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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturil Traditionale lalomita

Consiliul Jude ţean lalomiţa,
Av6nd în vedere:
- Referatul de aprobare nr. ,t20# ,N1-13 din
.09.2021 al Pre5edintelui Consiliului
Jude ţean lalomiţa;
Decizia Prefecturii Jude ţului lalomiţa nr. 65/1992 de infiin ţare a Centrului Juderean
pen tru Conservarea Promovarea Culturii Tradirionale lalomira;
- Hotăr6rea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea
Organ igramei ş i statului de funcrii ale Centrului Juderean pen tru Conservarea i Promo varea
Culturii Tradirionale lolomira, institu ţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consillului
Jude ţean lalomiţa,
Examinand:
- Nato de fundamentare nr. 824 din 14.09.2021 a Centrului Juderean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Tradirionale lalomira;
- Raportul de specialitate nr. Z2 ,30/49 din 10
.09.2021 al Compartimentului
Coordonare Societă ri, Servicii si lnstiturii Pub/ice Subordonate;
- Avizul nr.
din
.09.2021 at Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi,
obligaţii 5i incompatibilit ăţi;
- Avizul nr.
din
.09.2021 at Comisiei pen tru rnv ăţă m6nt, cultur ă, culte,
tineret, colaborarea cu societo tea civil ă 5i rela ţii exteme;
Avizul nr.
din
.09.2021 al Comisiel pentru munc ă, s ă n ătate, asisten ţă
socială ş i familie,
În conformitate Cu:
prevederile art. 6 din Ordonanra de Urgenră a Guvernului nr. 118/2006 privind
Fnfiin ţarea, organ izarea s1 desfăsurarea activitării aseză mintelor culturale, cu modific ă rile 0
cornpletările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii i Cultelor nr. 2193/2004
pen tru oprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcrionare a asez ămintelor
culturale;
prevederile art. 173 alin. (1) lit, a), ann. (2) lit. c) din Ordonanra de Urgen ţă a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările .,si complet ările ulterioare;
temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr ă a Guvernului 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare;
Consillul Jociete{in

IaIomta
Cod FP -07-06, Ed 2 vers.0

1111141\N
1000080 ,58

HO TA RA5TE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare 5i functionare a Centrului Judetean pentru
Conservarea 51 Promovarea Culturil Traditionale lalomita, institutie publica de culture' aflat ă
sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita, conform anexei care face parte integrant ă din
prezenta hotă ra re.
Art.2 La data intră ril în vigoare a prezentei, Hot ă rarea Consiliului Jude tean lalomita
nr. 52 din 23.03.2017 privind oprobarea Regulamentului de organizare 5i functionare al
Centrului JudetRan pen tru Conservarea si Promovarea Culturli Traditionale lalornita, cu
modifică rile si cornpletările ulterioare, se abrog ă.
Art.3 Prezenta hotă rare devine obligatorie 51
cornunicării.

produce efecte de la data

Art. 4 Prin grijo Secretarului Judetului lalomita, prezenta hot ă rare se va comunica
Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale
Compartimentului Coordonare Societati Servicii si institutil Pub/ice Subordonate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomito i institutlei prefectului Judetul
urmand a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul
oficial al judetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al judefului lalomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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Anexa

la HotarArea Consiliului Judetean talornita
nr.
din
2021

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
REGULAMENT
de organizare şi funetionare al Centrului Judetean

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Ialomita
CAP. I. Dispozitii generate
Art. 1
Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Ialomita,
infiintat prin Decizia Prefecturii Judetului Ialomita nr.65117.04.1992, denumit in continuare
Centrul, este institutie public ă de cultură, cu personalitate juridic ă, fmantată din venituri
proprii şi din aloe* de la bugetul local, care functioneaz ă sub autoritatea Consiliului
Judetean Ialomita.

Art. 2
Centrul î şi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile O.U.G nr.118/2006,
privind Inflin-tarea, organizarea şi desfăşurarea activit ătii aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare Şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi
functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul nr. 2193/2004 al
Ministrului Culturii şi Cultelor.

Art. 3
Centrul are sediul in imobilul situat în Slobozia, b-dul Matei Basarab nr. 26, judetul
Toate actele, fact-arile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea complet ă a
institutiei şi indicarea sediului. Centrul are ştampilă proprie, care va purta următoarea
inscriptie: „Centrul Judetean pentru Conservarea

şi Promovarea Culturii Traditionale

Ialomita".

CAP. IL Scopul şi obiectul de activitate
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Art. 4
Centrul initiaz ă şi desfăşoară proiecte şi programe culturale hi domeniul educatiei
permanente şi al culturii traditionale, urm ărind cu consecvent ă:
cercetarea stadiului actual al traditiilor şi al creatiei populare specifice fiec ărei zene
etnofolclorice a judetului Ialomi ţa, pentru descoperirea şi evaluarea fenomenelor
pulturii populare traditionale;
protej area şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creatiei populare contemporane,
constituind banca de date şi valori;
identificarea

şi colectionarea valorilor reprezentative

ale creafei populare

contemporane;
coordonarea metodologic ă a activitătii aşezămintelor culturale de nivel judetean,
respectiv c ămine culturale, case de culturd;
-

elaborarea unor pro grame de valorificare a traditillor locale şi stimularea creativitătii
in toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
initierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a interpretilor şi creatorilor traditiei şi
ereatiei populare autentice, pentru protectia acestora impotriva denatur ărilor şi
falsificărilor;
elaborarea unor proieete atractive şi utile de educatie permanentă;

-

conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunit ătii locale,
precum şi ale patrimoniului cultural national şi universal;
păstrarea şi cultivarea specificului judetului Ialomita şi a zonelor culturale din cadrul
acestuia;

-

stimularea creativit ătii şi talentului in cadrul coleetivit ătilor judetului prin sprijinirea
ansamblurilor folclorice noi şi a unor soli şti vocali şi instrumenti şti talentati;
revitalizarea şi promovarea meseriilor şi indeletnieirilor traditionale şi sustinerea celor
care le practic ă (me şteri populari şi mici meseriaşi etc.);
eultivarea valorilor şi autentieitătii creatiei populare contemporane

şi artei

interpretative neprofesioniste in toate genurile - muzied, coregrafie, teatru etc.,
desfăşurarea unor programe adeevate intereselor şi preocupdrilor locuitorilor, de
petrecere a timpului liber, valorificand şi obiceiurile traditionale din comunitatea
respectivă;
antrenarea cetkenilor in activitatea de eunoa ştere, ocrotire şi intretinere atat a
mediului natural, cat şi a mediului cultural -traditional;
dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national şi international;
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editarea şi difuzarea unor publicatii proprii sau de altă productie, pe once fel de

sup ort, din domeniul culturii populare, educafei permanente, ştiintei şi culturii, Cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 5
Centrul are următoarele atributii principale:
coordoneazd şi indrumă din punct de vedere metodologic, in plan judetean, activitatea
aşezămintelor culturale;
sprijină activitatea a şezămintelor culturale in domeniul pregătirii metodologice şi al
perfectionării profesionale a referentilor culturali;
editeaz ă şi difuzează publicatii in domeniul educatiei permanente pentru reteaua
judeteand a aşezdmintelor culturale;
realizează pro grame de educatie permanentd in parteneriat cu institutiile de
specialitate din lard şi din străinătate;
initiază şi sprijind proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi traditiilor
populare;
propune zone de obiceiuri şi traditii populare protej ate din cadrul judetului;
efeetueaz ă studii şi cercetdri privind obiceiurile, traditiile populare şi meşteşugăreşti
traditionale;
initiază şi aplică programe pentru conservarea şi protej area obiceiurilor, traditiilor
populare şi meşteşugdreşti tradifonale;
asigurd asistentd de specialitate, la cerere, in limita programului de activitate propriu şi
organizează cursuri de perfectionare pentru personalul incadrat In aşezămintele
culturale care functionează la nivelul judetului;
propune şi organizează manifestări cultural-artistice complexe (spectacole

şi

festivaluri), cu caracter local, judetean, national sau international: Festivalul

International de Folclor „Floare de pe Bărăgan", Festivalul national al tarafurilor „Ion
Albe şteanu", Festivalul national de folclor „Doina B ărăganului", Festivalul-concurs
judetean de folclor „Zărzărică, Zdrzărea", S ărbătoarea colindului „Sub zare de soare",
„Rapsozii la ei acas ă", „Art ă populard şi traditie folcloric ă", „Cand cram pe Ialomita"

etc.; Festivalul — concurs de interpretare a muzicii ware romdneşti "Trofeul Tineretii
Amara" etc;
initiazd şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, revigorarea
traditiilor populare şi meşteşugăreşti traditionale;
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Art. 6
Pentru exercitarea atributillor care îi revin şi pentru realizarea activit ătilor specifice,
Centrul colaboreaz ă cu institutii de specialitate, organizatii neguvemamentale, persoane
juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese

de grup (etnice, politiee, religioase ş .a.).
CAP. III. Patrimoniul
Art. 7
(1) Patrimoniul Centrului este format din drepturi şi obligatii asupra unor bunuri afiate in
proprietatea public ă sau privată a statului şi/sau a unitătii administrativ teritoriale, dup ă caz,

pc care le administrează in conditiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate in proprietatea
privată a institutiei.
(2) Patrimoniul Centrului poate fi imbog ătit şi completat prin achizitii, donatii, precum şi
prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, Cu acordul pOrtfier, de bunuri, din partea
unor institutii publice ale administratiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de
drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din lard sau din străinătate.
(3) Bunurile mobile şi imobile aflate in administrarea Centrului se gestioneaz ă potrivit
dispozitiilor legate in vigoare, conducerea institutiei fiind obligat ă să aplice măsurile de
protectie prev ăzute de lege in vederea protej ării acestora.

CAP. IV. Personalul şi conducerea

Art. 8
(1) Personalul Centrului se structureaz ă in personal de conducere, de specialitate şi

personal auxiliar.
(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funetie, precum şi incetarea raporturilor de mulled

ale personalului Centrului se realizeaz ă in conditiile legii.
Art. 9
Structura organizatoric ă şi numărul de posturi sunt cele prevăzute in
(1)
organigrama şi ştatul de functii aprobate de Consiliul Judetean Ialomita.
(2)

Atributiile personalului incadrat la Centru sunt cele prev ăzute in fiwie postului.
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Art. 10
Personalul de specialitate şi, după caz, eel auxiliar incadrat in Centru, are obligatia absolvirii
,

unui curs de perfectionare, o dat ă la 3 ani.
Art. 11
(1) Centrul este condus de un manager, numit prin concurs, conform legii.
(2) Managerul are următoarele atributii principale:
asigură conducerea activitătii curente a institutiei;
asigură conditiile de indeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a institutiei;
elaboreaz ă programele de activitate;
conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activit ătile specifice institutiei;
este ordonator tertiar de credite;
hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in
concordant ă Cu legislatia in vigoare;
reprezintă şi angajează institutia in raporturile cu persoanele juridice şi fizice din tar ă
şi din străinătate, precum şi in fata organelor jurisdictionale;
informează trimestrial consiliul de administratie asupra realiz ării obiectivelor stabilite
şi a prestatiei colectivului pe care it conduce, stabilind impreun ă cu acesta măsuri
corespunz ătoare pentru imbun ătătirea activitătii;
angajează personal de specialitate şi administrativ in concordant ă cu reglement ările in
vigoare;
intocmeşte fişele posturilor prevăzute in structura organizatoric ă şi urmăreşte
indeplinirea sarcinilor şi respectarea atributiilor concrete ale personalului din
subordine;
inforn3eaz4 trimesLrial Consiliul Judetean asupra realiz ării obiectivelor stabilite şi

propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activit ătii in conditii optime şi
asigurarea calit ăţii proiectelor.
indeplineşte once altă sarcină dată de Consiliul Judetean Ialomita, Consiliul de
Administratie, on stabilit ă prin actele normative din domeniu.
(3)

in exercitarea atributiilor sale managerul emite decizii.

(4)

in absenta managerului Centrul este condus de o persoan ă din cadrul

desemnată de manager prin decizie scris ă.
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Art. 12
(1) in exereitarea atributiilor sale managerul este ajutat de UT1 set' serviciu financiar numit
cu acordul autorit ătii tutelare, potrivit legii.
(2) $eful serviciului financiar se subordonează managerului şi indeplineşte următoarele
atributii principale:
coordoneaz ă activitatea financiar-contabil ă şi de salarizare;
exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, îri
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
organizează şi răspunde de efectuarea inregistr ărilor financiar-contabile;
organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului
institutiei;
propune măsuri pentru imbunătătirea activit ătii financiar-contabile a institutiei;
- participă in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
institutiei;
- indeplineşte mice alte atributii specifice functiei pe care o ocup ă, potrivit legii.
(3) in absenta şefului serviciului financiar toate atributiile sale se exercit ă de persoana
desemnat ă de acesta cu avizul managerului.

Art. 13
(1)

Activitatea managerului este sprijinită de consiliul de administratie, organ

colectiv de conducere cu earacter deliberativ.
(2)

Componenta consiliului de administratie este urm ătoarea:
prevdinte managerul Centrului;
membri şeful serviciului financiar, şefii de compartimente saa, dac ă nu există, eke o
persoană desemnată de manager din cadrul fiec ărui compartiment şi o persoană
desernnată de Consiliul Judetean Ialomita din partea acestei institutii;
secretar prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de
preşedinte.

Art. 14
Consiliul de administratie i şi desfăşoară activitatea dup ă cum unneaz ă:
-

se intruneste la sediul Centrului semestrial sau de ate on este nevoie, la convocarea
preşedintelui sau a unei treimi din numkul membrilor s ăi;

6

- este legal intrunit in prezenta a două treimi din numărul total al membrilor s ăi şi ia
hotărări cu majoritatea simpl ă din numărul total al membrilor prezenti;
Consiliul de administratie este prezidat de preşedinte;
dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată
membrilor s ăi cu eel putin 3 zile inainte, prin grija secretarului;
dezbaterile se consemneaz ă in procesul-verbal de şedintă, inserat in registrul de
şedinte, semnat de către toti cei prezenti la şedintă;
procesul-verbal de şedintă se semnează de către toti participantii la lucrările
consiliului.

Art. 15
(1) Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:
- analizeaz ă şi aprobă programele de activitate ale institutiei, hotărănd directiile de
dezvoltare ale Centrului;
- aprobă colaborările Centrului cu alte institutii din tară şi din străinătate;
- avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiei, aprobat de Consiliul
Judetean Ialomita, iar dup ă avizarea lui, trece la defalcarea pe activit ăti specifice;
- supune, anual, aprob ării autoritătii tutelare, statul de functii al institutiei, tinănd seama de
scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;
- aprobă Regulamentul de ordine interioar ă al institutiei;
analizează şi aprobă măsuri pentru perfectionarea, incadrarea şi promovarea salariatilor
potrivit legii;
hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica

de concurs;
urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale institutiei,
luănd măsurile necesare pentru asigurarea integrit ătii patrimoniului din administrare şi, după
caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;
- stabile şte modul in care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri
extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) in exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adopt. hotărări.

CAP. V. Structura organizatorică §i atributii specifice
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Art. 16
Organigratna şi staid de funetii ale Centrului sunt aprobate prin I-Iot ărarea Consiliului
Judetean Ialomi ţa, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi pot fi modificate in
cursul anului in cazul in care apar norme legale a c ăror aplicare impun modificarea lor, dar
numai in limita fondului de salarii alocat prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi cu
respectarea obiectului de activitate institutiei.

Art. 17
Activitatea desfăşurată de compartimentele din cadrul Centrului urm ăreşte realizarea
seopului şi atributillor institutiei, astfel cum sunt ele reglementate in art. 4 şi respectiv art. 5
din prezentul regulament. Centrul este organizat pe urm ătoarele servicii şi compartimente:
Serviciul Economic. şi Promovare
Compartinient Financial. Adrninistrativ
(.7onipE-trtiment Promo' area Culturii "fraditionale
Compartiment Juridic
Compartment Speeic itate şiconsultanla arustica
.
.
.
. .
Serviclull Ansainblul F()1c1()ric 1)oina B ărăganulur
Compartirnent Instrumental VOcal
.
.
Coinpaniment corcgrafie danSilrl

Art. 18
Serviciul Economic şi Promovare este condus de un şef serviciu, care are in subordine
două compartimente Compartimentul Financiar Administrativ §i Compartimentul Promovarea
Culturii Traditionale şi are urmdtoarele atribufii principale:
Se full şerViCiU, are urinătoarele atrtbutii
coordoneaz ă activitatea I inanciar
exereiffi-. -controiul financial proprin prin viza: de control financial- pre' entiv 1
conforrnitate .eu prevedetile kgale iiivigoare;
organizeazd şi rdspunde .de cfectuarea inregistr ătilor financiar-cOn t ab i 16.
organizează - şi răspunde de efectuarett inventarierilor periodicc ale patrimoniuiui

institufLei,
prop ofe Plasali- PePtril illibundtatirea actiVitatii financi6r7cOritabile a
Compartimentul financiar-administrativ are următoarele atributii principale:
-

intoernirea situatiilor financiar-contabile trimestriale şi anuale;

-

intocmirea situatiilor ce deeurg din evidenta financiar-contabil ă a institutiei;
8

asigurarea consemn ării operatiunilor financiare

şi bugetare in ordine

cronologic ă şi pe baza documentelor justificative;
inregistrarea pl ătilor de cash şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
intocmirea proiectului de buget pe programe, actiuni, activit ăti;
urmărirea intocmirii programelor, actiunilor, proiectelor pe objective precise,
cu indicatori de rezultate şi de eficientă ş i pe estimarea performantelor propuse;
intoemirea bugetului de venituri ş i cheltuieli pentru programele, proiectele şi
actiunile propuse;
-

propunerea prioritătilor in aprobarea ş i efectuarea cheltuielilor bugetare ale
institutjei;
angaj area cheltuielilor numai in limita creditelor bugetare aprobate;
evidenta intrării şi jeşirii documentelor din institutie;
intocmirea şi evidenta materialelor de secretariat;
participarea la activitătile culturale şi administrative ale institutiei;
asigurarea de asistent ă personalului administrativ şi de specialitate pentru once
solicitare existent ă in cazul problemelor de serviciu;

-

indeplinirea sarcinilor ce revin, conform legislatiei in vigo are, regulamentului
de organizare şi functionare şi regulamentului de ordine interioar ă ale Centrului
Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradifonale, pro gramului
anual de activitate al institutiei precum şi deciziile şi hotărările conducerii
unitătilor;

-

indepline şte şi alte atributii stabilite de care manager.

;Compartimentul Promovarea culturii traditionale

e următoarele atributii

cereetarea i evaluarea stadiului actual at tract .' tijlor i at reatiei populare specifice
ficeă rej z,one etnofolclorice a judetului;
iclentificarea, protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale cicaţici populare
conternporane prin constituirea $i structurarca b ăncii de date si valori pe bazil d
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urrnilrete clezvoltarea schimburilor culturale pe

plan judetean, national

şi

international, prin participarea la manifestAri eulturale de prom;
sprijin0 cu naljloaccle tehnicc din dotare activitatea a şezAmintelor culturale pentru
valorificarea traditillor locale;
incleplineşte şi alto atribuţii stabilite de ciltre manager.
Art. 19
Conipartimentul juridic incleplinc.;şte următoarcle atribu ţii:
concepe, reclacteażă şi aviz.cazd actele juridice ale institutiei,
asigură reprezentaita institutici in fa,ta instantelor judecAtore şti,
acordii consul tanta juridica şi consiliere in orice problema de naturd juridicri. in care
este implicatd imtitutia,
indeplineş te şi alte atributii stabilite de cdtre manager.

Art.20
Compartimentul specialitate
consultan t fi artistich. indepline§te urinatoarQ1c
atributii:
cereeteazd şi culege comari traditionale ale folclomlui satului şi le pune îii cenii în
mod profcsionist pcntru a fi prczentate publicului,
promoveaza, valorile traditional e pe plan national şi international,
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duce la implinire şi alte sarcini repartizate de manager..
Art.21. Serviciul Ansamblul folcloric „Doina B ărăganului" este un seviciu structurat ca un
ansamblu profesionist pentru promovatea culturii tradi ţionale organizat in cadrul Centrului
(OUG 118/2006, art. 2, aim. (3) şi art. 3), are repertoriu propriu, este asimilat institufilor de
spectacol şi are următoarele atribuţii principale:
-

cercetarea, culegerea, tezaurizarea, conservarea şi valorificarea crea ţiei populare din
domeniul folclorului muzical ialomiţean şi coregrafic;
descoperirea de noi creatori şi interpreţi ai muzicii populare, vastnici sau tineri,
incurajarea, sprijinirea şi stimularea activit ăţii lor prin diferite forme (festivaluri,
concursuri, inregistrări radio, Tv etc.), in scopul afirm ării şi consacrării creatorilor
artistilor amatori ca personalit ăţi artistice;
stimularea creativit ăţii şi talentului interpre ţilor vocali de folclor a instrumenti ştilor şi

a dansatorilor din judeţ, prin indrumarea lor artistic ă şi cuprinderea in programele de
spectacol;
susţinerea de spectacole folclorice in cadrul manifestărilor culturale de tradiţie ale
Centrului: Festiva lul intemaţional de folclor „Floare de pe Meagan", Festivalul

national al tarafurilor „Ion Albeşteanu", concursul jude ţean „Zărzărică, zărzărea",
spectacolele folclorice itinerante „Rapsozii la ai acas ă." şi „Cand cram pe Ialomiţa",
Sărbătoarea colindului, alte s ărbători locale;
-

efectueaz ă culegeri de folclor in vederea imbog ăţirii repertoriului;
propune programe de stagiuni şi repertoriul;
dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, national şi internaţional;

-

stimuleaza prin once mijloace specifice, activitatea de creaţie muzicală cat şi de
cercetare, culegere si tiparire a unor colecţii de folclor muzical din judet, asigutind
finalizarea acestor demersuri;
Centrul ofer ă, prin specialiştii instituţiei (maestru dans), anual cursuri gratuite de dans

popular unor serii de elevi şi studenţi, care participă alături de membrii
compartimentului vocal la toate manifest ările culturale ale instituţiei;
-

pentru desfăşurarea in condiţii optime a reprezentaţiilor artistice oferite de Seviciul
Ansamblul folcloric "Doina B ărăganului" pe l ăngă instrumenti şti şi solistul vocal,
funcţionează ca şi colaboratori permanenţ i grupul de dansatori, compus din elevi şi
studenţi, participanţi la cursurile de dans coordonate de maestrul coregraf, angajat in
cadrul Ansamblului;
Centrul sprijină metodologic, logistic şi material grupul de dansatori pentru a participa
alături de Seviciul Ansamblul "Doina B ărăganului" in cadrul tuturor programelor
12

culturale desfăsurate de institutie la eel mai Malt nivel de calitate artistic ă a traditiilor,
obiceiurilor creafilor folclorice at ăt in tară eat si in străinătate;
indeplinirea Sarcinilor cc le revin conform legislatiei

vigo are, regulamentului de

organizare şi functionare, regulamentului de ordine interioar ă, programului anual de
activitate a institutiei precum şi deciziilor si hotărărilor conducerii

Serviciul Ansami)lul F. 91cloric Doina Ufirilganului este condus de un sef serviciu, care
are in subord-me cloua . compartimente ; Compartiment InstrumentalVocal si . Compartiment
coregrarie — dan.suri, şi are urmatoarele atributii principale:
$eful serviciu se subordoneuza managerultu mdeplmeste
are rol de control asupra activit ătilor dcsfaşurate
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participil şi unnăreşte repetitiile permanente. repetitiile generale inaintea spectacolelor
ia rnăsurile neeesare pentru o bund det ăşurare şi organizaxe a acestora,
colaboreaz ă cu regizorul artistic şi tehnic ş i propune dibtubuţil artistice, proiecte şi
activităţi cultural e arti sti cc,
pune in valoare Ansarnblul Folclorie Doina B ărA.gantilui, pun speetacole tematice sau
ocazionale, festivaluri, particip ări nationale şi intemationale.
promoyarea institutki in spatiul cultural national şi international şi pun mediul onrne
prin site-urile şi paginile instituti
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ia parte la spectacole televizate, sau festivaluri, sau programe TV, sau filmari video
etc.;
sa practice in particular pa şii de dans şi figurile din spectaeol sau p ărti din aces ea sub
supravegherea co.regrafultii sau ca munc ă. Mdividuală ;
dovedeased : o tinut ă şi o prestantă de dansator, si aib ă sim ţ ritrni memorie
muzicală , abilitate de a se ini şea gratios şi .u ş or, abilitatea de a intra in rol, r ăbdare,
putere de concentrare, maniere elegante, abilitatea de a lucra in echip ă

CAP. VI . Bugetul de venituri şi cheltuieli
Art. 22
Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita se finanteaz ă din venituri proprii şi din subventii acordate de la
bugetul propriu al judetului Ialomita,

Art. 23
(1) Veniturile proprii ale Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Traditionale Ialomita se incaseaz ă, se administrează, se utilizează şi se eontabilizeaz ă de către
acesta, potrivit dispozitiilor legale.
(2) Veniturile proprii provin din activitkile realizate direct de c ătre Centrul Judetean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Iałomiţa, după cum unnează:
-

taxele pentru cursuri, inclusiv cele de perfectionare;

-

spectacole organizate de institutie;
organizarea unor manifestări eulturale;
valorificarea unor luer ări realizate prin activit ăti specifice;
editarea şi difuzarea unor public* proprii sau de altă produetie, pe mice fel de
suport, din domeniul culturii populare, educatiei permanente, ştiintei şi eulturii, cu
respeetarea prevederilor legale in vigoare;
derularea unor proiecte şi programe eulturale in parteneriat sau in colaborare cu alte
institutii din tară şi din străinătate;

-

prestarea altor servicii şi/sau aetivităti culturale sau de educatie permanent ă In
conformitate cu obiectivele şi atributiile instituţiei, potrivit legii;

15

CAP. VII . Dispozitii finale

Art. 24
(1) Centrul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii,
(2) Centrul are arhivă proprie in care se p ăstreaz ă, conform prevederilor legale:
actul normativ de infiintare;
documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă
şi situatii statistice;
- corespondenta;
- alte documente, potrivit legii.

Art. 25
(1) Prezentul regulament se completeaz ă, de drept, cu actele normative şi intră in vigoare
pe data adopt ării lui cu votul majoritătii membrilor Consiliului Judetean Ialomila şi se aplică
pănă la adoptarea unui alt Regulament.
(2) in temeiul prezentului regulament şi Cu respectarea dispozitiilor legale invigoare,
managerul elaboreaz ă Regulamentul de ordine interioar ă al institutiei şi îl supune spre
aprobare Consiliului de administratie.
(3) Once modificare şi completare a prezentului regulament vor fi analizate de Consiliul
de administratie şi vor fi propuse aprob ării Consiliului Judetean Ialornita.

16
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotardre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şifuncţionare a
Centrului Judelean pentru Conservarea Promovarea Culturii Tradition ale

Prin proiectul de hoteiretre supus dezbaterii se propune aprobarea Regularnentului de
organizare şi functionare a Centndui Judetean pentru Conservarea ş i Promo-varea Culturii
Traditionale
Centrul Judetean pentru Conservareaşi Promovarea Culturii Traditionale lalomita a luat
fiimei in anul 1992 ca institutie publica de culturei cu personalitate juridicei, aflatd in subordinea
Consiliului Judelean Ialomiţa, si are ca object de activitate cunoasterea, cercetarea, protejareaşi
promovarea creatiei populare specifice fieceirei zone etnofoclorice a Judetului.
Prin Nota de fundamentare nr. 824 din 14.09.2021, inregistratei la Consiliul Judetean
Ialomita cu adresa nr. 21918/2021-H din 14,09.2021, Centrul Judetean pentru Conservarea şi
Promovarect Culturii Traditionale Ictlomigt, propune în concordanta cu Ordonanta de Urgent
-el a
Guvernului nr. 11872006 privind infiintarea, organizarea ş i desfeisurarea activităţii asezeimintelor
culuralet, cu modificeirile şi complete-wile ulterioare, aprob area noului Regulament de organizare
fincţionare at institutiei.
Propunerea are la bazei modificarea structurii organ izatorice, confirm organ igramei
aprobate prin Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 89 din 28.05.2021, precum
modificarea veniturilor proprii ale instituflei, urmare a faptului că autoearul instituttei a fost
transferat,fărăpiată Primeiriei Fetesti, judetul
Confirm prevederilor articolului 6 din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 118/2006
privind infiintarea, organizarea şi desfeisurarea activităţii asezeimintelor culturale, cu
modifieeirile şi completeirile ulterio are, si ale prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a), alin. (2) lit, c)
din Ordonanta de Urgentei a Guvernului 5772019 privind Codul Administrativ, cu
completeirile ulterioare in exercitarea atribujiilor sale, consiliul juderean "aprobei, in concliţ ide
let propunerea presedintelui eonsiliului juderean, regulamentul de organ izare şifwi.c ţionare
a consiliului juderectn, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare şi funclionare
ale aparatului de speeialitcite at consiliului judeţean, precum si ale institutiilor pub/ice de interes
judeţean si ale societeirilor şi regiilor autonome de interes judeţean".
Av and in vedere cei proiectul de hatch-ewe indeplineste condiţiile de necesitate
oportunitate, propun Consiliulni Judetean Ialomiţa adoptarea hoteireirii in forma si conţinutul
preveizute in protect.

COns„lul Judeten ialomita
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hot ă rftre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funetionare ale Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita
Prin proiectul de Hotărdre supus dezbaterii se propune aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Centrului Jude ţean pentru Conservarea si Promovarea Culturil Tradi ţionale Ialomiţa.
Conform prevederilor art. 173 alin(1) lit. a) , alin (2) lit. c), aim (5) lit. b) din O.U.G nr .
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean
indeplineste atribu ţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate, precum ş i a
instituţfilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi In exercitarea aeestor atribu ţii aprobă
Regulamentul de Organizare si Funcţionare al institufilor publice de interes jude ţean,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale Ialomiţa a luat fiinţă
in anul 1992 ca instituţie de cultură cu personalitate juridic ă, aflată In subordinea Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi îşi desfăsoard activitatea In conformitate cu prevederile OUG nr .118/2006
privind Infiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activit ăţii aşezăminielor culturale, cu modific ările şi
completările ulterioare.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale Ialomi ţa are ca object
de activitate cunoa şterea, promovarea ereaţiei populare specifice zonei etnofolclorice a judeţului,
avdnd un rol stiinţific, metodologic şi de spectacole, de promovare a tradiţiei si creaţiei cultural
artistice, a patrimoniului culturii artei tradi ţionale de pe teritoriul judeţului lalomiţa.
Prin Nota De Fundamentare nr. 824/14.09,2021 şi inregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr.21918/2021-H din data de 14.09.2021, Centrul Jude ţean pentru Conservarea i Promovarea
Culturii Tradiţionale ialomiţa propune modificarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al
instituţiei, ca urmare a aprobării orgarkigramei şi ştatului de functii conform HCJ1 nr. 89/ 28.05.2021.
Aprobarea Regulamentului modificat i completat este necesar ă şi oportună, ca urmare a reorganiz ării
anumitor compartimente sau infiintarea unora noi, transformarea unor posturi precum i modificarea
veniturilor proprii ale institu ţiei deoarece a fast transferat t ără plat autocarul care Prim ăria Feteşti, judetul
falomiţa.
Numărul de personal se incadreaz ă in numărul maxim de posturi prev ăzut in Ordonanţa de Urge* a
Guvernului nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legfi nr 273/2006 privind finan ţele publice locale,
precum i pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Intrucat proiectul de hotărdre indeplineşte condiţiile de legalitate, propunem Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea lui in forma si conţinutul prezentat.

Consilier,
Gheorghe Ma uela Elena
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA
SI PROMO VAREA CULTURII TRADITIONALE
B-dul Matei Basarab nr. 22, Slobozia, 920000, jud. Ialomi ţa, Romania
Tel/Fax +40 243-231-151 e-mail: ccp iiyahoo.com , cjcpct.il@gmail.com
Site web: www.traditieialomita.ro
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Nr. 824 din 14.09.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ROMANI
CONSIIIUL YJDF17,
Intrare
2 Jurda....,0,

Avand in vedere:
- aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, prin Hot ărdrea Consiliului Judetean
Ialomita nr.89 din data de 28.05.2021,
- transferul fără plată a autocarului marca Man, cu num ăr de inmatrieulare IL-19-CCP,
către Primăria Fete şti, conform proeesului verbal de predare primire din data de 30.09.2020,
incheiat cu PrimAria Fete şti, judetul Ialomita şi
- faptul c ă, Regulamentul de Organizare şi Functionare este un instrument de conducere
care descrie structura unui angajator, prezentand pe diferitele ei componente atributii,
competente, niveluri de autoritate, responsabilit ăti, subordonare, colaborarea intre angajati, etc.
Se impune aprobarea noului Regulamentul de Organizare şi Funtionare al C.J.C.P.C.T.
Ialomita (atasat prezentei).
Fată de vechiul Regulament de Organizare şi Funtionare al institutiei, aprobat prin
Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr.52/23.03.2017, completat prin flot ărarea Consiliului
Judetean Ialomita nr.121/11.10.2019, noul regulament prevede urm ătoarele
modificki/eomplet ări, după cum urmează :
1. Art.17 din cap. V. Structura organizatoric ă ş i atributiile specifice, va avea
următorul continut: "Aetivitatea desf ăsurată de compartimentele din eadt -ul Centrului
urmăreşte realizarea scopului şi atributiilor institutiei, astfel cum sunt ele reglementate in art. 4
şi respectiv art. 5 din prezentul regulament. Centrul este organizat pe urm ătoarele servicii şi
compartimente:
- Serviciul Economic şi Promovare
• Compartiment Financiar Administrativ
• Compartiment Promovarea Culturii Traditionale
Compartiment Juridic
- Compartiment Specialitate şi consultantă artistică
- Serviciul Ansamblul Folcloric Doina B ărăganului
• Compartiment Instrumental Vocal
* Compartiment coregrafie - dansuri"
2. Art.18 din cap. V. Structura organizatoric ă i atributiile specifice, va avea următorul
continut: "Serviciul Economic ş i Promovare este condus de un sef serviciu, care are in
sub ordine cloud compartimente Compartimentul Financiar Administrativ şi Compartimentul
Promovarea Culturii Traditionale şi are urm ătoarele atributii principale:
$eful serviciu, are următoarele atributii:
- coordonează activitatea financiar -contabil ă,
- exercită controlul financiar propriu prin viza de control fmanciar preventiv, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare,
organizează şi răspunde de efectuarea inregistr ărilor financiar-contabile,
organizează şi răspunde de efeetuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului
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propune măsuri pentru imbun ătătirea activitătii financiar-contabile a institutiei.
Compartimentul financiar-administrativ are următoarele atributii principale:
- intocmirea situatiilor financiar-contabile trimestriale şi anuale;
intocmirea situatiilor ce decurg din evidenta financiar-contabil ă a institutiei;
- asigurarea conseinn ării operatiunilor financiare şi bugetare in ordine cronologic ă
ş i pe baza documentelor justificative;
- inregistrarea pl ătilor de casă ş i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
intocmirea proiectului de buget pe programe, actiuni, activit ăti;
urmărirea intocmirii programelor, actiunilor, proiectelor pe objective precise, cu
indicatori de rezultate şi de eficientăşi pe estimarea performantelor propuse;
intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru programele, proiectele şi
actiunile propuse;
- propunerea priorit ătilor in aprobarea ş i efectuarea cheltuielilor bugetare ale
institutiei;
angaj area cheltuielilor numai in limita creditelor bugetare aprobate;
evidenta intrării şi ieşirii documentelor din institutie;
intocmirea şi evidenta materialelor de secretariat;
- participarea la activit ătile culturale şi administrative ale institutiei;
asigurarea de asistent ă personalului administrativ şi de specialitate pentru mice
solicitare existentă in cazul problemelor de serviciu;
indeplinirea sarcinilor ce revin, conform legislatiei in vigoare, regulamentului de
organizare şi functionare şi regulamentului de ordine interioar ă ale Centrului
Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale, programului
anual de activitate al institutiei precum şi deciziile şi hotărarile conducerii
unitătilor;
indeplineşte şi alte atributii stabilite de Care manager.
Compartimentul „Prornovarea culturii traditionale" are următoarele atributii principale:
- cercetarea şi evaluarea stadiului actual al traditiilor şi al creatiei populare specifice
fiecărei zone etnofolclorice a judetului;
identificarea, protej area şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creatiei populare
contemporane prin constituirea şi structurarea b ăncii de date şi valori pe bază de
documentare, fi şe de cercetare, fi şe de fototec ă, inregistrări audio şi video şi
valorificarea ei prin diferite modalit ăti (editare de culegeri de folclor, monografti, fume
documentare, CD, etc.);
- elaborarea unor programe diverse, utile şi atractive de educatie permanent ă şi de
valorificare a traditiilor locale şi stimularea creativit ătii in toate genurile artei
interpretative neprofesioniste (festivaluri, concursuri de interpretare, s ărbători
traditionale, expozitii de art ă populară, obiceiuri folclorice şi altele) şi de initiere a unor
proiecte de sprijinire şi afirmare a interpretilor şi creatorilor traditiei şi creatiei populare
autentice, pentru protectia acestora impotriva denatur ărilor şi falsificărilor;
- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocup ărilor locuitorilor, de
petrecere a timpului liber, urm ărind valorificarea obiceiurilor traditionale din
comanitatea respeetiv ă, conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice
ale comunitătii locale, precum şi ale patrimoniului cultural national şi universal şi
antrenarea cet ătenilor in activitatea de cunoa ştere, ocrotire şi intretinere atdt a mediuluj
natural, cat şi a mediului cultural traditional;
identificarea şi propunerea unor zone de obiceiuri şi traditii populare protej ate din cadrul
j udetului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi indeletnicirilor traditionale şi sustinerea celor
care le practic ă (meşteri popularj, mici meseria şi etc.);
- coordonarea metodologic ă a activitătii aşezămintelor culturale la nivel judetean,
respectiv amine culturale, case de cultur ă, universitate populară, centrul cultural;
pregătirea metodologic ă şi perfectionarea profesional ă a referentilor culturali din judet;
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sprijină activitatea a şezămintelor culturale in domeniul formatorilor şi al perfectionării
personalului de specialitate;
dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national şi international;
intretine relaiile cu mass-media pentru mediatizarea activit ătilor institutiei;
promovează activitatea institutiei pe Internet (situri web, Youtube, Facebook);
propune programe de valorificare a traditiilor locale şi initiază proiecte de sprijinire şi
afirmare a creatorilor şi performerilor traditiei şi creatiei populare autentice prin
valorificarea bazei de date ce o detine institutia;
valorifică datele din arhiva institutiei prin punerea lor la dispozitia publicuiui prin
mijloace specifice;
particip ă la efectuarea de studii şi cercet ări privind obiceiurile şi traditiile populare
asigurand mijloacele tehnice pentru cercetarea stadiului actual al traditiilor şi at creatiei
populare specifice fiec ărei zone etnofolclorice a judetului;
particip ă la conservarea ş i transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale
comunitătii locale, prin realizarea de filme documentare, videoclipuri şi alte materiale
promotionale;
urmăreşte dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national şi international,
prin participarea la manifest ări culturale de profil;
sprijină cu mijloacele tehnice din dotare activitatea a şezămintelor culturale pentru
valorificarea tradItiilor locale;
indeplineşte şi alte atributii stabilite de către manager."

3. Art.19 din cap. V. Structura organizatoric ă si atributiile specifice, va avea următorul
continut: " Compartimentul juridic indepline ş te urmatoarele atributii:
concepe, redacteaz ă şi avizeaza actele juridice ale institufei,
asigură reprezentarea institutiei in fata instantelor judec ătoreşti,
- acorda consultanta juridica şi consiliere in once problemă de natură juridică in care este
implicată institutia,
indeplineşte şi alte atributii stabilite de către manager."
4. Art.20 din cap. V. Structura organizatoric ă i atributiile specifice, va avea
următorul continut: " Compartimentut specialitate si consultant ă artistic ă, indeplineşte
urmatoarele atributii:
- cereetează şi culege comori traditionale ale folclorului satului ş i be pune in scena in mod
pro fesionist pentru a fi prezentate publicului,
promovează, valorile traditionale pe plan national şi international,
- coordonează şi propune strategia artistica anual ă structuratâ pe evenimente cultural
artistice, festivaluri, concursuri, targuri, proiecte educational artistiee şi colaborări
artistice cu formatii sau arti şti consacrati,
işi aduce aportul in realizarea proiectelor artistice ale institutiei ş i propune conducerii
solutii pentru imbun ătătirea calit ăţii acestora,
- reprezintă, cu acordul conducerii institutia in relationarea cu organizatorii
evenirnentelor artistic; arti şti, scenografi, tehnicieni,
colaboreaz ă cu şeful serviciu at Ansamblului Folclorc Doina B ărăganului, pentru a
structura pro gramul de repetitii, punerea in scen ă ş i realizarea artistic ă a evenimentelor
sustinute de institutie,
colaborează cu şeful serviciu al Ansamblului Folclorc Doina B ărăganului şi regizorul
tehnic şi propune distributia artistic ă in evenimentele realizate de institutie, propune
listă de colaboratori, arti şti consacrati invitati in spectacol,
- participa la negocierea contractelor cu arti ştii şi colaboratorii invitati in spectaeole,
- indrumă arti ştii participanti ai evenimentelor artistice dandu-le indicatii asupra
conceptiilor regizorale,
controlează bunul mers al desfăşurării evenimentelor artistic; făcand propuneri pentru
inlocuirea sau cmpletarea (dup ă caz) a unor elemente artistice componente,
realizează sondaje in lard şi in stră inatate privind activitatea desfăşurată in institutii
similare şi propune noi directii de abordare a planului de activitati desf ăşurate de
institutie,
promovează activitatea institutiei pe site-uri,

-

duce la implinire şi alte sareini repartizate de manager."

5. Art.21. din cap. V. Structura organizatoric ă si atributiile specifice, va avea
următorul continut: „Serviciul Ansamblul folcloric „Doina B ărăganului" este un seviciu
structurat ca un ansamblu profesionist pentru promovarea culturii traditionale organizat in
cadrul Centrului (OUG 118/2006, art. 2, aim. (3) şi art. 3), are repertoriu propriu, este asimilat
institutiilor de spectacol şi are următoarele atributii principale:
- cercetarea, culegerea, tezaurizarea, conservarea şi valorificarea creatiei populare din
domeniul folclorului muzical ialomitean şi coregrafic;
descoperirea de noi creatori şi interpreti ai muzicii populare, v ărstnici sau tineri,
incuraj area, sprij inirea ş i stimularea activit ătii lox prin diferite forme (festivaluri,
concursuri, inregistr ări radio, Tv etc.), in scopul afirm ării şi consacrării creatorilor şi
artiştilor amatori ea personalit ăti artistice;
- stimularea creativitătii şi talentului interpretilor vocali de folclor a instrumenti ştilor şi a
dansatorilor din judet, prin indrumarea lor artistic ă şi cuprinderea in programele de
spectacol;
sustinerea de spectaeole folclorice în cadrul manifest ărilor culturale de traditie ale
Centrului: Festivalul international de folclor „Floare de pe B ără gan", Festivalul national
al tarafurilor „Ion Albe şteanu", concursul judetzan „Z ărzărică, zărzărea", spectacolele
foleloriee itinerante „Rapsozii la ai acas ă" şi „Cănd cram pe Ialomita", S ărbătoarea
colindului, alte sărbători locale;
efectueaz ă eulegeri de folclor în vederea imbog ătirii repertoriului;
propune prograrne de stagiuni şi repertoriul;
dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national şi international;
- stimuleaza prin once mijloace specifice, activitatea de creatie muzical ă cat şi de
cercetare, culegere si tiparire a unor colectii de folclor muzical din judet, asigur ănd
finalizarea acestor demersuri;
- Centrul ofer ă, prin speciali ştii institutiei (maestru dans), anual cursuri gratuite de dans
popular unor serii de elevi ş i studenti, care particip ă alături de membrii
compartimentului vocal la toate manifest ările culturale ale institutiei;
pentru desfă.şurarea in conditii optime a reprezentatinor artistice oferite de Seviciul
Ansamblul folcloric "Doina B ără ganului" pe Fang ă instrumenti şti şi solistul vocal,
funetioneaz ă ea ş i colaboratori pennanenti grupul de dansatori, compus din elevi şi
studenti, participarrti la cursurile de dans coordonate de maestrul coregraf, angajat in
cadrul Ansamblului;
- Centrul sprijin ă metodologic, logistic ş i material grupul de dansatori pentru a participa
alături de Seviciul Ansamblul "Doina B ărăganului" in cadrul tuturor programelor
culturale desfăş urate de institutie la eel mai Malt nivel de calitate artistic ă a traditiilor,
obiceiurilor şi crealiilor folclorice at ăt in tară cat şi in străinătate;
- indeplinirea sarcinilor cc be revin conform legisla ţici in vigoare, regulamentului de
organizaxe şi functionare, regulamentului de ordine interioar ă, programului anual de
activitate a institutiei precum şi deeiziilor şi hotărărilor eonducerii
Serviciul Ansamblul Folcloric Doina B ărăganului este condus de un şef serviciu, care are
in subordine două compartimente : Compartiment Instrumental Vocal şi Compartiment
coregrafie — danstiri, şi are următoarele atributii principale:
$eful serviciu se subordoneaz ă managerului şi indeplineşte următoarele atributii:
- are rol de control asupra activit ătilor desfăş urate in cadrul compartimentelor aflate in
subordinea sa,
răsptmde de planificarea activit ătii artistice,
păstrarea autenticit ătii zonale folcloriee in repertoriul Serviciului Ansamblul Folcloric
„Doina B ărăganului";
- realizarea de materiale de promovarea a folclorului ialomitean;
- realizarea de culegeri de folclor din zona etnofolcloric ă a B ărăganului;
realizarea unor stagiuni de spectacole in cadrul planului anual al institutiei;
- stabile şte măsuri in vederea imbunătătirii calităţ ii prestatiilor artistiee, membrilor
Serviciului Ansamblului Folcloric "Doina B ărăganului"
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compune muzic ă si culege folclor, descoperind şi promovănd creatia popular ă, specified
judetului Ialomita,
se preocup ă de imbunătătirea prestatiei profesionale a tuturor instrunenti ştilor,
urinăreste aplicarea m ăsurilor luate şi controlează modul de indeplinire a sarcinilor
stabilite pe linie artistic ă,
în funotie de nevoie, pro grameaz ă impreună cu maestrul dans repetitii pe grupuri de
instrumenti şti şi dansatori,
intocmeşte şi urmăreşte realizarea repertoriului muzical al compartimentelor,
exercită control asupra modului de indeplinire a prevederilor Regulamentului intern, de
cdtre angajatii din subordine,
răspunde de disciplina colectivului artistic, stabilind o atmosferd cat mai prielnic ă
creatiei artistice si propun ănd eventuale sanctiuni sau promov ări, după caz,
indeplinesti atributii de evaluare a personalului din subordine, conform legii, intocmind
fişe de evaluare,
particip ă si urmăreşte repethiile permanente, repetitiile generale inaintea spectacolelor
şi ia măsurile necesare pentru o bund defăşurare şi organizare a acestora,
colaborează cu regizorul artistic şi tehnic şi propune distributii artistice, proiecte şi
activitIti culturale artistice,
pune in valoare Ansamblul Folcloric Doina Bdr ăganului, prin spectacole tematice sau
ocazionale, festivaluri, particip ări nationale şi internationale,
promovarea institutiei in spatiul cultural national ş i international şi prin mediul
prin site-urile şi paginile institutiei,
gestioneză relatia cu tehnicienii spectacolelor (ecrane, lumini, sonorizare) pentru
asigurarea unei calit ăti ridicate a spectacolelor,
indeplineşte şi alte sarcini stabilite de către manager.

Compartimentul Instrumental Vocal (instrumentistii şi solist vocal) au următoarele atributii:
- se implieă în realizarea sarcinilor echipei,
- particip ă la repethii coform graficelor stabilite de conducere,
asimilează aspectele tehnice şi artistice ale lucrdrilor noi,
- perfectioneazd piesele din repertoriu şi reproduce lucrarea muzicald,
participă la repethii şi spectacole, festivaluri, programe TV, etc,
- asimileazd lucr ări muzicale diverse şi le pregăteş te pentru aducerea ace stora la nivel
calitativ necesar pentru prezentarea in public,
- asigură acompaniamentul solistilor/interpretilor impreun ă Cu alţi instrumentişti,
- duce la indeplinire şi alte safcini repartizate de manager şi şeful serviciu al Serviciului
Ansamblul Foleloric Doina B ărăganului.
Compartiment coregrafie — dansuri, dansatorii an următoarele atributii;
- transmite şi primeşte inforrnatii privitoare la activitatea profesional ă cu respectarea
raporturilor ierarhice şi funetionale,
- identified si asimileazd elementele tehnice ale partiturilor coregrafice,
participd la repetitii programate conform graficelor stabilite de conducerea institutiei in
vederea insu şirii la parametrii optimi a pa şilor de dans eonforni repertoriului programat;
- participă la spectacolele organizate de institutie si rdspunde de calitatea artisticd a
acestora;
- ia parte la spectacole televizate, sau festivaluri, sau programe TV, sau filmari video etc.;
sd practice in particular pa şii de dans şi figurile din spectacol sau p ărti din acestea sub
supravegherea coregrafului sau ca munc ă individual ă ;
- să dovedeascd o tinută şi o prestant ă de dansator, s ă aibă simt ritmic, memorie
muzicală, abilitate de a se mi şca gratios şi uş or, abilitatea de a intra in rol, rdbdare,
putere de eoncentrare, maniere elegante, abilitatea de a lucra in echipd ;"
6. Institutia nu va efectua transport rutier de persoane in trafic national şi international,
nerealizand nici venituri din efectuarea acestor curse ocazionale, astfel c ă ultimul paragraf al
art.22, alin.2 din cap VI. Bugetul de venituri si cheltuieli, va fi eliminat.

7. Datorită introducerii unor articole noi la cap. V. Structura organizatoric ă
atribuţiile specifice, articolele din cap VI ş i VII, se vor renumerota astfel: cap VI. Bugetul de
venituri şi cheltuieli, va cuprinde art.22 şi art 23 şi cap VII. Dispozi ţii finale, va cuprinde art.24
şi 25.
Celelalte dispozi ţii ale Regulamentului de Organizare şi Funţionare al instituţiei, aprobat
prin Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.52/23.03.2017, completat prin Hot ărărea
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.121/11.10.2019, TAMall neSChinabate.
Cu deosebit respect,
Manager,
Pr. Prof. Staneiu C ătfilin

