REGULAMENT
de organizare i func ionare a
ANSAMBLULUI FOLCLORIC NA IONAL „TRANSILVANIA”
Prezentul Regulament constituie cadrul legal de organizare i func ionare a Ansamblului i a
fost elaborat în baza Legii nr.292/2003 privind organizarea i func ionarea a ez mintelor culturale, a
Legii nr. 504/2004 privind institu iile publice de spectacole i concerte, i a Contractului Colectiv de
Munc nr. 40316/12.08.2005, înregistrat la Direc ia Muncii si Protec iei Sociale Maramure , i a altor
acte normative, în temeiul c rora acesta î i desf oar activitatea.
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art.1. Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania”, denumit în continuare Ansamblul, este
institu ie public de spectacole, cu personalitate juridic .
Art.2. Ansamblul, ca institu ie public de spectacole, func ioneaz sub autoritatea Consiliului
Jude ean Maramure .
Art.3. Ansamblul î i desf oar activitatea în conformitate cu prevederile legisla iei române în
vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare i func ionare, elaborat conform Legii
nr.292/2003 (anexa nr.7) privind organizarea i func ionarea a ez mintelor culturale i a Legii nr.
504/2004 privind institu iile publice de spectacole i concerte.
Art.4. Ansamblu are sediul la Casa de Cultur a Sindicatelor din Baia Mare, B-dul
Independen ei, nr.4, jude ul Maramure . Toate actele, facturile, anun urile, publica iile, etc. vor con ine
denumirea complet a institu iei i indicarea sediului.
CAPITOLUL II
Scopul i obiectul de activitate
Art.5 - (1) Ansamblul este o institu ie care îndepline te rolul de promovare i valorificare a
culturii tradi ionale i a crea iei populare contemporane, printr-o riguroas activitate artistic , realizat
prin spectacole, pe stagiuni.
(2) - Ansamblul ini iaz i desf oar proiecte în domeniul culturii tradi ionale, al culturii
populare contemporane i al educa iei permanente, urm rind cu consecven :
− culegerea, conservarea, promovarea i valorificarea scenic a culturii tradi ionale române ti,
punându-se accent pe zonele etnografice din jude ul Maramure ;
− promovarea imaginii României i implicit a jude ului Maramure , pe plan na ional i
interna ional;
− educarea popula iei i în special a tinerilor, în spiritul respectului i al dragostei pentru crea iile
artistice române ti, în deosebi fa de cele tradi ionale;
− stimularea creativit ii, sim ului estetic i talentului, prin promovare în spectacole a tradi iei i
valorilor de înalt inut artistic , prin excluderea i evitarea kitsch-lui i a denatur rii actului
artistic.
Art.6. Ansamblul are urm toarele atribu ii principale:
a) efectueaz culegeri de folclor în vederea îmbog irii repertoriului i conservarea lor în arhiv ;
b) promovarea obiceiurilor i tradi iilor autentice, abordându-se toate zonele etno-folclorice din
ar i în mod special cele din nord-vestul Transilvaniei;
c) participarea la manifest ri de gen din ar i din str in tate (spectacole, festivaluri, concursuri,
târguri i expozi ii) cu proiecte i programe care s promoveze valorile cultural-artistice ale
patrimoniului na ional i etnic;
d) organizeaz i desf oar activit i de educa ie permanent prin: cursuri de dans, sprijinirea
unit ilor de înv mânt pentru ini ierea de forma ii de muzic i dansuri populare i

participarea la emisiuni tv. i de radio unde se promoveaz folclorul i cultura tradi ional ;
e) realizarea, în colaborare cu celelalte institu ii de cultur din jude , a unui festival-concurs de
talie na ional ;
f) colaborareaz cu alte ansambluri profesioniste din ar , în scopul unor schimburi de
experien ;
g) sprijin i colaboreaz cu forma iile i ansamblurile de amatori prin organizarea i participarea
la manifest ri folclorice.
Art.7. (1) În vederea exercit rii în condi ii optime a atribu iilor ce îi revin, Ansamblul î i desf oar
activitatea pe baza unor programe desf urate pe stagiuni i luni calendaristice care includ: num rul de
premiere, num rul de spectacole, num rul de repeti ii, precum i obliga iile membrilor acestei institu ii.
(2) Stagiunea este perioada în care institu ia preg te te i prezint direct publicului
produc iile sale artistice.
(3) Stagiunea ansamblului cuprinde 10 luni consecutive din doi ani calendaristici.
Art.8. (1) Pentru exercitarea atribu iilor care îi revin i pentru realizarea activit ilor specifice,
Ansamblul colaboreaz cu institu iile de specialitate, organiza ii neguvernamentale, persoane juridice
de drept public sau privat i cu persoane fizice, f a exprima nici un fel de interese de grup(politice,
religioase i altele).
(2) În alc tuirea repertoriilor, Ansamblul colaboreaz cu Centrul Na ional pentru Conservarea i
Promovarea Culturii Tradi ionale, respectiv cu Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea
Culturii Tradi ionale Maramure .
(3) Ansamblul este o institu ie de repertoriu. Institu iile de repertoriu sunt cele care au cel pu in
un ansamblul artistic permanent, capabil s sus in activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel
pu in trei spectacole diferite i care realizeaz , în fiecare stagiune, cel pu in dou spectacole noi ce se
adaug portofoliului existent, sau se înlocuiesc unele dintre componentele spectacolelor existente în
portofoliu.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art.9. (1) Patrimoniul Ansamblului este format din drepturi i obliga ii asupra bunurilor aflate în
proprietatea privat a institu iei.
(2) Patrimoniul Ansamblului poate fi îmbog it i completat prin achizi ii, dona ii, precum i
prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul p ilor, de bunuri, din partea unor
institu ii publice ale administra iei publice locale i centrale, a unor persoane juridice de drept privat
sau persoane fizice din ar sau str in tate.
(3) Bunurile mobile i imobile aflate în administrarea Ansamblului se gestioneaz potrivit
dispozi iilor legale în vigoare, conducerea institu iei fiind obligat s aplice m surile de protec ie
prev zute de lege, în vederea protej rii acestora.
CAPITOLUL IV
Personalul i conducerea
Art.10. (1) Personalul Ansamblului se structureaz în personal de conducere, de specialitate i
personal auxiliar.
(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din func ie, precum i încetarea raporturilor de munc
ale personalului Ansamblului se realizeaz în condi iile legi.
Art.11. (1) Organigrama i statul de func ii sunt aprobate de autoritatea tutelar care este Consiliul
Jude ean Maramure .
(2) Atribu iile personalului încadrat în Ansamblu sunt cele cuprinse în fi ele postului.
(3) Personalul de specialitate i, dup caz, încadrat în Ansamblu, are obliga ia absolvirii
unui curs de perfec ionare o dat la 3 ani.
Art. 12 – (1) Ansamblul este condus de un director numit prin concurs, conform legii.

(2) Directorul are urm toarele atribu ii principale:
asigur conducerea activit ii curente a institu iei;
asigur condi iile de îndeplinire i respectare a criteriilor de acreditare a institu iei;
elaboreaz programele de activitate;
aprob programele stagiunilor, inclusiv repertoriile;
conduce concret i nemijlocit un domeniu distinct din cadrul institu iei;
este ordonator ter iar de credite;
hot
te m surile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în
concordan cu legisla ia în vigoare;
h) propune i revoc efii de sectoare din cadrul Ansamblului;
i) reprezint i angajeaz institu ia în raporturile cu persoanele juridice i fizice din ar i din
str in tate, precum i în fa a organelor jurisdic ionale;
j) angajeaz personal de specialitate i administrativ, în conformitate cu legisla ia în vigoare;
k) întocme te fi ele postului prev zute în statul de func ii i urm re te îndeplinirea sarcinilor i
respectarea atribu iilor concrete ale personalului din subordine;
l) informeaz trimestrial consiliul administrativ i artistic asupra realiz rii obiectivelor propuse i a
presta iei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreun cu acestea m suri
corespunz toare pentru îmbun irea activit ii;
m) informeaz semestrial Consiliul jude ean asupra realiz rii obiectivelor stabilite i a presta iei
colectivului pe care îl conduce, propunând i m surile pentru desf urarea activit ii în condi ii
optime i asigurarea calit ii proiectelor.
n) întocme te Regulamentul de ordine interioar , cu consultarea sindicatului.
(3) În exercitarea atribu iilor sale, directorul emite decizii.
(4) În absen a directorului, Ansamblul este condus de o persoan din cadrul acestuia,
desemnat de director prin decizie scris .
Art.13. – (1) În exercitarea atribu iilor sale directorul este ajutat de un contabil- ef, dup caz, numit
cu acordul autorit ii tutelare, conform legii.
(2) Contabilul ef se subordoneaz directorului i îndepline te urm toarele atribu ii:
a) coordoneaz activitatea financiar-contabil i de salarizare;
b) exercit controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) organizeaz i r spunde de efectuarea înregistr rilor financiar-contabile;
d) organizeaz i r spunde de efectuarea inventarelor periodice ale patrimoniului institu iei;
e) propune m suri pentru îmbun irea activit ii financiar-contabile a institu iei;
f) particip în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli a institu iei;
g) îndepline te orice alte atribu ii specifice func iei pe care o ocup , potrivit legii.
(3) În absen a contabilului- ef, toate atribu iile acestuia se exercit de persoana
desemnat de acesta cu avizul directorului.
Art. 14. Activitatea directorului este sprijinit de efii de sec ie.
Art.15. În cadrul Ansamblului Folcloric National „Transilvania”-func ioneaz Consiliul Administrativ,
organism cu rol consultativ, numit prin decizia directorului, potrivit legii.
Art. 16. (1) Componen a Consiliului Administrativ este urm toarea:
- pre edinte – directorul Ansamblului;
- membrii – contabil- ef, efii de sec ii, un reprezentant al autorit ii tutelare,
un consultant juridic i reprezentantul sindicatului.
- secretar - prin rota ie unul dintre membrii consiliului numit de pre edinte.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Atribu iile Consiliului Administrativ:
- analizeaz i aprob programele de activitate i repertoriile institu iei;
- aprob colabor rile Ansamblului cu alte institru ii din ar i str in tate;
- analizeaz i face propuneri cu privire la statul de func ii al institu iei, inând seama de scopul,
obiectivele i atribu iile principale ale Ansamblului;

- analizeaz i aprob Regulamentul de ordine interioar al Ansamblului;
- analizeaz i face propuneri cu privire la Regulamentul de organizare i func ionare al
Ansamblului;
Art. 17. (1) În cadrul Ansamblului func ioneaz Consiliul Artistic din care fac parte: directorul, efii
de sec ii i personalit ii ale vie ii culturale i este compus din 11 membri.
Atribu iile Consiliului Artistic:
− este consultat de c tre directorul institu iei cu privire la definirea strategiei culturale i în
elaborarea programelor i a proiectelor artistice ale Ansamblului;
− face propuneri cu privire la selec ia repertoriului i a turneelor;
− evalueaz calitatea spectacolului înainte de premier i periodic, pe parcursul stagiunii;
− este consultat cu privire la încheierea contractelor de colaborare cu dirijori, soli ti, regizori i
coregrafi.
CAPITOLUL V
Bugetul de venituri i cheltuieli
Art.18. Cheltuielile curente i de capital ale Ansamblului, cu statut de institu ie public , se
finan eaz din venituri proprii i din subven ii acordate de la buget prin autoritatea tutelar .
Art. 19. Veniturile extrabugetare se realizeaz din activit i realizate direct de ansamblu din:
a) încas ri din spectacole;
b) încas ri din turnee cu spectacole în str in tate;
c) închirierii de s li i bunuri (sonorizare, costume);
d) încas ri din contracte încheiate între Ansamblu i unit i economice i/sau persoane fizice în
vederea prest rii unor servicii artistice;
e) realizarea i difuzarea unor lucr ri i publica ii pe orice fel de suport(tip rituri, audio, video, cd,
etc.) din domeniul culturii populare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) prestarea i a altor servicii(culturale, de educa ie permanent , etc.) ori activit i, în conformitate
cu obiectivele i atribu iile institu iei;
g) drepturi de autor.
CAPITOLUL VI
Dispozi ii finale
Art. 20. (1) Ansamblul dispune de tampil i sigiliu proprii.
(2) Ansamblul are arhiv proprie în care se p streaz , conform prevederilor legale:
− actul normativ de înfiin are;
− documentele financiar-contabile, planul i programul de activitate, d ri de seam i situa ii
statistice;
− coresponden a;
− alte documente potrivit legii.
Art. 21. – (1) Prezentul regulament se completeaz , de drept, cu actele normative în vigoare.
(2) În temeiul prezentului regulament i în conformitate cu dispozi iile legale în vigoare
directorul elaboreaz Regulamentul de ordine interioar al institu iei.
(3) Orice modificare i completare a prezentului Regulament de Organizare i
Func ionare vor fi propuse de c tre director i consiliu de administra ie, în vederea aprob rii de c tre
Consiliul Jude ean Maramure .

