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Rezultatul final al evaluării managementului  

Ansamblului Artistic Profesionist Baladele Deltei 
  

 Conform Anexei 2, cap.III Analiza și notarea rapoartelor de activitate, art.11 alin.(8 ) din Ordinul 
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 rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului 
întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea 
procedurii de evaluare. 
  
 Conform art.12 Capitolul IV din Ordinul nr. 2799/2015, contestaţiile se pot depune în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării, sub sancţiunea decăderii din acest 
drept. 
 

Având în vedere prevederile art.10, alin.(2) lit. k) și cele ale art. 14 alin.(1) din Anexa 2 la Ordinul 
nr. 2799/2015 din 10 decembrie 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, secretariatul comisiei de evaluare asigură 
aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, a rezultatului final al evaluării, în termen de 
24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării 
acestora, și comunică următorul rezultat: 
 
 
Nrc. Etapele de desfăşurare a evaluării 

managementului, notate de comisia 
de evaluare 

Notele obţinute, determinate ca medie a 
notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei de evaluare 
1 Etapa l – analiza raportului de activitate 9,91 
2 Etapa ll – susţinerea raportului de activitate 9,83 

Rezultat final – media aritmetică a celor două note 9,87 
 

Afişat azi, 20.09.2021, ora 1000 pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea. 
 
   
COMISIA DE EVALUARE: 
1. IUSUF LEVENTH - Director executiv - Direcţia Administraţie Publică Locală -Preşedinte  
2.  MURGOCI  MARIA - Manager Ansamblul Folcloric Profesionist “Ţara Vrancei”  -Membru  

3. PETRE ȘUȘU - Manager Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin 
Arvinte”  -Membru 

 
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE: 
1.  MUCILEANU CRISTINA-DANIELA  -Șef birou Sport, Cultură şi Relaţii Externe 

2. BĂRARU-TIMOFTE 
VALENTINA - Consilier Juridic - Direcţia Administraţie Publică Locală 

3. ILIE MARIA-AURORA - Expert I superior - Direcţia Economică 

4. ŢIU MIHAELA -Consilier I superior - Compartiment Resurse Umane  
 


