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Nr. 12501/02.06.2022 

 

 DOMNULUI 

 MANAGER Al  MUZEULUI DE ȘTIINȚE ASTRONOMICE BAIA MARE 

 OVIDIU – DORIN IGNAT 

 

          Având în vedere prevederile art.9, lit. n) din Regulamentul privind analizarea noului proiect de 

management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare decăt 9,00 

(nouă), la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Maramureş nr. 187/19.04.2022,  

         Secretariatul Comisiei de evaluare constituită în vederea analizării noului proiect de 

managemet, al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare decăt 9,00 

(nouă), la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, aprobat prin Dispoziția nr.228/17 mai 2022, vă 

aduce la cunoştință că la analizarea noului proiect de management aţi obţinut nota 9,85 

(nouăopzecișicinci) . 

         Puteți formula contestaţie asupra modului de respectare a procedurii privind analizarea şi 

notarea noului proiect de management, într-un termen care nu poate depăși 3 zile lucrătoare de la 

primirea prezentei. 

         Contestaţia se depune la registratura Consiliului Judeţean Maramureş. 

         Având în vedere că rezultatul analizării noului proiect de management, este mai mare de nota 

7,00 (şapte), în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștiința publică a rezultatului 

final, aveti obligaţia de a negocia cu ordonatorul principal de credite, pe baza proiectului de 

management, clauzele noului contract de management.  

Secretariatul Comisiei de evaluare constituită în vederea analizării noului proiect de 

managemet al managerului care a obținut , în urma evaluării finale, un rezultat mai mare decăt 

nota 9,00 (nouă), la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare 

  

Ardelean Irina Monica Reprezentant compartiment de specialitate ___________________ 
Labici Mihai Iuliu Reprezentant Compartiment juridic ___________________ 
Medeşan Laura Angela Reprezentant Compartiment economic ___________________ 
Ilieș Anuţa Reprezentant Compartiment resurse umane ___________________ 
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