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HOTARAREA NR.100/29.11.2012

REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Cultural
municipal Caracal.

EXPUNERE DE MOTIVE:
Prin HCL nr.19/31.07.2012 a fost aprobatA inflintarea Centrului Cultural municipal Caracal, prin
reorganizarea institutiilor publice locale de culturd.
In vederea reorganizArii si functiondrii Centrului Cultural municipal Caracal se impune adoptarea
unui Regulament de Organizare si Functionare.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.I5850/20.11.2012 al Directiei Resurse Umane prin care se propune
Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Cultural municipal Caracal;
OUG nr.189/2008, privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor
colectiilor publice, bibliotecilor si al aseldmintelor culturale de drept public;
-OG nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte precum
desiasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificdrile si complethrile ulterioare;
-Legea nr.334/2002, Legea bibliotecilor, republicatd(r1) cu modificArile si completdrile ulterioare;
Legea nr.311/2003-Legea muzeelor si colectiilor publice, republicatii(r1), cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
-Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar y a personalului pldtit din fondurile publice si
actele normative in vigoare referitoare la salarizarea personalului plant din fonduri publice;
Prevederile art.36 alin(2) lit„a", alin(3) lit„b", alin(6) lit„a", pct.4 din Legea nr.215/2001, privind
administratia publicd locala, republicatd(r1), cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activitäti social culturale, culte, invdtdmant, sdriatate, sport familie
protectia copiilor a Consiliului local al municipiului Caracal;
- Avizul Comisiei pentru activitdii juridice, disciplind in muncd si protectie socialA, cereri, sesildri
ale Consiliului local al municipiului Caracal;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica localA, republicatd,
completatd si modificatät
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:

Art.l. Se aprobd Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Cultural municipal
Caracal conform anexei, parte integrantA la prezenta hotdrdre.
Art.2. La data intrdrii in vigoare a prevederilor prezentei holdthri, se abroad' once dispozitie
contrary.
Art.3 Directia Resurse Umane si Centrul Cultural municipal Caracal se imputemicesc cu ducerea
la indeplinire a prezentei hotArdri.
Art.4. Prezenta hotdrdre se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului Municipiului
Caracal, Directiei Resurse Umane si Centrului Cultural municipal Caracal.
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Anexa la
HCL nr.100/29.11.2012
REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CENTRULUI CULTURAL MUNICIPAL CARACAL

CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE
Art.1. (1) Centrul Cultural Municipal Caracal, denumit in continuare Centru cultural, este o
institutie publica de culturd, rata personalitate juridica, nou infiintata, prin reorganizarea Centrului
Cultural Radu 5erban, Bibliotecii Municipale Virgil Carianopol si Muzeul Romanatiului, prin Hotarar. ea
Consiliului Local Caracal nr.19 din 31.07.2012 5i functioneaza in subordinea Consiliului Local Caracal,
conform normelor elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, ca institutie de cultura
menita sa promoveze cultura locals si nationala, cat 5i imaginea Caracalului aft in Romania cat 5i in plan
international.
(2) Centrul cultural are gestiune 5i stampild proprie 5i este finantat din venituri proprii, din subventii de la
bugetul local, din sponsorizari, donatii 5i, dupa caz, din subventii de la Consiliul Judetean Olt.
Art.2. Centrul cultural i5i desfa'soara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in
vigoare, precum 5i in baza prezentului Regulament de organizare si functionare.
Art.3 Sediul oficial al Centrului cultural este in imobilul situat in Caracal, str. Cuza Voda, nr. 8,
desfasoara activitatea dupa cum urmeaza: Departamentul
judetul Olt, iar departamentele acestuia
Organizare Spectacole $i Evenimente culturale, Pregatire Actiuni Cultural-Artistice in sediile din str.
Cuza Voda, nr.8, str. Cuza Voda, nr.10, str.Cuza Voda, nr.11; Departamentul Muzeul Romanatiului pe
str. Iancu Jianu, nr.24 $i str. Iancu Jianu, nr 15; Departamentul Biblioteca Virgil Carianopol pe str. Iancu
Jianu, nr.18A.
Durata de functionare a Centrului cultural este nedeterminata.
Art.4. Toate actele prin care se angajeaza juridic 5i patrimonial Centrul cultural, vor contine antetul
Consiliul Local Caracal, denumirea completa a institutiei cu indicarea sediului principal 5i vor fi semnate
de: Primar, Director executiv economic 5i Directorul institutiei.
CAPITOLUL II: SCOPUL OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.5. Centrul cultural initiaza si desfasoara proiecte in domeniul culturii traditionale si al creatiei
artistice contemporane, al educatiei permanente (artistica, economica, juridica, ecologica etc.), in
domeniul informational national prin fondul de carte, in domeniul valorificarii patrimoniului muzeal, a
mostenirii istorice existente, urmarind cu consecventa:
organizarea desfasurarea de activitati cultural-artistice 5i de educatie permanents;
universale, clasice
literaturii roman
promovarea valorilor consacrate ale dramaturgiei
contemporane;
promovarea culturii locale si a tradititei teatrale caracalene;
realizarea unei palete repertoriale bogata in continut si exprimare artistica, de naturd sa satisfacd
categorii sociale variate ale publicului spectator;
tehnice ale comunitatii locale, ale
e) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice
patrimoniului cultural national 5i universal;
organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a
participarii formatiilor la manifestari culturale interjudetene, nationale $i internationale; stimularea
creativitatii si talentului;
organizarea sau sustinerea activitatii de documentare a expozitiilor temporare, elaborarea de
monografii si lucrari de educatie civics informare a publicului;
difuzarea de filme artistice documentare;
i) organizarea cercurilor artistice, stiintifice 5i tehnice, de arta populara, plastics si de gospodarie
taraneasca;

organizarea si desasurarea cursurilor de formare profesionala continua;
cercetarea si colectionarea de bunuri cu caracter istoric si arheologic, in vederea constiturii si
completarii patrimoniului muzeal;
1) depozitarea, conservarea si restaurarea patrimoniului detinut, in conditii conforme standardelor
europene generale precum si normelor elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National;
punerea in valoare a patrimoniului cultural aflat in administrarea departamentului muzeu prin
organizarea de expozitii permanente sau temporare, la sediul departamentului, in tars si stainatate,
pentru angrenarea publicului si familiarizarea acestuia cu istoria tarn noastre;
organizarea unei baze de date pe baze stiintifice care sa curpinda patrimoniul cultural detinut in
administrare;
punerea in valoare a patrimoniului sectiei lancu Jianu si popularizarea acestuia la nivel national si
international;
constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colectiilor de card, documente
specifice si baze de date pentru a facilita accesul publicului la informare, cercetare, educatie sau
recreere in cadrul departamentului bibliotecd;
r) asigurarea accesului publicului la o bibliotecd de tip enciclopedic push' in slujba cetatenilor,
asigurdnd egalitatea accesului acestuia la informatii si la documente necesare informarii, educatiei
permanente si dezvoltarii personalitatii individului, fara deosebire de statut social sau economic,
varsta, sex, apartenenta politica, religie on nationalitate;
Art.6. Pentru indeplinirea obiectivelor sale Centrul cultural are urmatoarele atributii principale:
organizeaza si desfasoard activitati cultural-artistice si educative;
realizeaza spectacole de teatru si stagiuni de spectacole cu colective constituite din colaboratori
artistici, proprii sau in colaborare cu institutii similare sau cu artisti liber profesionisti;
stimuleaza creativitatea si talentul tinerilor artisti,
promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara
contemporana locala;
organizeaza si desasoara activitati, proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor
morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului national si universal;
organizeazd si desasoara activitati de educatie permanentä;
organizeaza si/sau sustine formatiile artistice de amatori, organizeaza concursuri si festivaluri
folclorice, sustine participarea formatiilor la manifestdri culturale la nivel local, zonal sau national;
propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii,
creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate;
organizeazd si/sau sustine participarea la expozitii temporare sau permanente, elaboreaza
monografii si lucrari de prezentare turistica;
difuzeaza filme artistice si documentare;
k) organizeazd cercuri artistice, stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospoddrie taraneasca;
desrasoara activitati turistice, agroturistice, de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor
cercuri artistice, stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice;
1) organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civics si de formare profesionala continua proprii sau
prin universitatile populare rurale;
asigurd participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si intemationale;
stabileste relatii de parteneriat cu institutiile de invatamânt din municipiul Caracal, in vederea
indrumarii activitatii artistice extrascolare;
atragerea unui numar cat mai mare de spectatori de toate várstele si educarea estetica, artistica,
etica si morald a acestora, spre receptarea valorilor artistice autentice;
colectioneaza, constituie, organizeazd, prelucreaa dezvolta, conserva si pune la dispozitia
utilizatorilor colectii enciclopedice de documente;
asigura servicii de imprumut de documente la domiciliu si de consultare in salile de lectura ale
colectiilor, de educare permanents, prin sectiile de la sediul departamentului bibliotecd;
alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in
vigoare.
Art.7. Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specificevCpntrul cultural
colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridi )1:1F drept public
sau privat, precum si cu persoane fizice, lard a exprima nici un fel de interese de gruff (eitnice, politice,
religioase etc.).

CAPITOLUL III: PATRIMONIUL SI FINANTAREA
Art.8. (1) Patrimoniul Centrului cultural se constituie din bunuri mobile $i imobile conform
evidentei contabile la data prezentului regulament, din bunuri ce reprezintd patrimoniul muzeal cu valoare
patrimoniala aflat in colectii publice, cat $i din gestiunea de carti.
Patrimoniul Centrului cultural poate fi imbogatit $i completat prin achizitii, donatii, precum $i prin
preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii
publice ale administratiei publice centrale $i locale, a unor persoane juridice de drept public $i/sau privat,
a unor persoane fizice din lath sau din strainatate.
Bunurile mobile $i imobile aflate in administrarea Centrului cultural se gestioneaza potrivit
dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei hind obligata sa aplice masurile de protectie
prevazute de lege in vederea protej 'aril acestora.
Imobilele aflate in administrarea Centrului cultural sunt:
a)Imobilul din str. Cuza Vodd, nr. 8, unde se afla salile de repetitie(sala de dans, taraf, pian-chitard,
arra plashed) i birourile personalului de specialitate;
b) Imobilul din str. Cuza Vodd, nr.10,Teatrul National, sala de spectacole;
c)Imobilul din str.Cuza Voda, nr.11, Teatrul de yard;
d) Imobilul din str. Iancu Jianu, nr.24, Muzeul Romanatiului, sali de expozitie, birouri, depozite;
e)Imobilul din str. Iancu Jianu, nr 15, Sectia Casa memoriald Iancu Jianu, bordeiul, si anexele;
1) Imobilul din str. Iancu Jianu, nr.18A, unde se afla Biblioteca Virgil Carianopol, sechile de
imprumut, depozite, birouri, anexe.
Art.9. Finantarea activitatii Centrului cultural se asigura din venituri proprii (vanzari bilete, chirii
said, inchirieri spatii, taxe cercuri artistice i cursuri), subventii de la bugetul propriu al Consiliului Local,
dupd caz din subventii de la Consiliul Judetean Olt, donatii, sponsorizdri i alte surse, potrivit legii.
Art.10. Finantarea activitatii Centrului cultural respects urmatoarele principii:
finantarea programului minimal anual se asigurd din subventii acordate de la bugetul local;
finantarea programelor, altele decat cele din programul minimal, se asigura din veniturile proprii
din subventii de la bugetul local $i de la Consiliul Judetean Olt;
c) cheltuielile de personal $i cheltuieliie pentru intretinerea, reabilitarea i dezvoltarea bazei materiale
a institutiei se asigura din subventiile acordate de la bugetul local;
d) veniturile proprii provenite din activitatea specified se utilizeazd pentru finantarea cheltuielilor
aferente proiectelor $i programelor culturale;

CAPITOLUL IV: PERSONALUL SI CONDUCEREA
Art.11. (1) Pentru realizarea obiectivelor $i obiectului de activitate, Centrul cultural dispune de
organigrama proprie compusa din structuri functionale de specialitate $i auxiliare.
Art.12. Organigrama, numarul de personal $i statul de functii se aprobd de care Consiliul Local, la
propunerea Primarului.
Art.13. (1) Personalul Centrului cultural se structureaza in personal de conducere, personal de
specialitate( artistic, muzeografi, bibliotecari), personal telmic de specialitate $i personal auxiliar.
Personalul prevazut la alin.(1) are statut de personal contractual, ii sunt aplicabile prevederile Codului
Muncii, Codului de conduits a personalului
contractual din autoritatile $i instiutiile publice, Regulamentului de ordine
interioard $i alte dispozitii legale specifice sectorului bugetar.
Activitatea fiecarui salariat al Centrului cultural se normeaza potrivit fi$ei postului, in raport de care se
evalueaza activitatea. Fi$ele de evaluare a performantelor profesionale se intocmesc de care directorul
institutiei, in conditiile legii $i se vizeaza. de Primarul municipiului Caracal.
Art.14. Activitatea Centrului cultural se realizeazd $i prin activitatea unor persoane care participa la
realizarea actului artistic, a unor cercetari $i a altor activitati, in baza unor contracte incheiate _potrivit
prevederilor legale privind dreptul de autor $i drepturile conexe sau in baza unor converreltemehlate
* ,
de Codul civil.
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Art.15. Ocuparea posturilor se face prin concurs, in conformitate cu prevederile 1
Art.16. Eliberarea din functie, precum $i incetarea raporturilor de maned ale per ulhi Centrului
cultural se realizeaza in conditiile legii.
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Art.17. Personalul de specialitate incadrat in Centrul cultural, are obligatia de a absolvi un curs de
perfectionare o data la 3 ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.18. Conducerea operative a Centrului cultural este asiguratA de un director, care are in
subordine un consultant artistic, un responsabil de biblioteck un responsabil de muzeu si un
administrator.
Art.19. Directorul asigura conducerea activitatii curente a institutiei si coordoneaza activitatea
tuturor departamentelor si compartimentelor institutiei.
Art.21. Directorul reprezinta Centrul cultural in relatiile cu Consiliul local, cu Directia pentru
Culturd, Culte si Patrimoniul Cultural National Judetean, cu Centrul judetean pentru conservarea
promovarea culturii traditilonale, Biblioteca judeteand Ion Minulescu, Comisia Nationald a Muzeelor si
Colectiilor, precum si cu alte institutii similare din lard si din straindtate.
Art.22. Directorul Centrului cultural are unuatoarele atributii:
coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a tuturor departamentelor Centrului cultural;
elaboreazA programele de activitate anuale si pe etape specifice fiecarui departament conform
proiectului de management;
conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitätile de profil specifice;
coordoneaza actiuni si manifestari specifice domeniului teatral, precum si de valorificare
promovare a traditiei teatrale;
e) propune spre angajare personal de specialitate si auxiliar, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
propune angajarea colaboratorilor, in conditiile legii;
angajeazd institutia, prin semnätura sa, in relatii cu terti, in limitele stabilite prin actele normative
in vigoare;
intocmeste Regulamentul de ordine interioara si orice alte norme privind disciplina tehnica,
economics, administrative ;
stabileste atributiile de serviciu, conform prezentului regulament, precum si obligatiile individuale
de munca ale personalului de specialitate care se inscriu in fisa postului;
raspunde in fata organului ierarhic superior pentru activitatea institutiei si pentru indeplinirea
programului propriu de management general al Centrului Cultural;
k) indrumA, controleazA si raspunde de ansamblul activitatilor stiintifice, educative, culturale
administrative, din cadrul institutiei;
1) face propuneri pentru perfectionarea si specializarea personalului, prin participare la cursuri
specifice;
intocmeste evaludrile anuale ale personalului din subordine;
urn-ar: este folosirea judicioasa a bazei materiale a Centrului cultural si face propuneri pentru
imbogätirea ei;
se preocupd de imbundtatirea activitatii si de asigurarea unor conditii optime de munck
urmareste respectarea, de catre intregul personal, a Regulamentului de ordine interioara si a
Codului de conduità a personalului contractual;
ia orice alte masuri, pe care le considera necesare, pentru buna desfasurare a activitatii generale si
specifice a fiecarui departament in parte, in limitele prevederilor legale in vigoare.
indeplineste orice alte atributii stabilite de care organul ierarhic si raspunde pentru realizarea lor.
propune masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordantd cu
legislatia in vigoare;
t) reprezinta si angajeazd institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tart si din
sträinatate;
ia masuri pentru asigurarea securitatii institutiei si pentru asigurarea pazei contra incendiilor in
institutie;
stabileste masuri privind protectia muncii, pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de
securitate a muncii;
v) informeazd trimestrial consiliul administrativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei
departamentelor pe care le conduce, stabilind impreund cu acesta masuri corespunzatoare pentru
imbundtatirea activitatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Art.23. Centrul Cultural este condus de un Consiliu de Administratie compus din 5 — 7 membri,
numiti prin dispozitia Primarului.
Art.24. Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau on de eke on este nevoie. Presedintele
Consiliulului de Administratie este directorul Centrului Cultural, care face convocarea sedintelor
Consiliului de Administratie si care se pot tine in prezenta a cel putin jumdtate plus unu dintre membrii
sai.
Art.25. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
avizeaza. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de ordine interioard a
Centrului Cultural;
avizeazd bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului cultural;
aproba programele de activitate trimestriale si anuale;
dezbate probleme ale activitatii Centrului cultural;
e) aproba calendarul anual al activitatilor culturale;
I) face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care se inainteaza spre aprobare
Primarului;
propune conducerii Centrului cultural solutii si initiative privind buna functionare a activitatii
acesteia in domeniile cultural — artistic, muzeal, in domeniul biblioteconomiei, administrativ, resurse
umane.
dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal de sedintd si se
semneazd de toti participantii la lucrdrile sedintei.
i) pentru manifestarile cultural-artistice de anvergurd, va fi cooptat, in procesul de organizare, un
membru al Consiliului Local, de regula un membru al Comisiei de specialitate.

Art.26. CONSILIUL STIINTIFIC
Este este un organ de specialitate cu rol consultativ si asigura coordonarea activitatii departamentului
Muzeul Romanatiului.
Consiliul stiintific are urmatoarea components:
Presedinte — directorul Centrului cultural;
Vicepresedinte, ales dintre muzeografi;
2 membrii, un muzeograf si un profesor (de istorie, etnologie, sociologie);
Un secretar.
3) Consiliul stiintfic se intruneste in sedinte ordinare, o data la cloud luni si on de cate on este nevoie.

Art.27. CONSILIUL ARTISTIC
Este organism cu rol consultativ si asigura coordonarea activitatii Departamentului Organizare
spectacole si evenimente culturale, pregatire actiuni cultural-artistice
Consiliul artistic are urmatoarea components:
-presedinte — directorul Centrului cultural;
membri — consultantul artistic, regj7orul artistic, personal artistic, personalitäti artistice din afara
institutiei.
Constituirea si functionarea Consiliului Artistic se face pe baza dispozitiei primarului.
Consiliul Artistic dezbate probleme ce tin de conceptul artistic al activitatii institutiei formuland opinii,
sugestii, recomandari si critici cu privire la oportunitatea, calitatea si valoarea artistica a proiectelor si
programelor institutiei.

CAPITOLUL V: STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.28. Pentru realizarea activitatii Centrul cultural este structurat pe urmatoarele dsV431119.1/tF'
functii, conform anexei nr.2 din H.C.L. nr.19, din 31.07.2012:
Consultant artistic;
- Departamentul Organizare spectacole si evenimente culturale, pregatire actiuni cultur
- Departamentul Muzeul Romanatiului;
- Departamentul Biblioteca Virgil Carianopol;
Compartimentul administrativ- intretinere.

Art.29. Consultantul artistic supervizeaza acuratetea si consecventa exprimarii vizuale a creatiei
artistice in toate etapele de productie pana la finalizare, precum si coordonarea compartimentului educatie
continua, Universitatea populard si are, in principal, urmatoarele atributii, competence, raspunderi:
contribuie prin propuneri la alcatuirea repertoriului si a programului artistic al teatrului, la stabilirea
strategiilor de infaptuire a acestuia;
intretine corespondenta cu dramaturgii si se preocupa de problemele drepturilor de autor si ale
drepturilor de reprezentare.
colaboreaza cu regizorul artistic si cu autorul dramatic sau traducatorul la realizarea textului de
spectacol.
raspunde de mediatizarea programului cultural al teatrului prin presa, radio, televiziune si alte
mijloace anuntand la timp schimbarile survenite.
alcatuieste si urmarene tiparirea materialelor publicitare, afire, caiete de sat& fluturasi, pliante, etc.
la spectacolele si evenimentele culturale de care raspunde.
pune la dispozitia regizorilor, actorilor, documentatia de spectacol solicitata si alcatuieste pentru un
dosar al spectacolului (afire, caiet de said, cronici, fotografii, alte materiale) care sa contind si date
tehnice (caseta video, CD si audio).
urmareste spectacolole si infonneaza Consiliul Artistic de eventuala evolutie sau involutie artistica
(calitativa) a spectacolelor din repertoriu . Are obligatia de a anunta in presa printr-un articol de
prezentare once premiers sau eveniment cultural al Centrului cultural. Are obligatia de a invita critici,
cronicari de
teatru, oameni de specialitate la toate premierele sau evenimente culturale ale Centrului cultural.
intretine activ si completeaza arhiva artistica a Centrului cultural.
initiaza largirea sferei de contacte cu persoane, cu institutii similare, din tars sau strainatate, fa'cand
o propaganda activd teatrului.
apreciaza calitatea artistica a spectacolelor si decide in privinta prezentarii publice a productiei
artistice a teatrului ;
k) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea Universitatii Populare;
1) tine evidenta cursurilor Lucrator in alimentatie si Lucrator Comercial, cursuri acreditate de DMSS
Olt;
tine, permamanent legatura cu DMSS Olt, in vederea anuntarii deschiderii cursurilor, a derularii
lor, stabilirea perioadei de examen, stabilirea membrilor comisei de examinare,
face inscrieri la cursurile acreditate, tine evidenta contractelor de formare profesionald,
actualizeaza datele cursantilor,
completeaza registrele matricole, contractele de formare profesionale, cataloagele cursurilor;
completeaza certificatele de absolvire si suplimentele descriptive ale certificatelor;
completeaza si tine evidenta registrelor de eliberare a certificatelor de absolvire;
tine evidenta condicilor de prezenta ale fiecarui lector, pentru fiecare activitate desfasurata, pe ore;
asigura permanent legatura cu lectorii si cursantii pentru fiecare curs;
se preocupa de asigurarea cadrului de desfasurare a cursurilor;
participa la examenele de absolvire a cursurilor, intocmeste documentatia specified fiecarui
curs/examen;
elibereaza certificatele de absolvire si suplimentele descriptive ale certificatelor;
v) impreuna cu personalul de specialitate, conform Planului de munca anual si al aeti yitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezentari si lansdri de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;
se preocupa de asigurarea unui climat corespunzator, in cadrul activitatii pe care o coordoneaza,
dovedeste solicitudine si receptivitate fata de receptorii actului cultural, raspunde prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
respects prevederile Regulamentul de ordine interioara, Regulamentul de organizare si fintardhare
a institutiei si al Codului de conduita a personalului contractual ;
z) indeplineste oricare alte atributii date de lege, de conducerea institutiei sau prin dispozitia
Primarului.

Art.30. Departamentul Organizare spectacole si evenimente culturale, pregitire actiuni
cultural-artistice cuprinde functiile: regizor artistic, coregraf, maestru studii muzicale(muzica ward.,
pian, chitard), maestru studii muzicale(muzica populara, instrumente traditionale de suflat ), referent
artistic arta plastica, referent promovare imagine(reporter vidoejurnal), referent promovare
imagine(redactor, cameraman videojurnal), maistru lumini, lacatus montator, manuitor-montator decor,
maistru sunet.
1) Regizorul artistic este principalul responsabil al realizarii spectacolelor si are, in principal,
urmatoarele atributii, competente si rdspunderi:
elaboreaza strategia de organizare si desfasurare a activitatii teatrale;
fundamenteaza proiectele de repertoriu si is mdsuri pentru realizarea acestora si pentru asigurarea
calitatii artistice;
coordoneazd activitatea trupei Teatrului Municipal;
monteaza spectacole de teatru;
e) propune asocierea, in vederea realizarii de spectacole, cu institutii, persoane fizice si/sau persoane
juridice, respectand normele legale in vigoare;
coordoneaza activitatea personalului artistic si tehnic;
asigurd o varietate a repertoriului si a modalitatilor de expresie scenica, astfel ineat spectacolele sa
se adreseze unei largi palete de spectatori, diferiti ca preferinte, varsta, preocupare, nivel de cultura
teatrald;
face propuneri sau modificari privind repertoriul si distributia spectacolelor incredintate spre
realizare;
sa se incadreze cu pregatirea spectacolelor si data prezentdrii for in premiera in termenii
calendaristici stabiliti in cadrul Consiliului Artistic;
sa respecte ora de incepere a repetitiilor si spectacolelor, prezentandu-se inainte pentru once alte
pregatin si sa valorifice la maximum orele afectate pentru desfasurarea repetitiilor sau a altor actiuni
pe care le conduce;
k) se preocupd de realizarea si mentinerea unei atmosfere de lucru prielnice si stimulatoare pentru
creatia artistica, impunand relatii civilizate si de respect intre membrii colectivului pe care-1 conduce,
pe toata durata timpului de lucru;
1) supravegheazd dupa premiera spectacolele proprii si consemneaza daca se impune, abaterile sau
activitatile meritorii ale personalului artistic si de scena in condica de spectacole sau prin referate la
conducerea Centrului cultural;
in procesul elabordrii spectacolului, conlucreaza cu scenografii si personalul tehnic in perioada de
pregatire a spectacolelor, astfel ca la data inceperii repetitiilor sa poata fi predate toate materialele
documentare, precum si devizul intocmit de scenograful spectacolului, raspunzand de once modificari
ulterioare;
coordoneaza prestatiile actorilor si ale personalului tehnic de seen& precum si pregatirea
profesionala a acestora;
supravegheazd in anumite faze de lucru confectionarea decorurilor si a costumelor pentru
spectacolele la care lucreaza;
propune directorului Centrului cultural vizionari in diferite faze de lucru, in scopul realizarii unui
spectacol de inalta tinutd artistica;
impreuna cu personalul de specialitate, conform Planului de munca anual si al activitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezentari si lansari de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;
se preocupd de asigurarea unui climat corespunzator, in cadrul activitdtii pe care o coordoneazd,
dovedeste solicitudine si receptivitate fata de receptorii actului cultural, faspunde _prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
respecta prevederile Regulamentul de ordine interioara, Regulamentul de orgdi Tare si func(ionare
a institutiei si al Codului de conduita al personalului contractual, ;
dispozitia
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2) Coregraful are urmatoarele atributii si reponsabilitati:
studira, cerceteazd §i evalueazd fenomenul cultural artistic in domeniul propriu de activitate,
efectueaza studii, culegeri pe teme de coregrafie, etnografie, etnologie;
initiaza programe pentru cunoa§terea si conservarea traditiei si folclorului autentic, organizeazd si
intretine o videoteca proprie;
sprijina formatiile artistice si de folclor;
asigura. activitatea Ansamblului folcloric Romanati;
coordoneazd activitatea cercului de dansuri populare;
asigura activitatea formatiei de calu§ari;
asigurd activitatea ansamblului folcloric de copii,
se preocupa de conceperea de schite coregrafice, de culegerea si catalogarea grafica a dansurilor
din principalele zone etnofolclorice ale tärii si, in special din zona Romanati;
concepe §i monteaza spectacole folclorice, realizeaza. §i editeaza librete de spectacol;
se preocupa de imbunatatirea repertoriului coregrafic si muzical;
k) elaboreazd si publica de lucrari de specialitate §i participa la manifestärile de interes national si
international de profil;
1) se preocupd de culegerea, conservarea, promovarea si valorificarea scenica a culturii traditionale
romane§ti, pundndu-se accent pe zonele etnograflce ale Olteniei;
se preocupa de educarea, in special a tinerilor, in spiritul respectului si al dragostei pentru creatiile
artistice romanesti, in deosebi fata de cele traditionale;
se preocupa de stimularea creativitatii, simtului estetic si talentului prin promovare in spectacole a
traditiei si valorilor de inalta tinutd artistica, prin excluderea si evitarea kitsch-lui si a denaturarii
actului artistic;
colaborareza cu alte ansambluri folclorice din lard in scopul unor schimburi de experientä;
colaboreaza cu celelalte departamente;
impreuna cu personalul de specialitate, conform Planului de munca anual si al activitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezentari §i lansari de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;
se preocupd de asigurarea unui climat corespunzator, in cadrul activitatii pe care o coordoneaza,
dovede§te solicitudine §i receptivitate Ltd de receptorii actului cultural, raspunde prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
§) respecta prevederile Regulamentul de ordine interioara, Regulamentul de organizare §i functionare
a institutiei §i al Codului de conduita al personalului contractual, ;
3) Mestru studii muzicale (muzica usoara, muzica populara) are urmatoarele atributii §i responsabilitati:
organizeaza cercurile artistice de initiere in cunoasterea instrumentelor muzicale: pian, chitara, nai,
fluier, caval, ocarina;
organizeaza cercul artistic de solisti vocali de muzica populard;
organizeaza cercul artistic de solisti instrumentisti de muzica populara;
organizeaza cercul artistic de solisti de muzica ward;
organizeazd activitatea grupului vocal de copii Allegro;
organizeaza activitatea tarafului Ansamblului folcloric Romanati;
asigura acompaniamentul in cadrul spectacolelor Centrului cultural si se preocupa de diversificarea
repertoriului muzical, in functie de cerintele impuse de montarea spectacolelor folclorice sau cu altä
tematica;
participa cu formatiile artistice la manifestari locale, judetene, nationale si internationale;
colaboreazd cu coregraful pentru realizarea spectacolelor folclorice;
asigura continuitatea activitatii tarafului, atät din punct de vedere al repertoriului, cat si al
componentei si tine legatura cu colaboratorii;
k) se implied in organizarea manifestarilor cultural artistice din calendarul anual al Centrului cultural:
festivaluri, spectacole folclorice, muzicale, de teatru, de divertisment, ocazionale, concursuri, lansdri
de carte, expozitii etc,;
1) asigura prezenta participantilor la manifestarile artistice organizate din initiative personala sau in
cadrul manifestdrilor Centrului cultural;

se preocupd permanent de colaborarea cu celelalte sectoare de activitate, in vederea asumdrii
sarcinilor specifice activitatii pe care o coordoneazd si a punerii for in practicd pentru buna organizare
a manifestarilor;
colaboreazd in pregatirea si desfasurarea manifestdrilor culturale, pe plan local, preocupindu-se cu
profesionalism si competent& pentru asigurarea cadrului actului cultural intreprins;
participd la organizarea manifestdrilor de interes local, judetean si national;
se preocupd de asigurarea unui climat corespunzdtor, in cadrul activitatii pe care o coordoneaza,
dovedeste solicitudine si receptivitate fatd de receptorii actului cultural, raspunde prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
respecta prevederile Regulamentul de ordine interioard, Regulamentul de organizare si functionare
a institutiei si al Codului de conduita al personalului contractual;
indeplineste oricare alte atributii date de lege, de conducerea institutiei sau prin dispozitia
Primarului.
4) Referent - Arte Plastice are urmatoarele atributii si responsabilitati:
coordoneazd, organizeazd cercuri artistice de picturd, graficd, art y fotograficd;
se preocupd permanent de studiul individual si de perfectionarea profesionald;
in cadrul cercurilor artistice inifiazd cursantii in picturd de sevalet/murald, grafick grafica mica (ex
libris, de carte, caricature, bandd desenatà), graficd de sevalet;
organizeaza cursuri educative de istoria artei si civilizatiile antichiffitii si evului mediu si arta
modem&
e) permanent amenajeaza si vemiseazd expozitii cu creatiile cursantilor din cadrul cercurilor pe care le
coordoneaza;
I) organizeazd si amenajeazd expozitii cu exponate din creatia proprie ( picturd, graficd, caricature,
banda desenatd);
organizeazd cerc de arty fotograficd pentru incepatori, cuprinzand studiu si creatie individuald
(clasica, digital& colaj, reportaj), istoria fotografiei, evolutia tehnicii fotografice;
organizeala si amenajeazd expozitii de arts fotograticd cu exponate proprii si ale curantilor;
organizeazd ateliere de creatie pe domeniile artistice ale subsectiei;
efectueazd cercetare in teren pe Evul Mediu si elaboreaza studii de specialitate;
k) asigurd prezenta participantilor la manifestarile artistice organizate din initiative personald sau in
cadrul manifestdrilor Centrului Cultural;
I) se preocupd permanent de colaborarea cu celelalte sectoare de activitate, in vederea asumdrii
sarcinilor specifice activitatii pe care o coordoneazd si a punerii for in practica pentru buna organizare
a manifestdrilor;
rn) colaboreaza in pregdtirea si desfäsurarea manifestarilor culturale, pe plan local, preocupindu-se cu
profesionalism si competent& pentru asigurarea cadrului actului cultural intreprins;
colaboreazá cu celelalte sectoare de activitate la organizarea manifestArilor cultural artistice
educative, a spectacolelor, de folclor, de teatru si ocazionale;
participd la organizarea manifestdrilor de interes local, judetean si national;
p) raspunde de folosirea judicioasd a bazei materiale, numai in interes de serviciu si raspunde de mice
instrdinare;
impreund cu personalul de specialitate, conform Planului de mimed anual si al activitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezentdri si lansdri de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;
se preocupa de asigurarea unui climat corespunzdtor, in cadrul activitatii pe care o coordoneazd,
dovedeste solicitudine si receptivitate fata de receptorii actului cultural, raspunde prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
respecta prevederile Regulamentul de ordine interioard, Regulamentul de organizare si functionare
a institutiei si al Codului de conduita al personalului contractual ;
rin dispozitia
indeplineste oricare alte atributii date de lege, de conducerea institutiei
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5) Referenrii - Promovare Imagine - au urmatoarele atributii si responsabilitati :/ o
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m ,cadrul
coordoneazd si raspund de realizarea emisiunii Videojurnal Cara
ary realtzata
pkin cablu UPC; —11filiala
Primdriei municipiului Caracal si difuzata pe postul local de televiziu
Caracal;
c
asigurd calitatea tehnicd a materialelor video;
c

se preocupd de continutul rubricilor emisiunii Videojurnal caracalean;
diversified permanent modalitätile de realizare a rubricilor emisiunii;
promoveazd activitatile Centrului cultural sub forma de stiri, interviuri, difuzdri integrale ale
manifestdrilor, anunturi;
stabilesc tematicile rubricilor emisiunii,
stabilesc contacteazd colaboratorii i invitatii pentru realizarea rubricilor emisiunii;
realizeaza, cu mijloacele de care dispun, genericele video si audio ale rubricilor emisiunii;
rubricile
raspund de evidenta materialelor video si audio pe suport digital pentru emisiuni
componente;
se preocupd permanent de colaborarea cu celelalte departamente de activitate, in vederea asumarii
sarcinilor specifice activitatii pe care o coordoneazd si a punerii for in practicd pentru bursa organizare
a manifestdrilor;
k) colaboreazd in pregdtirea si desfasurarea manifestarilor culturale, pe plan local, preocupindu-se cu
profesionalism si competentd, pentru asigurarea cadrului actului cultural intreprins;
1) colaboreazd cu celelalte sectoare de activitate la organizarea manifestdrilor cultural artistice
educative, a spectacolelor, de folclor, de teatru si ocazionale;
participd la organizarea manifestarilor de interes local, judetean si national;
raspund de folosirea judicioasa a bazei materiale, numai in interes de serviciu i raspund de orice
instrainare;
impreund cu personalul de specialitate, conform Planului de muncd anual si al activitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezentdri i lansdri de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;
se preocupd de asigurarea unui climat corespunzator, in cadrul activitatii pe care o coordoneaza,
dovedeste solicitudine i receptivitate fatd de receptorii actului cultural, raspunde prompt si cu
profesionalism cererilor acestora;
respecta prevederile Regulamentul de ordine interioard, Regulamentul de organizare functionare
a institutiei si al Codului de conduita al personalului contractual ;
indeplinesc oricare alte atributii date de lege, de conducerea institutiei sau prin dispozitia
Primarului.
6) Personalul tehnie . Maistru lumini, Maistru sunet, Mdnuitor montator-decor, Ldedtus montator, au
urmatoarele atributiuni:
asigurd sonorizarea si luminile la spectacole si la alte manifestdri ale institutiei conform indicatiilor
conducerii, regizorului artistic si administratorului;
pdstreazd in stare de functionare i executd micile reparatii la aparatura din dotare;
fac imprimdri in functie de cerintele manifestdrilor i spectacolelor organizate;
verifica inainte de orice spectacol dacd aparatura din dotare funetioneaa
asigura manipularea si transportul aparaturii de sonorizare si lumini in turnee i spectacolele din
afara sediului;
intocmesc caietul de sonorizare gi memoriile de lumina conform indicatiilor solicitate de realizatorii
manifestdrilor spectacolelor proprii;
respectd normele de tehnica securitatii muncii si de prevenire i stingere a incendiilor;
executd la timp lucrdrile de reparatie si intretinere din cadrul institutiei ce tin de specialitatea sa, la
solicitarea conducerii si a administratorului;
participa la activitatile tehnice de scend la care sunt solicitati ;
intocmesc referate de necesitate pentru procurarea de materiale sau accesorii ce vor fi folosite la
executia lucrdrilor in care sunt angajati;
k) prezenta in scend, este obligatorie cu cel putin o ord si jumdtate inaintea inceperii spectacolelor sau
a repetitiilor la care sunt solicitati, sau dupa cum stabileste in mod special conducerea institutiei,
regizorul artistic si administratorul;
1) gestioneazd si pastreazd in bune conditii obiectele si utilajele din dotare;
nu se vor instrdina obiectele din inventarul propriu sau din gestiunea comund fdrd aprobarea
conducerii institutiei;
verifica la terminarea orelor de program starea utilajelor, care trebuie deconectate de la sursa de
curent;

pdstreaza §i intretin zilnic curatenia la locul de munca;
consults zilnic conducerea institutiei pentru a se informa despre planul de munch' al institutiei;
raspund direct de once fapta care ar impiedica buna desfawrare a spectacolelor sau repetitiilor,
fiind directi raspunzatori de felul i de modul in care 11/4 i indeplinesc atributiile;
au o comportare respectuoasd cand yin in contact cu publicul, indiferent de imprejurare;
respecta §i alte sarcini date pe cale ierarhica;
nu presteazd in interesul sau for sau al unui tert, o activitate care se afla la concurenta cu institutia,
deck cu aprobarea conducerii institutiei;
realizeazd activitate specifice postului in functie de necesitätile proiectului repertorial al institutiei
cu participarea la spectacole, repetitii, deplasdri in turnee locale, nationale, festivaluri, participarea la
ateliere de pregalire profesionald, intalniri profesionale
colegiale, alte manifestari artistice
promovate de institutie sau la care Centrul cultural este solicitat de comunitatea locald;
au obligatia sa-*i desfa§oare activitatea, in conformitate cu pregdtirea i instruirea lor, precum §i cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expund la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoand, cat alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca, conform art. 22 din Legea 319/2006;
colaboreaza cu celelalte sectoare de activitate la organizarea manifestdrilor cultural artistice
educative, a spectacolelor, de folclor, de teatru i ocazionale;
participd la organizarea manifestarilor de interes local, judetean §i national;
raspund de folosirea judicioasa a bazei materiale, numai in interes de serviciu §i raspund de once
instrainare;
impreund Cu personalul de specialitate, conform programului cultural minimal anual
al
activitatilor curente, se implied in amenajarea cadrului organizatoric al unor actiuni culturale:
festivaluri, spectacole de teatru, folclorice, ocazionale, coneursuri, prezentdri §i lansari de carte, mese
rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar muzicale;
se preocupd de asigurarea unui climat corespunzator, in cadrul compartimentului in care ki
desfaward activitatea, dovedesc solicitudine Si receptivitate fata de receptorii actului cultural, raspund
prompt i cu profesionalism cererilor acestora;
respects prevederile din Regulamentul de Organizare i Functionare, Regulamentul de Ordine
Interioara al institutiei §i ale Codului de conduitd al personalului contractual;
z) au obligatia sa cunoasca
respecte legislatia privind normele de protectia muncii, a normelor,
normativelor i a instructiunilor interne de securitatea muncii;
aa)duc la indeplinire hotdrarile Consiliului local §i Dispozitiile primarului;
bb) indeplinesc once atributii date de lege , prin dispozitia Primarului, sau a directorului Centrului
cultural;

Art.31. Departamentul Muzeul Romanatiului
Cuprinde functiile de muzeograf care au urmatoarele atributii:
Constituie, dezvoltd, protejeaza, evalueaza, claseaza, administreaza, cerceteaza, interpreteald
valorifica patrimoniul muzeal in scopul educarii, recrearii §i informarii publicului.
Intocmesc situatii de specialitate privind patrimonial muzeal, solicitate de catre DCCPCN OLT,
Consiliul Local, Ministerul Culturii;
Controleaza permanent ordinea curatenia in expozitia permanentd in colectii, securitatea
obiectelor muzeale;
Elaboreazd programe si proiecte culturale in colaborare cu unitatile colare in beneficiul educatiei
elevilor, al cunoanerii valorilor autentice a mo§tenirii culturale aflate in patrimoniul muzeului;
Controleazd starea de conservare §i conditiile de microclimat a patrimoniului din expozitii §i
colectii;
Desf4oard activitki specifice in cadrul sectiei in care sunt nominalizati conform programelor de
activitäti i prioritati;
Participd la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeal, avand, dupa caz, responsabilitatea
directa in munca de identificare, selectionare Si achizitionare de monumente obiecte muzeale;
Preiau in gestiune comund, pe baza de proces verbal , patrimoniul muzeal aflat in salile unde
desfa§oara de regula activitatea;

Supravegheaza cu atentie si asigurd integritatea exponatelor muzeistice si mijloacelor fixe aflate
in gestiune;
Semnaleaza toate modificarile intervenite in starea de sandtate a patrimoniului gestionat;
k) Sesizeaza imediat (verbal, card este cazul si scris), directorului, once lips& deteriorare sau
modificare in gestiunea muzeisticd;
I) Obiectele din propria gestiune vor fi date numai pe baza documentelor aprobate de conducerea
Centrului cultural. Documentele vor cuprinde toate datele necesare identificdrii obiectului
(denumire, numar de inventar, zond, dimensiuni, valoare, stare de conservare) si perioada pentru
care se imprumutä;
Ajuta la montari — demontari de expozitii, precum si la conservarea obiectelor;
Supravegheaza filmarile sau fotografierile, de exponate, efectuate numai cu aprobarea directorului
si in prezenta unui muzeograf de la sectia de specialitate;
In timp cat in sali se afla vizitatori, alte persoane din afara, sau se desfasoara alte activitati, se
interzice cu desavarsire once alta preocupare care sa-i distraga atentia de la supraveghere;
Participa efectiv la mediatizarea activitatii muzeului;
Elaboreaza tematici pentru organizarea de expozitii muzeale, permanente sau temporare;
Elaboreaza studii de specialitate si materiale de popularizare;
Propune Masud pentru conservarea si restaurarea obiectelor;
Elaboreaza programe speciale de indrumare si de activitati culturale pe categorii de vizitatori;
indruma vizitatorii, conduc efectiv grupurile de vizitatori in muzeu;
Pentru gestionarea si valorificarea corespunzatoare a colectiilor, informeaza directorul in
probleme de conservare si restaurare;
Dateazd i inventariaa obiectele rezultate din sapäturile arheologice, donatii si achizitii;
Executa cercetari arheologice de teren pe santierele arheologice, cercetari stiintifice in arhive si
biblioteci, asupra fenomenelor arheologice, etnografice cat si a colectiilor muzeului;
intocmesc five stiintifice de evident& pentru obiectele din colectie, file fotografice, dosare de
unitati;
Se preocupa de cresterea colectiilor muzeale in domeniul arheologiei, istoriei medievale, moderne
si contemporane, artei plastice prin cercetari arheologice, in arhive militare, civile, religioase,
biblioteci, din donatii si achizitii de la diversi detinalori particulari de bunuri culturale sau artisti
plastici;
aa) Se preocupa de imbogatirea patrimoniului etnografic prin cercetari in teren in vederea
identificarii, selectionarii si achizitionarii de monumente de arhitecturd populard i obiecte
muzeale;
bb)Inventariaza piesele de etnografie in registrele inventar, conform etodologiei de evidenta stability
de Ministerul Culturii si Cultelor;
cc) Elaboreaza tematica pentru organizarea expozitiilor muzeale permanente pentru Sectia Iancu
Jianu;
dd)Asigurd si raspund de gestionarea pieselor de muzeu aflate in patrimonial sectiei de etnografie;
ee) Efectueazd sondaje de opinie ale vizitatorilor pe baza chestionarelor special elaborate;
ff) Se preocupd permanent de cresterea patrimoniului muzeal prin cercetari arheologice, donatii si
achizitii;
gg)Participd la organizarea manifestarilor de interes local, judetean, national si international;
hh)Raspund de folosirea judicioasa a bazei materiale, numai in interes de serviciu raspund de once
instrainare;
ii) Rdspund de siguranta mijloacelor fixe aflate in inventarul muzeului;
jj) Au obligatia sa cunoasca sä respecte normele P.S.I elaborand impreund cu organele competente
planul de prevenire combatere a incendiilor, tinand seama de toate sursele si imprejurarile care
le-ar putea declansa;
kk) Se preocupd permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;
II) Indeplinesc sarcini trasate de conducere si care tin de bunul mers al institutiei in conforthitate cu
regulamentul de ordine interioard si regulamentul de organizare i functionare, cars,c inscriu in
sfera activitatii de ocrotire si conservare a patrimoniului, inclusiv ghidaje, con rite, expunen
stiintifice;
mm) Raspund de efectuarea la timp si in cele mai bone conditii a lucrarilor i sarrnikorleare le sunt
incredintare, conform atributiilor ce le revin;
•Sl
nn)Respecta programul de functionare al muzeului si programul de vizitare pentru p&1tcj1

c:10)Pdstreazd confidentialitate asupra problemelor de serviciu, dau dovadd de discretie §i etied
profesionald;
pp)Desfd§oard o activitate loiala laid de institutie in toate sarcinile indeplinite;
qq)Se subordoneaza conducerii institutiei i au relatii de colaborare cu celelalte departamente ale
institutiei, precum §i cu alte institutii de culturd;
rr) Indeplinesc oricare alte atributii date de lege sau prin dispozitia primarului;
ss) Rdspund disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru nerespectarea sarcinilor, atributiilor,
precum
pentru inacarea prevederilor din Regulamentul de ordine interioard , a
Regulamentului de organizare §i functionare precum 5i a Codului de conduità al personalului
contractual;
Art.32. Departamentul Biblioteca Virgil Carianopol cuprinde o functie de responsabil de
bibliotecd cu responsabilitäti de conducere a departamentului, precum §i functiile de bibliotecar care au
urmatoarele atributii:
1) Responsabilul de biblioteed
a)asigura conducerea curenta a departamentului coordoneard activitatea tuturor sectiilor;
b) asigurd gestionarea §i administrarea, in conditiile legii a patrimoniului departamentului;
c)elaboreazd si supune atentiei conducerii institutiei, strategia de dezvoltare a activitatii
departamentului;
d) raspunde in fata organului ierarhic superior pentru activitatea bibliotecii;
e)indrumd, controleazd §i raspunde de activitatea tiintifica, educativd, culturald 5i administrativd a
departamentului;
1) asigurd tinerea evidentei colectiilor in Registrul Inventar General §i corespondenta cu Registrele
Inventar ale sectiilor;
g)face propuneri pentru perfectionarea si specializarea personalului, prin participare la cursuri
specifice;
intocme§te planul si raportul deactivitate anual §i it inainteazd conducerii institutiei;
intocmqte evaluarile anuale ale personalului pe care it coordoneazd;
urindrqte folosirea judicioasa a bazei materiale a departamentului Biblioteca Virgil Carianopol
face propuneri pentru imbogatirea ei;
se preocupa de imbundtdtirea activitätii §i de asigurarea unor conditii optime de mune&
asigurd buna functionare a sistemului antiefractie, paid §i a sistemului PSI;
urmare§te respectarea, de cdtre intregul personal,a Regulamentului de Organizare si Functionare ,
a Regulamentului de ordine interioard ale Codului de conduita al personalului contractual;
n) are obligatia sa cunoascd i sa respecte legislatia privind normele de protectia muncii, a normelor,
normativelor §i a instructiunilor interne de securitatea muncii;
o)duce la indeplinire hotärdrile Consiliului local §i Dispozitiile primarului;
p) indepline§te orice atributii date de lege , prin dispozitia Primarului, sau a directorului Centrului
cultural;
2) Bibliotecarele au urmatoarele atributii:
preiau publicatiile primite de cdtre sectie, verified borderourile anexate, inregistreazd intocmai in
Registrul de mi§care a fondurilor 5i Registrul inventar a sectiei;
colaboreazd cu sectorul de prelucrare a publicatiilor pentru solicitarea de informatii suplimentare
sau rezolvarea unor neconcordante si observatii de nature biblioteconomicd;
c) intocmesc liste cu noutdti, sau alte materiale de publicitate a activitdtii sectiei, le inainteazd spre
tehnoredactare conducerii §i le afiwaia la loc vizibill utilizatorilor sectiei;
deservesc utilizatorii cu promptitudine, solicitudine i profesionalism;
fac parte din echipa BIBLIONET a bibliotecii, in acest stop deservesc, utilizatorii sectiei Biblionet,
participd la formele de instruire ocazionate de programul Biblionet;
realizeazd activitatea de actualizare a cataloagelor de bibliotecd (introducere §i extfagere fie de
catalog), indrumd §i ofer'd consultatii utilizatorilor pentru folosirea cataloagelor de biblioteca;
organizeazd si mentin, constants, dupd criteriile sistematic-alfabetice, disptinerea la rafiuri a
fondului de publicatii al sectiei;
h) realizeazd operatiunile de inscriere unicd a utilizatorilor, elibereazd permise de biblioteca;

intocmesc zilnic, situatia activitatii sectiei conform cerintelor biblioteconomice, centralizeazdi lunar
situatia activitatii sectiei pe care are obligatia sa o inainteze care sectorul prelucrare al bibliotecii in
prima zi luerhoare a lunii unnhoare;
fac propuneri pentru completarea colectiilor, in concordanta cu cererile utilizatorilor;
k) fac propuneri de activithi menite sa atraga not utilizatori, le inainteazd conducerii si se preocupd de
realizarea acestora;
I) realizeazd evidenta pe bibliotecd a utilizatorilor conform tipizatelor de bibliotech emit legitimatii de
utilizator;
dupd realizarea inventarului conform legii, fac propuneri de casare pentru chine uzate fizic sau
moral, pentru publicatiile considerate pierderi naturale conform legii.La finalizarea inventarului pe
baza actelor intocmite de comisia de inventar, opereald scaderile in registrele sectiei (Inventar
Registru de miscare a fondurilor); tin leghura cu sectorul prelucrare biblioteconomica pentru
reflectarea exacta a situatiei gestionare in registrele similare ale bibliotecii;
inainteazd care sectorul prelucrare, pe bald de borderou, publicatiile uzate fizic, ce necesitd casare;
intocmesc bibliografii la cerere;
indeplinesc, la timp si in cele mai bune conditii, sarcinile ce ii revin conform dispozitiilor
conducerii, legate de Calendarul manifestarilor cultural-artistice aprobat anual de Consiliul Local al
municipiului Caracal;
conform calendarului anual, se implied in organizarea unor actiuni culturale: concursuri literare,
prezenthi de carte, lanski de carte, mese rotunde, colocvii, rafturi $i vitrine tematice, expozitii de
carte;
se preocup5 continuu de ridicarea nivelului de cunostinte profesionale, prin studiu permanent al
actelor normative aphute in domeniul de activitate;
colaboreazd cu celelalte departamente ale Centrului cultural;
0 se preocupd de sectia prelucrare;
colaboreaza cu celelalte departamente ale Centrului cultural;
raspund de phtrarea $i intretinerea bunurilor din dotare;
au obligatia sa cunoased i sa respecte normele P.S.I si de protectia muncii;
v) indeplinesc oricare atributii date de lege ,sau prin dispozitia Primarului sau a conduchorului
Centrului cultural ;
duc la indeplinire hotärdrile Consiliului local si Dispozitiile primarului;
respecta prevederile Regulamentul de ordine interioard, Regulamentul de organizare si functionare
a institutiei si al Codului de conduità al personalului contractual;

Art.33. Compartimentul administrativ
Compartimentul administrativ desrasoard activithi de secretariat, protocol, casierie, aprovizionare,
gospodarire - intretinere si deservire, precum i alte activithi necesare institutiei.
Din compartimentul administrativ fac parte administratorul, si un muncitor calificat;
3) Compartimentul Administrativ are urmätoarele atributii si responsabilitäti:
raspund de administrarea i buna functionare a activitatii Centrului cultural;
raspund de dotarea cu materialele necesare desfasurdrii activitatii Centrului cultural;
administratorul tine evidenta obiectelor de inventar, a bunurilor valorilor evidentiate in registrul
de inventar al institutiei;
administratorul intocmeste documente ce fac obiectul aproviziondrii cu materiale gospodhesti, de
intretinere, mijloace fixe, obiecte de inventar, recuzita de scend, costume pentru spectacole, aparaturd
specified, piese de schimb pentru marina;
administratorul se preocupd, prin personalul de intretinere, de mentinerea curateniei in scend, in
sala de spectacole, in birouri, in cabinele pentru actori, in holuri si toalete;
administratorul raspunde de asigurarea sigurantei institutiei, a bunurilor valorilor nominalizate
in planul de paid' i asigurd integritatea acestora;
raspund de folosirea judicioasa a bazei materiale, numai in interes de serviciu si raspund de once
instrAinare;
impreund cu personalul de specialitate, conform Planului de munca anual si al activitatilor curente,
se implied in organizarea unor actiuni culturale: festivaluri, spectacole de teatru, folclorice,
ocazionale, concursuri, prezenthi si lansári de carte, mese rotunde, colocvii, expozitii, eseuri literar
muzicale;

se preocupa de asigurarea unui climat corespunzkor, in cadrul activitatii, dovedesc solicitudine si
receptivitate Ltd de receptorii actului cultural, raspund prompt si cu profesionalism cererilor acestora;
respectd prevederile Regulamentul de ordine interioarn, Regulamentul de organizare si functionare
a institutiei si al Codului de conduita al personalului contractual;
k) raspund de pdstrarea si intretinerea bunurilor din dotare;
1) au obligatia sa cunoasca si sa respecte normele P.S.I si de protectia muncii;
indeplinesc oricare atributii date de lege ,sau prin dispozitia Primarului sau a conducdtorului
Centrului cultural ;
duc la indeplinire hotathrile Consiliului local si Dispozitiile primarului;

CAPITOLUL VI: ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARA
Art.34. Exercitiul economico — financiar incepe de la 1 ianuarie si se Incheie la 31 decembrie al
fiecarui an.
Art.35. Centrul cultural efectueazd operatiuni de incasari si plAti in limita obiectului de activitate
Art.36. Baza materialä necesard functiondrii Centrului cultural si controlul activitätii acestora se
asigurn de care Consiliul Local Caracal.
Art.37. 1) Activitatea economico - financiara a Centrului cultural se desfasoard in baza legislatiei in
vigoare, a hotárarilor Consiliului Local Caracal si este supusä controalelor organelor abilitate de lege,
precum si ordonatorului principal de credite.
2) Veniturile proprii ale Centrului cultural se realizeazd din:
-tarife intrare muzeu;
taxe fotografiere/filmare in spatiile Centrului cultural;
bilete de intrare la festivaluri, manifestari cultural artistice, specatacolele proprii sau a altor institutii
profesioniste de spectacol;
-comercializarea publicatiilor proprii sau ale tertilor din domeniul activitatilor centrului, muzeului,
bibliotecii (carti, reviste, cataloage de arta, ghiduri, pliante, afire, postere, carti postale, harti, CD-uri,
casete audio si video etc.);
executarea de lucthri de conservare — restaurare/investigatii fizico-chimice ale bunurilor culturale
apartindnd tertilor;
-acordarea dreptului de reproducere conform legislatiei in vigoare;
-executarea unor lucräri de redactare, editare-tipthire;
inchirierea de spatii pentru diverse activitati, cu respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare
si a Regulamentului Intern al Centrului cultural, conform dispozitiilor legate;
inchirierea de aparaturn de sonorizare si lumini, pentru evenimente organizate de terti in incinta
institutiei, sau in alte locatii, conform Regulamentului de Organizare si Functionare si Regulamentului
Intern;
asocierea sau colaborarea cu persoane fizice si juridice, roman si straine, pentru diverse activitati
culturale;
-donatii si sponsorizari acceptate deCentrul cultural;
-cercetarea de teren pe santiere arheologice;
taxe de curs incasate la cursurile de formare profesionala acreditate;
alte surse, conform legii.
CAPITOLUL VII: DISPOZITII FINALE
Art.38. Activitatea Centrului cultural se desfasoard pe baza programului de activitate, aprobat de
Consiliul Local Caracal. Anual, se intocmeste raportul de activitate, care se prezinta Consiliului Local
Caracal.
Art.39. Planul anual de venituri si cheltuieli se aprobh. de Consiliul Local Caracal, iarplioderea
pentru executarea acestuia ii revine directorului.
Art.40. In baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare, directorul v:a intoemi fisele
de post pentru toti salariatii institutiei.
Art.41. Orarul de functionare a institutiei se stabileste prin Regulamentul d gaine intenoarn.
Programul poate fi adaptat in functie de necesitati.
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Art.42. In cadrul Centrului cultural, inventarierea generala se face anual, iar in cadrul
departamentului biblioteca, inventarul general de carte se face, conform legii la un interval de 8 ani.
Art.43. Gestionarea bunurilor materiale, recuperarea pagubelor produse prin pierderi sau
degradarea obiectelor din vina salariatilor sau a vizitatorilor, se efectueaza conform legii.
Art.44. Indrumarea activitatii Centrului cultural se exercita. prin Directia Administratie Pub
Locald, Juridic-Contencios, Directia Economica, Directia Resurse Umane, Directia tehnia.
Art.45. Controlul activiffitii Centrului cultural se exercifd de viceprimar.
Art.46. Controlul administrärii resurselor financiare se va efectua de Compartimentul de Audit
public intern din cadrul Primäriei municipiului Caracal.
Art.47. Personalul din cadrul Centrului cultural, indiferent de functia pe care o ()cup& este
aplice prevederile prezentului Regulament, a Regulamentului de ordine
obligatoriu sa cunoasca
interioard i al Codului de conduita al personalului contractual;
Art.48. (1) Centrul Cultural Municipal Caracal dispune de nampila. proprie.
(2) Centrul cultural are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale:
- actul normativ de infiintare;
a Consiliului artistic;
procesele-verbale ale edintelor Consiliului de administratie, Consiliul
documentele financiar-contabile, planul §i programul de activitate, cfari de seama §i situatii statistice;
- corespondenta;
alte documente, potrivit legii.
Art.49. Prevederile prezentului Regulament infra in vigoare de la data aprobarii lui, prin Hofdrarea
Consiliului Local Caracal.
Art.50. (1) Prezentul Regulament se completeaza de drept cu actele in vigoare.
Directorul Centrului cultural, in baza prezentului Regulament i cu respectarea dispozitiilor legale in
vigoare, elaboreazd Regulamentul de ordine interioard al institutiei.
Orice modificare i completare a prezentului Regulament vor fl propuse de director, in vederea
aprobdrii de sate Consiliul Local Caracal.

