
Zecheru Alexandra Dana 9,70 

 
Pentru finalizarea analizei managementului, comisia de evaluare a întocmit Raportul 

evaluării finale realizat de manager Muzelui Național al Unirii Alba Iulia, raport înregistrat sub nr. 
21.436 din 28 septembrie 2020. 

În cadrul raportului Evaluării nr.21.436 din 28 septembrie 2020, au fost consemnate 
notările individuale efectuate de fiecare dintre membrii comisiei de evaluare în cadrul celor două 
etape desfășurate. 

Astfel, potrivit raportului evaluării, anexat prezentului proces verbal, în urma evaluării, nota 
finală acordată este de 9,63 (nouășaizecișitrei). 

 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
rezultatelor evaluării anuale a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
înregistrat cu nr./ 2020 
 
 

Administrator public,         Șef serviciu,        Întocmit, 
           Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR   Alina 
FRĂȚILĂ 

 


