
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare al Teatrului de 

papusi “PRICHINDEL” Alba Iulia, al Bibliotecii judetene “LUCIAN BLAGA” Alba 

si al Scolii populare de arte si meserii Alba Iulia 

 
 
         Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27.04.2006; 
         Luand in dezbatere: 
         - expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de 
organizare si functionare al Teatrului de papusi “PRICHINDEL” Alba Iulia, al Bibliotecii 
judetene “LUCIAN BLAGA” Alba si al Scolii populare de arte si meserii Alba Iulia ; 
         - raportul de specialitate comun al Directiei juridica si cancelarie si al Biroului resurse 
umane si gestiunea functiilor publice nr. 4109/13.04.2006 ; 
         Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – « Cultura, culte, invatamant, 
sport si turism » ; 
         Avand in vedere prevederile : 

- Ordonantei privind managementul institutiilor publice de cultura nr. 26/2005 ; 
- Hotararii Guvernului privind aprobarea modelului Contractului de management pentru 

institutiile publice de cultura nr. 87/2006 ; 
- Art. 104-(1), litera « b » din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
         In temeiul art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, adopta prezenta 
 

HOTARARE 

 
         Art. unic. Se aproba Regulamentele de organizare si functionare al Teatrului de papusi 
“PRICHINDEL” Alba Iulia, al Bibliotecii judetene “LUCIAN BLAGA” Alba si al Scolii 
populare de arte si meserii Alba Iulia, potrivit anexelor 1 – 3, parti integrante ale prezentei 
hotarari. 
 
         Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica : 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba ; 
- Directiei juridica si cancelarie ; 
- Scolii populare de arte si meserii Alba Iulia ; 
- Bibliotecii judetene « Lucian Blaga » Alba ; 
- Teatrului de papusi “PRICHINDEL” Alba Iulia; 
- Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice. 

 
       PRESEDINTE,                                                                            Contrasemneaza 

      ION DUMITREL                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                          MARIANA HURBEAN 

 

 
 
Alba Iulia, 27 aprilie 2006 
Nr. 83 



ROMÂNIA                                                                                             Anexa nr. 1     
JUDEŢUL ALBA                                                                          la Hotărârea nr.83 din  
                                                                                                                27.04.2006. 

 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
ŞI FUNCŢIONARE 

AL TEATRULUI DE PĂPUŞI PRICHINDEL 
ALBA IULIA 

 

 

 

CAPITOLUL  I 

 

DISPOZITII GENERALE 
 
 
         Art. 1 Teatrul  de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, denumit în continuare Teatrul 
PRICHINDEL este instituţie publică judeţeană de spectacole de repertoriu, cu personalitate 
juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul general al judeţului Alba, în 
subordinea Consiliului judeţean Alba. 
        Art. 2 Teatrul PRICHINDEL îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare şi cu cele ale prezentului Regulament de organizare si funcţionare.  
       Art. 3 -  Teatrul PRICHINDEL are sediul în municipiul Alba Iulia str. Andrei Mureşanu 
nr.3, judeţul Alba. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea 
completă a instituţiei şi indicarea sediului. 
 

CAPITOLUL  II 
 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
            Art. 4  

4.1. Teatrul PRICHINDEL are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural 
artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional.  

4.2. Pentru realizarea acestui obiectiv, Teatrul PRICHINDEL asigură producerea de 
spectacole de teatru pentru copii şi tineret, folosind cu predilecţie arta animaţiei şi alte modalităţi 
de expresie. 

4.3. Activitatea instituţiei se organizează pe stagiuni, cu un portofoliu de cel puţin trei 
spectacole diferite şi care realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi ce se 
adaugă portofoliului existent sau înlocuiesc unele dintre componentele acestuia. 

4.4. Stagiunea începe la data de 1 septembrie a anului şi se încheie la data de 1 iulie a 
anului următor. 
 

CAPITOLUL III 
 

PATRIMONIUL 
 



Art. 5 
5.1. Patrimoniul Teatrului PRICHINDEL este format din drepturi si obligaţii asupra 

bunurilor aflate în administrare în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în 
proprietatea instituţiei. 
 5.2.  Teatrul PRICHINDEL poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite 
sub formă de prestări servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; 
liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii şi sarcini care 
afectează autonomia instituţiei sau care sunt contrare obiectivului de activitate. 
 5.3.  Bunurile mobile si imobile aflate în administrarea Teatrului PRICHINDEL se 
gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice 
măsurile prevăzute de lege. 
 

CAPITOLUL IV 
 

PERSONALUL SI CONDUCEREA 
 

Art.6 Personalul Teatrului  PRICHINDEL se structurează în personal de conducere, de 
specialitate artistică sau tehnică si personal auxiliar şi de întreţinere. 
 Art. 7 
 7.1. Statul de funcţii, structura organizatorică şi numărul de posturi, se aprobă anual de 
către Consiliul judeţean Alba în condiţiile legii. 
 7.2. Atribuţiile personalului încadrat la Teatrul PRICHINDEL sunt cele prevăzute în 
fisele postului. 
 Art. 8 
 8.1. Teatrul PRICHINDEL este condus de către un director, numit prin concurs organizat 
conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2005, privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, pe baza unui contract de management. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului 
Teatrului PRICHINDEL se face prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba. 

8.2. Directorul are următoarele atribuţii principale : 
        a) asigură conducerea activităţii instituţiei ; 
        b) elaborează programele de activitate ; 
        c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activităţile specifice ; 
        d) este ordonator secundar de credite ; 
        e) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompense a personalului din subordine, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare ; 
         f)  reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi 
din străinătate, precum şi în justiţie; 
        g) informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite si 
a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta masuri corespunzătoare 
pentru îmbunătăţirea activităţii ; 
        h) angajează personal de specialitate artistică sau tehnică, auxiliar, de întreţinere şi 
administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare ; 
        i) întocmeşte fisele posturilor prevăzute în statul de funcţii şi urmăreşte îndeplinirea 
sarcinilor si respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine ; 
        j) informează semestrial Consiliul judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite si propune 
măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii 
proiectelor. 

8.3. În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. 
8.4. În absenţa directorului, Teatrul PRICHINDEL este condus de o persoana din cadrul 

instituţiei, desemnata de director prin decizie scrisa. 
      Art. 9 



9.1. În exercitarea atribuţiilor sale directorul este ajutat de contabilul - şef , numit potrivit 
legii. 

9.2. Contabilul-sef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale : 
        - coordonează activitatea financiar-contabila si de salarizare ; 
        - urmăreşte efectuarea controlului financiar propriu, prin viza de control financiar 
preventiv-propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 
        - organizează si răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile ; 
        - organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului 
instituţiei ; 
        - propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei ; 
       - elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei ; 
       - îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupa, potrivit legii. 

9.3. În absenţa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercita de persoana desemnata de 
acesta cu avizul directorului. 

Art. 10 
10.1 Activitatea directorului este sprijinită de consiliul  administrativ, cu rol consultativ, 

numit prin decizia directorului 
10.2 Componenta Consiliului administrativ este următoarea :  

               - preşedinte - directorul Teatrului PRICHINDEL 
     - membrii -  un reprezentant al Consiliului judeţean Alba  

             -  contabilul şef 
             -  delegatul   sindicatului 
             - secretar desemnat prin decizie de către director.  

Art. 11 Consiliul administrativ  îşi desfăşoară activitatea după cum urmează : 
       a) se întruneşte la sediul Teatrului PRICHINDEL lunar sau de câte ori este nevoie, la 
convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi ; 
       b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia 
hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi ; 
       c) Consiliul  administrativ este prezidat de preşedinte ; 
       d) dezbaterile consiliului  administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor 
săi cu cel puţin 3 zile înainte , prin grija secretarului ; 
       e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, 
semnat de către toţi cei prezenţi în şedinţa ; 
       f)  procesul-verbal de şedinţa se semnează de către toţi participanţii la lucrările consiliului. 
             Consiliul  administrativ are următoarele atribuţii: 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii teatrului PRICHINDEL; 
- analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a teatrului 
şi face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de teatrul 
PRICHINDEL, 

- urmăreşte aplicarea Legii nr.504/2004 şi a regulamentului de ordine interioară 
al  teatrului, 

- propune programul de funcţionare al teatrului, 
- propune programul de participare la unele manifestări culturale interne şi 

internaţionale. 
     Art.12 In cadrul Teatrului  PRICHINDEL funcţionează consiliul artistic, numit prin decizia 
directorului, având rol consultativ. 
                   Consiliul artistic este format din  6 membri şi cuprinde o personalitate artistică din 
afara teatrului, secretarul literar, regizorul artistic, directorul teatrului şi doi actori.  
                   Atribuţiile consiliului artistic sunt : 

- propune programul artistic  
- analizează proiectele culturale 



- participă la elaborarea planului artistic pentru stagiune 
- analizează scenarii, regia şi scenografiile propuse pentru premiere 
- aprobă programe de pregătire şi perfecţionare a personalului 
  artistic. 

- analizează in funcţie de caz comportamentul personalului artistic si tehnic al 
teatrului. 

 
 

CAPITOLUL V 

 

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII 
 

Art.13  
13.1. Finanţarea Teatrului PRICHINDEL se realizează din venituri proprii şi subvenţii 

acordate de la bugetul general al judeţului Alba, precum şi din alte surse, potrivit legii. 
13.2. Cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea 

bazei materiale a teatrului, se asigură din subvenţii. 
13.3. Veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice, se utilizează 

exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor şi programelor culturale şi pentru 
stimularea personalului. 

13.4. Veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea se 
utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii.  

 
CAPITOLUL VI 

 

DISPOZITII FINALE 
 

      Art. 14 
14.1 Teatrul PRICHINDEL dispune de ştampilă şi de sigiliu, proprii. 
14.2 Teatrul PRICHINDEL are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor 

legale: 
- actul normativ de înfiinţare 
- documente financiar-contabile, planul şi programul de activitate,  dări de seamă 
şi situaţii statistice, 

- corespondenţa 
- alte documente potrivit legii. 

       Asrt.15 
15.1 Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare şi se 

aprobă, prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba. 
15.2. Orice modificare şi completare a prezentului regulament se face respectând 

procedura de aprobare a acestuia. 
                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                   Anexa nr. 2  
JUDEŢUL ALBA                                                                                      la Hotărârea nr. 83 din       
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          data de  27.04.2006. 
 
 

Regulament 
de organizare şi funcţionare a  

Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 
 
 CAPITOLUL I 

 Dispoziţii generale 
  
 Art.1 Biblioteca judeţeana este o instituţie culturală organizată pe principiul teritorial şi 
funcţionează în subordinea Consiliului judeţean Alba, sub îndrumarea de specialitate a 
Ministerului Culturii şi a Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Alba. În 
această calitate ea colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, 
periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu Legea bibliotecilor 
nr.334/2002, modificată şi completată cu Legea 593/2004 şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecilor publice. 
 Art.2 Biblioteca judeţeană funcţionează ca instituţie bugetară şi are personalitate juridică. 
 Art.3 Biblioteca judeţeană funcţionează pe baza principiilor autonomiei, neangajării 
politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Ministerul Culturii, Consiliul judeţean 
Alba, precum şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Alba asigură 
condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 
 Biblioteca judeţeană asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare 
informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii 
utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă , sex, apartenenţă politică, 
religioasă ori etnică. 
 Art.4 Biblioteca judeţeană are firmă şi ştampilă proprie. Ea are sediul principal în 
municipiul Alba Iulia, strada Trandafirilor nr.22, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art.5 Consiliul local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, lucrări 
de investiţii şi cheltuieli materiale pentru Biblioteca judeţeană. 

  
CAPITOLUL II 
Atribuţii şi activităţi specifice 

 
Art.6 Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul 

informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 
b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 
ori puncte de informare şi împrumut; 

c)  achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 
instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 
îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 
 d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 
documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 



 e) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 
ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 
comunicare la distanţă; 
 f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 
modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 
şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 
 g) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 
profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 
 h) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii. 
 i) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 
periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 
şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ. 

j) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 
scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 
periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 
prevederilor legale în domeniu. 
 Art.7 Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca judeţeană practică 
următoarele activităţi: 

a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, 
donaţii, alte surse; 

b) evidenţa primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în relaţia 
bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor 
conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, modificată şi completată cu Legea 
593/2004; organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt 
cuprinse integral colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

d) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 
solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în 
sălile de lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

e) împrumut interbibliotecar la cerere; 
f) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu 

autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 
g) evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în 
cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

h) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de 
legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

i) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic; 
Art.8 Biblioteca judeţeană asigură asistenţă de specialitate pentru bibliotecile municipale, 

orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea activităţilor curente, 
programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidenţă şi 
strategie culturală locală prin: 

- îndrumarea directă pe teren; 
- organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 
- elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 
- efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea 

cu carte; 
- perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

 
 



CAPITOLUL III 
Colecţiile Bibliotecii judeţene 
  
 A .Structura colecţiilor 
 

Art.9 Colecţiile Bibliotecii judeţene sunt constituite şi completate periodic prin achiziţii, 
donaţii, schimburi culturale sau alte surse . Colecţiile sunt formate din: cărţi, broşuri, periodice şi 
alte documente grafice şi audio-vizuale, româneşti sau străine. 

Colecţiile Bibliotecii judeţene sunt structurate astfel: 
- colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a 

bibliotecii, constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte 
documente grafice şi audio-vizuale, aparţinând producţiei editoriale curente 
sau retrospective, româneşti sau străine. 

- documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe şi 
au regim de obiecte de inventar. 

- colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi 
organizate în secţiile şi filialele Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

- colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se 
constituie, in funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea 
colecţiilor şi circulaţia documentelor, in colecţii destinate imprumutului la 
domiciliu şi colecţii destinate consultării in săli de lectură, de audiţii, de 
informare şi documentare.  

Art.10 Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca judeţeană trebuie să fie minim 50 de 
documente specifice la 1.000 de locuitori. 

 
B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor. 

Art. 11. Colecţiile Bibliotecii judeţene se constituie şi se dezvoltă prin diverse forme 
deachiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, sponsorizări sau 
activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozit legal local. 

Art. 12.  Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii judeţene se face în sistem 
tradiţional si/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii pentru toate 
bibliotecile publice.  

 

Art. 13  (1). Intrarea sau ieşirea documentelor din evidentele Bibliotecii judeţene se 
fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-verbal de donaţie, 
chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, 
chitanţă de achitare etc. 

(2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este obligatorie 
întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 
modalitatea procurării sau primirii acestora. 

(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori alte 
neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 
furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru remedierea 
situaţiei constatate. 

(5) Neprimirea unor publicaţii seriale  pentru care au fost făcute abonamente trebuie sesizată  



operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea pentru 
lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art. 14. - (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este 
volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie 
carte,indiferent de numărul de pagini ,sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce 
primeşte un număr de inventar. 

(2) In vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 
cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă ,prin legarea mai multor numere la un loc, de 
regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe suport 
magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea -suport: disc, bandă magnetică, CD, casetă, 
microfilm etc. 

Art. 15. - (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe 
formulare tipizate, astfel:    

a) evidenţa globală- pe Registrul   de   Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se 
înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau 
ieşite, iar anual se face şi calcularea existentului; 

b) evidenţa individuală- pe Registrul de linventar (R.I.), cu numerotare de la l la 
infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

c) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale - pe fişe tipizate, până la constituirea 
lor în unităţi de evidenţă; 

d) evidenţa analitică - pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care 
fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele  audiovizuale  şi  cele  electronice  se înregistrează în  evidenţe 
distincte. 

     (3)  In actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau 
modificări decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror 
numere se înscriu la rubrica "observaţii". 

   Art. 16. - (1) Evidenţa globală şi-individuală în sistem automatizat se efectuează cu  
respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi 
a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional. 

   (2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, inclusiv 
ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

   Art. 17. - (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 
acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul 
textului; pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu 
hărţi,.scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 

    (2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui volum de 
bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete, 
inclusiv cod de bare. 

C. Catalogarea, clasificarea_si indexarea_documentelor 

Art. 18. - (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute in 
documente, Biblioteca judeţeană realizează şi activităţile specifice de prelucrare curentă a 
documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor specifice de 

catalogare,clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat, 

            (2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se  pune la 
dispoziţia utilizatorilor în maximum  30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în 
bibliotecă.     



           Art. 19. Biblioteca judeţeană constituie, organizează şi dezvoltă  un sistem de 
cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

a. catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau 
prelucrare a colecţiilor, pentru uz intern; 

b. catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile 
bibliografice ale documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea 
strict alfabetică a numelor autorilor şi/sau a titlurilor; 

c. catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul 
lor, pe domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 

d.   catalogul presei, cuprinzând  descrierile publicaţiilor seriale 

 e.  catalogul   documentelor  audiovizuale,si   al   documentelor   electronice 
respectiv: discuri, benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video 
CD-Rom,etc. 

  f.. catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt 
ordonate potrivit aşezării acestora în rafturi; 

                

     D. Organizarea , conservarea si gestionarea colecţiilor      
 

Art. 20. - (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 
împrumutului la domiciliu se păstrează în secţii şi filiale, care ordonează documentele în        

sistem de acces liber la publicaţii.(la raft). 
          (2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în 
depozite sau încăperi speciale. 
        Art. 21. Documentele Bibliotecii judeţene se constituie în gestiune colectivă la nivelul 
instituţiei, conform legii, şi în gestiune separată - la filiale. 

Art. 22 - (1). Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund 
material pentru lipsurile din inventar. 
       (2) Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la  
documente   
beneficiază, în condiţiile legii, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, 
reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori unor pagube 
provocate din riscul minimal al serviciului. 
       (3) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamită ţi naturale, devalizări şi alte situaţii  care nu 
implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a 
documentelor distruse. 

Art. 23. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii judeţene, 
la propunerea comisiei interne de casare. 

Art. 24.  Colecţiile de documente din Blioteca judeţeană se verifică prin inventarieri periodiice, 
astfel: 
a) Colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani; 
b) Colecţia care cuprinde între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani; 
c) Colecţia care cuprinde între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani; 
d) Colecţia care cuprinde între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani; 
e) Colecţia cu peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani. 



Art. 25. - (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca judeţeană  se 
face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin dispoziţia scrisă a conducerii Bibliotecii 
judeţene. 

(2) În dispoziţie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, 
termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

(3)  Responsabilul  şi membrii comisiei semnează de  luare la cunoştinţă şi, la 
încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea 
inventarului, rezultatele acţiunii, cu  precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, numeric 
şi valoric, pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de 
utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe 
borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii judeţene stabileşte, în funcţie de rezultatele acţiunii de 
inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a eventualelor 
lipsuri. 

Art. 26. - (1) Predarea-primirea gestiunii se fac pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile 
legii si ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documnte cu actele instituţiei. 
             (2)  Procesul – verbal de predare-primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru 
partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) 
cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare-
primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 

 

CAPITOLUL IV 

 Personalul Bibliotecii judeţene 
 

Art.27. Biblioteca judeţeană funcţionează conform organigramei şi a numărului total de 
posturi aprobate de Consiliul judeţean Alba, conform reglementărilor în vigoare. 
 Art.28. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în 
alocaţia bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la 
populaţia municipiului Alba Iulia, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, modificată şi 
completată prin legea 593/15.12.2004. 

Art.29. Angajarea personalului de specialitate din Biblioteca judeţeană se realizează prin 
concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama 
Bibliotecii judeţene se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.30. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” 
Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor 
de serviciu elaborate de către directorul bibliotecii, pe baza regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Bibliotecii judeţene. 

Art.31. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din 
Biblioteca judeţeană se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

Art.32. Conducerea Bibliotecii judeţene şi Consiliul judeţean Alba au obligaţia să asigure 
formarea profesională iniţială şi continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop 
minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. 

Art.33.  Personalul din Biblioteca judeţeană care are în responsabilitate colecţii cu acces 
liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% 
scădere din inventarul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze 
care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din 
riscul minimal al serviciului. 

Art.34. Personalul din Biblioteca judeţeană beneficiază de următoarele sporuri: 
- pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din 

salariul de bază, care face parte din acesta pentru personalul care lucrează în 



depozitele de carte, în secţiile de împrumut la domiciliu sau în filiale, în 
Atelierul de legătorie; 

- de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta, 
pentru personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre 
bibliotecile de drept public; 

- pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de bază, 
care face parte din acesta, pentru fiecare treaptă/ gradaţie profesională deţinută 
de personalul din biblioteca judeţeană; 

- personalul de specialitate şi administrativ din biblioteca judeţeană, care 
lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului 
stabilit de conducerea instituţiei, în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi 
în zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de 100% pentru timpul 
de lucru efectuat, precum şi de asigurarea repausului legal. 

Personalul din Biblioteca judeţeană beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, 
la recomandarea conducerii bibliotecii. 

 
CAPITOLUL V 
Conducerea Bibliotecii judeţene 

 
Art.35.-(1) Conducerea Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către un 

director, numit prin concurs, organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, pe baza unui contract de management.  

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului se realizează de 
către Consiliul judeţean Alba, cu avizul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor. 

(3) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil şef, care are 
dreptul la indemnizaţia de conducere, potrivit prevederilor legale. 

 (4) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului şef se 
face de către director, potrivit legii. 
 Art.36. Directorul Bibliotecii judeţene răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii 
şi a filialelor pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul judeţean Alba, 
are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca judeţeană în relaţiile cu alte organisme, 
instituţii, persoane fizice sau juridice. 

Art.37. În cadrul Bibliotecii judeţene funcţionează un consiliu de administraţie, cu rol 
consultativ. 
 Consiliul de administraţie este condus de director, în calitate de preşedinte, şi este format 
din 5 membri, astfel: director, contabil şef şi 2 reprezentanţi ai principalelor compartimente ale 
bibliotecii, desemnaţi prin decizia directorului, precum şi un reprezentant al Consiliului judeţean 
Alba, desemnat de acesta. 
 Consiliul de administraţie al Bibliotecii judeţene funcţionează în baza Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a bibliotecii. 
 Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 
- analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a 

bibliotecii şi face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii 
desfăşurate de Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- urmăreşte aplicarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Legii 593/2004 şi a 
Regulamentului intern al Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 
- stabileşte programul de participare le unele manifestări culturale. 

 Art.38. În cadrul Bibliotecii judeţene funcţionează un consiliu ştiinţific, cu rol consultativ 
în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţii culturale. 



 Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în 
domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia 
directorului. 
 Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

- redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii 
(ghiduri, pliante, afişe, programe); 

- avizează documentaţia şi programul cultural; 
- elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 
- monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi 

bazele de date. 
 Art.39. Directorul Bibliotecii judeţene răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii 
şi a filialelor pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul judeţean Alba, 
are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca judeţeană în relaţiile cu alte organisme, 
instituţii, persoane fizice sau juridice. 
 
 CAPITOLUL VI 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

Art. 40. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii judetene 
se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia si cu 
prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor 
şi drepturile conexe.                                                               

Art. 41. - Biblioteca judeteana întocmeste şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor un 
regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

     a) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relatia directă cu publicul, pentru fiecare 
compartiment al bibliotecii şi pentru filiale; 

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces in biblioteca; 
c) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum si la serviciile 

de biblioteca; 
d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi 

faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 
e) categoriile şi numărul maxim de  documente ce pot fi împrumutate pentru 

consultarea la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 
f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, in cazul nerespectarii obligaţiilor prevăzute in 
regulamentul activităţii cu publicul, 
g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 
Art.42. (a) - Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern 
care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, 
precum şi prin oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 
(b) - La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană care 
sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 
(c)- Pentru utilizatorii  minori răspunderea morală şi  materială revine 
reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 
(d) - Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 
(e) - Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului 
şi/sau 
de nereclamarea pierderii acestuia. 



Art. 43. In cadrul Bibliotecii judetene, sumele stabilite pentru achiziţii de cărţi, 
publicaţii seriale si alte documente de biblioteca în limba minorităţilor se stabilesc astfel 
încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii. 

Art. 44. Biblioteca judeteana poate organiza servicii specializate pentru persoanele 
dezavantajate. 

Art. 45. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca judeţeană 
de către utiilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice şi prin 
obligativitatea acestuia de a dona biblioteciialte trei volume. 

 
CAPITOLUL VII 
Dispoziţii tranzitorii şi finale ale Bibliotecii judeţene 

 
Art.46. Biblioteca judeţeană dispune de autonomie administrativă şi profesională în raport cu 

Consiliul judeţean Alba, constând în: 
a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile 

naţionale şi internaţionale; 
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor 

de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
d) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de 
sau în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art. 47. Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de autoevaluare a 
activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum 
şi Consiliului judeţean Alba. 

Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca judeţeană Institutului Naţional 
de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  prevederilor legale. 

Art. 48. Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 
normative în vigoare. 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba 
intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba. 
 După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 
Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                   Anexa nr. 3    
JUDEŢUL ALBA                                                                               la Hotararea nr. 83 din                    
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        data 27.04.2006 
 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcţionare a şcolii Populare de Arte şi 

 Meserii Alba 
 

   
Capitolul I 

 Dispoziţii generale 
 
Art.l  Şcoala Populară de Arte şi Meserii Alba este instituţie publică de cultură, cu personalitate 
juridică, av$nd profil de învăţământ artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale şi 
funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Alba. 
Art.2  şcoala Populară de Arte şi Meserii funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei 
române în vigoare şi Normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
Art.3  şcoala Populară de Arte şi Meserii Alba are sediul în imobilul situat în municipiul Alba 
Iulia, str.Vasile Goldiş, nr.7, et.3. 
 
 Capitolul II 
 Scopul şi obiectul de activitate  
 
Art.4  şcoala Populară de Arte şi Meserii iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în 
domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, urmărind cu 
consecvenţă: 

- păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi al cerinţelor 
populaţiei din judeţul Alba; 

- conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale 
comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; 

- stimularea creativităţii şi talentului; 
- învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletinicirilor tradiţionale; 
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei 

interpretative, neprofesioniste în toate genurile: muzical-coregrafice, scenice şi de 
patrimoniu material  (arte vizuale); 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional. 
Art.5  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, şcoala Populară de Arte şi Meserii are următoarele 
atribuţii principale: 

a) organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic şi de însuşire a 
meşteşugurilor tradiţionale; 

b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de 
creaţie, schimburi culturale, etc.); 

c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei precum şi creaţia 
populară contemporană; 

d) iniţiază şi desfăşoară activităţi de cercetare privind cunoaşterea şi satisfacerea 
nevoilor culturale ale populaţiei deservite; 

e) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi; 



f) poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi 
festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 

g) participă cu proiecte în schimburi culturale interjudeţene, naţionale şI internaţionale; 
h) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 
Art.6  Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, şcoala 
Populară de Arte şi Meserii colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii 
neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, în 
vederea pregătirii, prin programul propriu de şcolarizare, a diferitelor categorii de populaţie, 
indiferent de sex, vârstă, religie.  
 
 Capitolul III 
 Patrimoniul 
 
Art.7 (1) Patrimoniul şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba este alcătuit din drepturi şi obligaţii 
asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. 
 (2) Patrimoniul şcolii Populare de Arte şi Meserii poate fi îmbogăţit şi completat prin 
achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul 
părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale sau locale, 
a unor personae fizice de drept public şi/sau privat, a unor personae fizice din ţară şi din 
străinătate. 
 (3) Bunurile mobile, aflate în administrarea şcolii Populare de Arte şi Meserii se 
gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice 
măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. 
 
 Capitolul IV 
 Personalul şi conducerea 
 
Art.8 În cadrul şcolii Populare de Arte şi Meserii Alba funcţionează personal de conducere, 
personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de specialitate şi personal auxiliar. 
Art.9 (1) Conducerea şcolii Populare de Arte şi Meserii este asigurată de un director numit prin 
concurs, organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2005, privind managementul 
instituţiilor publice de cultura, pe baza unui contract de management.   

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului şcolii Populare de Arte şi Meserii se 
face prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba. 
  (3) Directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii are următoarele atribuţii: 
 a) asigură conducerea curentă a instituţiei; 
 b) elaborează programe de activitate; 
 c) coordonează activitatea claselor de meşteşuguri populare şi asigură îndrumare 
metodică şi de specialitate; 
 d) este ordonator terţiar de credite; 
 e) angajează personal de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
 f) stabileşte măsurile disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
 g) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate; 
 h) prezintă, anual, un raport de activitate în faţa Consiliului judeţean Alba; 
 i) îndeplineşte obligaţiile asumate, aferente proiectului de management, elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2005, privind managementul 
instituţiilor publice de cultură. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii. 



Art.10 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul şcolii Populare de Arte şi Meserii 
este ajutat de un director adjunct şi un contabil şef, numiţi conform legislaţiei în vigoare. 
 (2) Directorul adjunct se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
 - desfăşoară nemijlocit una din activităţile de profil; 
 - întocmeşte programul de activitate şi propune direcţiile de dezvoltare a învăţământului 
artistic în domeniile de interes pentru comunitatea deservită; 
 - acordă asistenţă metodică personalului de specialitate; 
 - urmăreşte realizarea prevederilor programei analitice, planificarea predării materiei, 
folosirea materialului didactic, modernizarea predării diferitelor discipline, organizarea 
activităţilor cu caracter experimental; 
 - împreună cu personalul de specialitate analizează şi stabileşte repertoriul de studiu 
obligatoriu pentru fiecare disciplină şi propune directorului şcolii planificarea spectacolelor şi 
expoziţiilor elevilor pentru întregul an şcolar; 
 - în absenţa directorului îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de directorul instituţiei. 
 (3) Contabilul şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
 - coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare; 
 - exercită controlul financiar, prin viza de control financiar preventive propriu, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 - organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; 
 - organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale aprtimoniului 
instituţiei; 
 - participă, în mod nemijlocit, la elaborarea bugetului de venituri şI cheltuieli al 
instituţiei; 
 - îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. 
 (4) În absenţa contabilului şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată de 
acesta, cu avizul directorului. 
Art.11 (1) Activitatea directorului Şcolii Populare de Arte şi Meserii este sprijinită de Consiliul 
de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. 
   (2) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea: 
 - preşedinte – directorul şcolii populare de arte şi meserii; 
 - membrii – directorul adjunct, contabilul şef, doi reprezentanţi din partea Consiliului 
judeţean Alba; 
 - secretar – prin rotaţie, unul dintre membrii consiliului de administraţie, numit de 
preşedinte. 
Art.12 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: 

a) se întruneşte la sediul şcolii populare de arte şi meserii trimestrial sau ori de câte ori 
este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; 

b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia 
hotărâri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenţi; 

c) consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; 
d) dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată 

membrilor săi cu cel puţin trei zile înainte, prin grija secretarului; 
e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, inserat în registrul de 
şedinţe, semnat de toţi cei prezenţi la şedinţă; 

f) procesul verbal de şedinţă se semnează de toţi participanţii la lucrările consiliului de 
administraţie. 

Art.13 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
- analizează şi aprobă programele de activitate, programele analitice şi planurile de 
şcolarizare, care se elaborează pe an şcolar, după consultarea cu forul tutelar; 



- aprobă colaborările şcolii populare de arte şi meserii cu alte instituţii din ţară şi 
străinătate; 

- avizează proiectul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării acestuia 
de către ordonatorul principal de credite, iar după aprobarea lui, la defalcarea pe 
activităţi specifice; 

- fundamentează propunerile pentru taxele anuale de şcolarizare; 
- supune, anual, aprobării Consiliului judeţean Alba statul de funcţii al instituţiei, 
ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 

- aprobă Regulementul de ordine interioară al instituţiei; 
- analizează şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

ale structurii organizatorice ale instituţiei; 
- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea 

salariaţilor, potrivit legii; 
- hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă 

tematica de concurs; 
- urmăreşte buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând 

măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, 
după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; 

- stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din 
veniturile proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri. 
Art.14 (1) şcoala Populară de Arte şi Meserii are un consiliu profesoral format din 5 membri, 
respectiv şefii de catedre precum şi alte persoane din cadrul personalului de specialitate, propuse 
de directorul instituţiei. 
 (2) Componenţa consiliului profesoral se stabileşte la începutul fiecărui an şcolar de către 
directorul şcolii. 
 (3) Consiliul profesoral se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi se 
pronunţă asupra programei şcolare anuale, a cuantumului şi a modalităţilor de finanţare.  
 
  
 
 Capitolul V 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli 
 
Art.15 (1) şcoala Populară de Arte şi Meserii este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de 
la bugetul local. 
 (2) şcoala Populară de Arte şi Meserii are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se 
aprobă de către Consiliul Judeţean Alba. 
Art.16 Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate de şcoala populară de arte şi 
meserii şi anume din: 

a) taxele de şcolarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor şcolii populare de 
arte şi meserii; 

b) spectacole prezentate de formaţii proprii; 
c) valorificarea unor lucrări realizate de elevii şcolii; 
d) difuzarea unor publicaţii, din domeniul culturii populare şi educaţiei permanente, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 
e) editarea şi comercializarea, pe orice support, a albumelor cu lucrările reprezentative şi 

a înregistrărilor celor mai talentaţi elevi ai şcolii; 
f) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile 

instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
  



Capitolul VI 
Dispoziţii finale 
 
Art.17 (1) şcoala Populară de Arte şi Meserii dispune de ştampilă şi sigilii proprii. 
 (2) şcoala Populară de Arte şi Meserii are arhivă proprie, în care se păstrează, 
conform prevederilor legale: 
 - actul normative de înfiinţare; 
 - documentale financiar contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă 
şi situaţii statistice; 
 - foi matricole; 
 - cataloage; 
 - corespondenţa; 
 - alte documente, potrivit legii. 
Art.18 Modificarea şi completarea prezentului Regulamant se face numai prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba. 


