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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___

privind aprobarea organigrameiși a statului defuncţii ale Centrului Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.
Judeţean Ialomiţa;

=

_// 903/3007ni P

!

[Roi„2021 al Preşedintelui Consiliului

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 169 din 17.12.2019 privind aprobarea
organigramei șistatul de funcții ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomița;
Examinând,

- Nota de fundamentare nr. 332 din 10.05.2021 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
- Raportul de specialitate nr. 40032 /ndDoa/-- - fe / 4.05.2021 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Avizul nr.
„2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte,
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Avizul nr.
„2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;

- Avizul ar.

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea

bugetului generalal judeţului Ialomiţa, pe anul 2021;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordinuluinr. 338 din 10 martie 2021 privind aplicarea prevederilor art. II alin.

(11) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.193/2004 pentru

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a așezămintelor culturale;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiulart. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul etehn Ialomita

DAI

:

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexeinr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexeinr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ladata intrării în vigoareaprezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean -. .
Ialomiţa nr. 169 din 17.12.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorieşi produce efecte de la data comunicării.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,

spre ducere la îndeplinire, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean lalon ., şi spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — JudeţulIalomiţa, urmând să fie publicată pe
site-ul Consiliu
Judeţean Ialomiţa — Secţiunea ”Monitorul oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretar General ai Județului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
Şi PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE IALOMIȚA
Anexa nr. A
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

JUDEŢEAN IALOMIŢA
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3| Regizor artistic
Serviciul Ansambul Folcloric "Doina Bărăganului”
4|Şefserviciu
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Funcţia

conducere execuţie 5

1|JMANAGER/DIRECTOR*
Compartiment Juridic
2| Consilier juridic

Compartiment Specialitate şi Consultanţă Artistică

___6|Solistvocal

7|Instrumentist
8|Instrumentist
“OlInstrumentist
__10|Instrumentist
11 |Instrumentist
__12|Instrumentist
13 |Instrumentist
Compartiment Coregrafie-Dausuri
14| Maestru dans
15|Dansator
16|Dansator
17|Dansator
o
18|Dansator
19|Dansator
_20|Dansator
21 |Dansator
_
22 |Dansator
_
23 |Dansator
_
24|Dansator

__25|Dansator
26|Dansator
27|Dansator
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28 |Dansator

29|Dansator
30|Dansator
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Serviciul Economic şi Promovare
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|
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31|Şefserviciu
Compartiment Financiar administrativ

32|Economist
33 Analist
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34| Sofer
Compartiment Promovarea Culturii Tradiţionale

1

1
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1

36|Operator imagine

|

1
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l

35|Documentarist

37|Regizor tehnic

38 Referent

|

|

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE ÎN INSTITUȚIE
*) Salarizarea se face conform contractului de management.

1

I|S

IA

M
3
35
38

1

l

1

Morotiarsf IRA Posterittan

ROMANIA

pepe

RIjA SIMTEX (3

zor

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Tel: 0243 230200

Fax: 0243 230250

RONR oaooaprareoemoreca

-

:

00etate

tame

-

Slobozia - Piaţa Revoluţiei Nr. 2

PREȘEDINTE

Nr.4/2032/

0000PRopen oeerotaca

web: wunw,cicnet.ro

e-mail: ciiOcicnet.ro

21

P.__AP052021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şia statului defuncţii ale Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomita

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului consiliului se propune aprobarea
organigramei şi a statului de funcții ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa,instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului JudeţeanIalomiţa,
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul

județean îndeplineşteatribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate, precum şi al
instituţiilor şi serviciilor publice de interes județean, iar în exercitarea acestor atribuţii aprobă
organigramași statul de funcții.
Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa ca urmare a
realizării unei diagnoze organizaționale la nivelul instituţiei în colaborare cu specialişti din domeniu,
prin Nota de fundamentare nr. 332 din 10.05.2021, a solicitat Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobarea
organigramei și statului de funcţii, ce constă în reorganizarea anumitor compartimente sau înființarea
unora noi, precum si transformarea unor posturi, astfel:

- Serviciul Financiar administrativ, îşi schimbă denumirea în Serviciul economic și promovare,
şi va fi condusde un șef serviciu ce vaaveaîn subordine 2 compartimente:
1. Compartiment Financiar administrativ compus din 3 posturi: 1 post economist, 1 post analist,
1 post șofer.
2. Compartiment Promovarea culturii tradiționale compus din 4 posturi: documentarist,
referent, operator imagineși regizortehnic.
* Postul de regizor care se mută din Compartimentul Ansamblul Folcloric, de la poziţia
nr.13 din statul de funcții la poziţia 37.
* Consilieruljuridic dela poziţia nr. 33, aflat în Compariimentul Financiar administrativ,
se mută în Compartimentul juridic la poziţia 3 şi va fi direct subordonat managerului.

- Se înființează un compartiment denumit Compartiment Specialitate şi consultanță artistică,

cu un post de regizorartistic:
e Postul de regizor artistic, subordonat direct managerului, se înființează prin
transformarea postului de dirijor, aflat la poziţia nr.12 din ultimulstat de funcţii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.169 din 17.12.2019, urmând a
ocupa poziţia nr. 3 în noul stat de funcţii. Regizorul artistic se regăseşte în Familia
Ocupaţională "Cultură" Cap.l, Anexa 2, Alte instituţii de spectacole, b) funcţie de
execuție nr.crt |.
- Compartimentul Ansamblul Folcloric se transformă în Serviciul Ansamblul Folcloric Doina
Bărăganului, condus de un şefserviciu:

Mai

Consiliu Jude
tejin latomi

e post solist vocal poziţia nr.30 va fi transformat în şef serviciu, urmând a ocupa poziţia nr.
4 în noul stat de funcţii.
- Serviciul Ansamblul Folcloric Doina Bărăganului, va avea în subordine două compartimente:
|. Compartiment Instrumental Vocal compus din 7 posturi de instrumentist, | posi solist vocal,
şef orchestră.
2. Compartiment Coregrafie dansuri compus din | maestru dans şi 16 dansatori cu 14 normă de
lucru.
Numărul de persona! se încadrează în numărul maxim de posturi prevăzut în Ordonanţa de
Urgenţăa Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentateîn proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Redactat
Bărăgan Stelică Marius
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RAPORT

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Centrului Judetean

pentru Conservarea si Promovarea-Culturii Tradiţionale Ialomita_instituție publică de cultură
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă

organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor

publicede interes județean.
Prin adresa nr. 332/10.05.2021 înregistrată la. Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 11.669/2021X/14.05.2021, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii în forma şi conținutul prezentat în anexele la
proiectulde hotărâre, având caprincipale modificări:

1) Redenumirea Serviciului Financiar-administrativ în Serviciul economic şi promovare, condus

de un şef serviciu având în subordinea sa 2 compartimente:
-Compartiment Financiar administrativ cu 3 posturi;
-Compartiment Promovareaculturii tradiționale cu 4 posturi.
2) Înfiinţarea unui compartiment denumit Compartiment Specialitate şi consultanță artistică cu
un post de regizor artistic (prin transformarea postului de la poziţia nr. 12 de dirijor din
vechiul stat de funcţii) ;
3) Înființarea unui compartiment denumit Compartiment Juridic cu un post de consilierjuridic
mutat din structura Serviciului Financiar-administrativ, respectiv poziţia nr. 33 din vechiul

stat de funcţii;

4) Compartimentul Ansamblul folcloric se transformă în Serviciul Ansamblul Folcloric *Doina
Bărăganului”, condus de un şef serviciu (prin transformarea postului de la poziţia nr. 30 de
solist vocaldin vechiulstat de funcţii), având în subordineasa 2 compartimente:

-Compartiment Instrumental-vocal cu 9 posturi

-Compartiment Coregrafie-dansuri cu 17 posturi. ;
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa propune

proiectul de hotărâre cu anexele aferente, cu respectarea încadrării în cheltuielile de personal prevăzute
în anul 2021.
,
|
,

„Prin propunerile înaintate şi susținute în nota de fundamentare, nu se modifică numărul maxim de
posturi aprobat în baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nt.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare şi comunicat prin adresa Instituţiei Prefectului — Judeţul lalomiţa
nr. 8.116/17.05.2021 și înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 11.832/2021-X/18.05.2021.
Atașat vă transmitem în copie documentele menţionate mai sus.
Director executiv,

Mihaela. Mih
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Consiliul Judetean Ialomita
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CĂTRE,
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA
Vă depunem alăturat propunere organigramă, propunere stat de funcţii pe
anul 2021 şi nota de fundamentare privind modificare organigramă şi
transformare de posturi.

MANAGER,
Pr.Prof. Catalin Stanciu
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Nr,332 din 10 mai 2021

Notă fundamentare modificare organigramă şi propunerestat de funcţii

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
este o
instituție de specialitate din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa cu rol de
culegere,
cercetare, transmitere, promovare și valorificare scenică a culturii tradiționale
din judeţul

Ialomiţa.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, prin
statutul său este singura instituție de spectacole şi concerte de importanță judeţeană. Acest
lucru
este reflectat chiar de activitatea sa. În acţiunile de valorificare a valorilor culturale
perene,

instituția noastră își include în programul de activitate festivaluri, spectacole, sărbători populare
,
expoziţii și alte manifestări etnofolelorice de activarea talentelor din toate genurile artei.
Aceste
tipuri de manifestări se adresează uneilargi categorii de public interesat de folclor şi păstrare
a

tradiţiilor populare în toată diversitatea sa. Evenimentele artistice organizate de Centrul Judeţean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa atrag un mare
număr de

participanţi, având rolul de a aduce în faţa publicului frumuseţea folclorului ialomițean,
relevând
autenticitatea sa şi promovând bunurile culturale - tradiţionale sau contemporane, satisfăcând

nevoiacetățenilor de cultură, artă, informaţie şi divertisment.

Analizând capacităţile instituției din punct de vedere al resurselor umane proprii, pentru
îmbunătățirea activității, în ultimii 4 ani conducerea instituției a realizat în colabora
re cu
specialiști în domeniu, o diagnoză organizațională asupra structurii de personal. Aceasta
este o

etapă a unui proces de dezvoltare ce a avut în veder
e activitatea desfăşurată precum şi
prioritizarea unor direcții prin suplimentarea personalului
de specialitate acolo unde este nevoie
sau externalizarea unor servicii ce nu își găsesc eficiența
sau sunt ocazionale pe parcursul unui

an,

În urma acestei diagnoze instituţionale,ținând cont de
bunele practici din alte instituţii
culturale din țară, precum și de recomandările specialiştil
or cu care am interacționat în perioada
de management precedentă, propunem ca soluție pentru
eficientizarea activității şi adaptarea la
noile cerințe și standarde, reorganizarea anumitor compartime
nte sau înființarea unora noi.

Având avizul Consiliului de Administraţie al C.I.C.P.C.TIalo
miţa, vă propunem modificarea

organigramei instituţiei,astfel:

Serviciul Financiar administrativ, îşi schimbă denumirea
în Serviciul economie şi
promovare, şivafi condus de un şef serviciu ce va aveaîn subord
ine 2 compartimente :
1. Compartiment Finaciar administrativ (3 posturi: 1 post econom
ist, | post analist, 1 post
şofer)

2. Compartiment Promovarea culturii tradiţionale (4 postur
i: documentarist, referent,
operator imagine şi regizor tehnic, regizor care vine din
Compartimentul Ansamblul
Folcloric, de la poziţia nr.13 din statul de funcţii).
Consilierul juridic,de la pozitia nr, 33, aflat în Compa
rtimentul Financiar administrativ, va

trece în Compartimentul juridic şi va fi direct subordonat manage
rului.

Se înființează un compartiment denumit Compartiment Specia
litate şi consultanţă artistică,

cu un post de regizor artistic (post transformat din cel de dirijor
), subordonat direct managerului.
Postul de regizor artistic se înfiinţează prin transformarea postul
ui de dirijor, aflat la poziţia nr. [2
din ultimul stat de funcţii aprobat prin Hotărârea. Consil
iului Judeţean Ialomiţa nr.169 din

17.12.2019.

Regizorul artistic se regăseşte în Familia Ocupaţională “Cultu
ră” Cap., Anexa 2, Alte

instituţii de spectacole, b) funcţie de execuţie nr.crt |.

Compartimentul Ansamblul Folcloric se transformă în Serviciul
Ansamblul Folcloric Doina

Bărăganului, conduş de un şef seviciu (posttransformat din
cel de solist vocal, poziţia nr.30 din
statul de funcţii) . Acest serviciu va avea în subordine două
compartimente:

1. Compartiment Instrumental Vocal (7 posturi de instrumentist + 1 post solist vocal + 1 şef
orchestră)
2. Compartiment Coregrafie -dansuri (| maestru dans + 16 dansatori cu + normă de lucru)
Menţionăm faptul că, postul de solist vocal transformat se află la poziţia nr.30 din ultimul
stat de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.169 din 17.12.2019 iarcel
de şef serviciu se regăseşte în Familia Ocupaţională “Cultură” Cap.I, Anexa 2, Alte instituţii de
spectacole, a) — funcţii de conducere, poziţia nr.6.
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Menţionăm că solicitarea noastră respectă încadrarea în cheltuielile de personal şi a
posturilor aprobate prin buget, respectând numărul maxim de posturi (22) , care se finanţează
din fonduri publice pe anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.70 din
27.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
Ataşăm prezentei propunerea de organigramăşi noulstat de funcții.
Cudeosebită consideraţie,

MANAGER
Pr.prof STANCIU CĂTĂLIN

