
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din _____________ 2017 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3254/18.04.2017 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1304/10.04.2017 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3254/10.04.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/28.03.2017, 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos” Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 
pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicã locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 212/2012 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de 
cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 

care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

               Paul Puşcaş 

 

Coca Ionel                                                                                                                                                                               SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./13.04.2017                                                                                                                                                                                    Coca Ionel 

Contrasemnează pentru legalitate 
         Secretarul Judeţului, 
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Anexă 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  
CENTRULUI CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI 

 
 

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE 
ART.1. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este un aşezământ  cultural, instituţie 
publică, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Galaţi. 
ART.2. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi funcţionează ca instituţie bugetară în 
subordinea  Consiliului Judeţean Galaţi care-i asigură baza materială şi resursele 
materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege şi prin Hotărârea 
nr.295/24.12.1999 a Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.3. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este o instituţie profesionistă de 
specialitate având drept misiune cunoaşterea valorii culturii şi artei naţionale şi universale, 
cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti şi ale etniilor 
aflate pe teritoriul judeţului Galaţi şi organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare 
formării deprinderilor artistice . 
ART.4. Titulatura instituţiei este Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi 
funcţionează în sediul din Galaţi, Str. Domnească nr. 61, conform Hotărârii nr. 
295/24.12.1999 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
CAP.II. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE 
ART.5. În activitatea sa, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi se conduce după 
următoarele principii:  
1. Deplina libertate a spiritului creator; 
2. Autonomia actului cultural; 
3. Neangajarea politică; 
4. Autonomia instituţiei în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor proprii, în raport cu 
autorităţile locale şi centrale; 
5. Dreptul şi datoria instituţiei ca, în cadrul stabilit de prezentul regulament, să-şi profileze 
activitatea în funcţie de specificul etno şi socio-cultural al locului; 
6. Primordialitatea valorii şi şansei egale la cultură. 
ART.6. Obiectivele principale ale activităţii Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sunt: 
1. Organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorii culturii şi artei naţionale şi 
universale de dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale populaţiei judeţului 
Galaţi şi Euroregiunii Dunărea de Jos în domeniile cultural artistice, recreativ distractive; 
2. Organizarea în mod permanent de expoziţii de arte vizuale, expoziţii itinerante, expoziţii 
aniversare, colecţii, întâlniri de toate genurile cu oameni de cultură şi artă, scriitori, 
cenacluri, cercuri de studii, cursuri de cultură generală, servicii de cinematecă şi de 
spectacole video, festivaluri, studiouri metodice ale artei de amatori, cluburi de animaţie 
culturală şi alte activităţi de petrecere a timpului liber; 
3. Cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti şi ale 
etniilor aflate pe teritoriul judeţului Galaţi şi Euroregiunii Dunărea de Jos; 
4. Organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formări deprinderilor artistice 
pentru mişcarea artistică; 
5. Promovarea actului de cultură prin acţiuni organizate pe domeniile de activitate 
specifice;  
6. Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ei ca document 
etno-cultural; 
7. Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite 
forme de exprimare artistică; 
8. Promovarea bunurilor culturii populare tradiţionale sau contemporane, integrarea lor, ca 
marcă a identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 
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9. Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, 
păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei populare, cercetare, documentare şi valorificare a 
folclorului muzical-literar al tradiţiilor şi obiceiurilor; 
10. Cercetare, conservare şi valorificare (scris şi scenic) a folclorului coregrafic; 
11. Realizarea unor lucrări de specialitate pentru participarea la diferite simpozioane 
precum şi publicarea lor în reviste şi cărţi de specialitate; 
12. Editarea de publicaţii (cărţi, reviste, etc.) în domeniul cultural; 
13. Producerea de fonograme şi videograme; 
14. Dezvoltarea de structuri comerciale (meşteşugăreşti şi altele), care să valorifice creaţia 
populară şi nu numai. 
15. Oferirea de servicii şi produse culturale diverse care să satisfacă nevoile culturale 
comunitare în scopul  creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală. 

 
CAP.III. COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 
ART.7. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 
prin personalul de specialitate în domenii cultural-artistice, exercită următoarele atribuţii: 
1. Cercetează şi evaluează realitatea fenomenului culturii populare, dinamica tradiţiei şi 
urmăreşte prioritar scopuri aplicative; desfăşoară această activitate din proprie iniţiativă 
sau în cooperare, pe bază de contract cu instituţii şi centre ştiinţifice de profil, cu instituţii 
culturale, organizaţii economice şi alţi beneficiari; 
2. Colecţionează şi tezaurizează date şi valori spirituale reprezentative ale creaţiilor 
culturale şi populare; 
3. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi poate să-şi constituie formaţii artistice proprii 
de amatori şi profesionişti sau să instruiască, la solicitare, ansambluri folclorice din 
localităţile judeţului; 
4. Iniţiază măsuri stimulative pentru consacrarea şi apărarea statutului creatorilor şi 
performerilor tradiţiei populare, pentru protecţia datinilor şi valorilor împotriva agenţilor 
poluanţi, având competenţa de a acorda premii (inclusiv în bani), distincţii şi alte 
stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 
5. Asigură asistenţă metodică de specialitate aşezămintelor culturale în activitatea de 
stimulare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare; 
6. Acordă asistenţă metodică, la cererea societăţilor şi asociaţiilor cultural-artistice, 
celorlalte organizaţii cu preocupări în domeniu; 
7. Iniţiază şi realizează programe de valorificare culturală, ştiinţifică şi artistică a tradiţiei şi 
creaţiei populare, fiind autorizat pentru activitatea de editare şi difuzare; 
8. Contribuie la atestarea artiştilor liber profesionişti şi a artiştilor individuali; 
9. Organizează cursuri teoretice şi practice în diverse specializări artistice asigurând 
personal calificat şi dotarea materială necesară; 
10. Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii 
naţionale şi universale. 
ART.8. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi colaborează cu institute şi centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, 
instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de 
artă, şcoli şi licee de artă, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de 
comunicare în masă şi altele. 
ART.9. Activitatea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi se materializează în: 
1. Studii, culegeri şi cercetări de teren în domeniul culturii, al creaţiei populare, în vederea 
constituirii de arhive ştiinţifice, a organizării de sesiuni, simpozioane, colocvii şi alte acţiuni 
de valorificare publică a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 
2. Valorificarea culturii, valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare, prin concursuri, expoziţii, 
gale, tabere, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători şi alte acţiuni de stimulare a 
creativităţii în toate genurile artei şi a publicării în monografii, culegeri literare, antologii, 
albume, fonograme, videograme şi alte lucrări de profil; 
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3. Selecţia, protecţia şi promovarea valorilor autentice ale creaţiei populare, combaterea 
poluării şi degradării tradiţiei; 
4. Schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, profesioniste cu instituţii de profil din ţară şi 
străinătate, turnee artistice, interne şi externe, festivaluri interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale, manifestări organizate în cooperare, vizite şi schimburi de delegaţii, stagii 
reciproce de specialitate. 

 
CAP.IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
ART.10. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este structurat conform organigramei şi 
statului de funcţii, aprobate prin hotărâre de către autoritatea coordonatoare, Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
ART.11. Conducerea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este asigurată de către 
Manager, conform prevederilor Contractului de  Management. 
ART.12. Numirea și eliberarea din funcţie a Managerului Centrului Cultural „Dunărea de 
Jos” Galaţi se face prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi conform legislației în 
vigoare. 

 
CAP.V. ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR CENTRULUI CULTURAL „DUNǍREA DE JOS” 
GALAŢI 
ART.13 Managerul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi are următoarele atribuţii: 
1. Asigură conducerea și buna administrare a activității pe care o reprezintă; 
2. Reprezintă instituția în raporturile dintre terți, în limitele de competență stabilite prin 
contractul de management; 
3. Asigură dezvoltarea şi implementarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
4. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl înaintează spre aprobare Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
5. Aprobă calendarul manifestărilor cultural-artistice şi ştiinţifice şi îl înaintează spre 
aprobare Consiliului Judeţean Galaţi; 
6. Aprobă   proiectul planului de şcolarizare; 
7. Propune spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi nivelul taxelor şcolare, nivelul 
tarifelor pentru prestaţiile  culturale realizate şi sursele altor venituri; 
8. Conduce şi îndrumă întreg procesul de învăţământ conform planurilor de învăţământ, 
programelor analitice elaborate şi a planului de şcolarizare aprobat; 
9. Propune spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi criterii pentru reducerea totală sau 
parţială a taxelor şcolare pentru anumite discipline sau pentru unele categorii de elevi;   
10. Propune modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
11. Întocmeşte Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă și Codul de Conduită 
Etică ale Centrului Cultural “Dunărea de Jos”; 
12. Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 
13. Dezbate  şi aprobă desfăşurarea unor manifestări de anvergură care nu au fost incluse 
în calendarul anual  şi le  înaintează spre aprobare Consiliului Judeţean Galaţi; 
14. Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi a Consiliului Judeţean 
Galaţi de respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei; 
15. Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 
specializare; 
16. Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 
17. Aplică actele normative şi administrative în vigoare incidente activităţii instituţiei; 
18. Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă a 
personalului din subordine, promovează, recompensează şi sancţionează conform 
normelor în vigoare; 
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19. Elaborează strategiile şi programele de activitate şi coordonează îndeplinirea lor; 
20. Aprobă sau respinge cererea pentru cumul de funcţii sau colaborări cu  altă unitate a 
personalului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, cu respectarea legislaţiei în 
materie; 
21. Aprobă eliberarea actelor de studii; 
22. Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii 
în limitele prevăzute de lege. 
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde 
pentru modul lor de realizare 
ART.14. În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii. 
ART.15. Compartiment Resurse Umane, Salarizare are următoarele atribuții: 
1. Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice 
specifice; 
2. Întocmeşte structura organizatorică detaliată a instituţiei(organigrama); 
3. Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 
4. Întocmeşte statul de funcții al instituţiei, ori de câte ori situaţia o impune, şi lunar statul 
nominal de funcţii; 
5. Întocmeşte statul nominal al personalului instituției asigurând aplicarea corectă a tuturor 
drepturilor salariale; 
6. Urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare cu privire la 
încadrarea, salarizarea şi promovarea personalului din instituţie; 
7. Asigură organizarea concursurilor şi întocmirea  documentaţiei specifice; 
8. Întocmeşte contractele individuale de muncă a salariaţilor şi actele  adiţionale aferente 
acestora atunci când situaţia o impune; 
9. Elaborează proiectele de decizii emise de Managerul instituţiei; 
10. Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 
11. Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 
12. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la 
serviciu a personalului; 
13. Elaborează și actualizează planul anual de perfecţionare profesională şi îl supune spre 
aprobare conducerii instituţiei; 
14. Eliberează  adeverinţe şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, la solicitarea  
salariaţilor sau  alte persoane fizice şi juridice; 
15. Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, 
acordarea grade profesionale, acordare tranşe vechime, dosare pensionare, încheiere, 
modificare, desfacere contracte de muncă în conformitate dispoziţiile legale în vigoare; 
16. Face  propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune; 
17. Elaborează documentaţii cu privire la programarea şi efectuarea C.O., recuperări, 
C.F.S.; 
18. Verifică şi asigură întocmirea pontajelor pentru salariaţii instituţiei cu respectarea 
legislației specifice în vigoare; 
19. Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific; 
20. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
Art.16. Compartiment Proiecte, Programe Europene are următoarele atribuții: 
1. Elaborează propuneri pentru iniţierea unor proiecte de finanţare externă. 
2. Fundamentează şi elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru proiectele 
derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; 
3. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul 
proiectelor derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; 
4. Coordonează şi verifică întocmirea documentaţiei cu privire la decontarea cheltuielilor 
din proiectele derulate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; 
5. Se informează în permanenţă cu privire la existenţa de fonduri nerambursabile pentru 
domeniul cultural; 
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6. Urmăreşte implementarea legislaţiei, politicilor şi strategiilor, stabilite de către Consiliul 
Judeţului Galaţi şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos” cu privire la accesarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă; 
7. Elaborează cererile de finanţare şi documentaţiile specifice proiectelor de finanţare 
pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; 
8. Participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor în cadrul cărora este 
nominalizată ca membru al echipei de proiect; 
9. Colaborează cu instituţii şi organizaţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale în 
vederea elaborării şi promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” este beneficiar sau partener, 
10. Menţine relaţii de colaborare cu Autorităţile de Management şi Secretariatele Tehnice 
stabilite în cadrul programelor de finanţare accesate; 
11. Participă la simpozioanele organizate în vedere promovării programelor de finanţare 
active; 
12. Întocmeşte informări şi rapoarte privind proiectele derulate, în derulare şi de 
perspectivă în cadrul cărora Centrul Cultural „Dunărea de Jos” este beneficiar sau 
partener; 
13. Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 
specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări în domeniul 
programelor de finanţare; 
14. Asigură, atunci când este cazul, traducerea materialelor necesare desfăşurării activităţii 
instituţiei; 
15. Asigură arhivarea documentelor create; 
16. Face  propuneri de  modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune; 
17. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea 
legilor în vigoare. 
ART.17. Serviciul Financiar, Contabilitate, Achiziții, Administrativ are următoarele 
atribuţii:  
I. Compartimentul Financiar, Contabilitate, Achiziții are următoarele atribuții: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
2. Asigură  funcţionarea  compartimentului financiar, contabilitate; 
3. Întocmeşte, împreună cu Managerul, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  asigurând 
adaptarea lui la realizarea acţiunilor specifice; 
4. Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
5. Urmăreşte executarea bugetului de venituri şi cheltuieli în scopul utilizării judicioase a 
fondurilor alocate, informând conducerea instituției de măsurile operative ce trebuie luate 
pentru asigurarea realizării sarcinilor planificate; 
6. Conduce evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor legale în vigoare; 
7. Exercită Control Financiar Preventiv şi organizează controlul financiar propriu; 
8. Asigura exerciţiul financiar-contabil care începe la 01 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 
decembrie a fiecărui an, asigurând încadrarea în creditele bugetare aprobate; 
9. Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lui la termenele 
prevăzute; 
10. Elaborează note observatorii legate de activitatea desfăşurată, răspunzând în faţa 
Managerului şi a organelor ierarhic superioare de nerespectarea legilor în vigoare; 
11. Asigură repartizarea sarcinilor financiar-contabile, de salarizare şi administrativ - 
gospodăreşti pe salariaţi şi compartimente; 
12.Calculează drepturile salariale conform pontajului, întocmeşte statul de plată de salarii 
şi fluturaşii; 
13. Răspunde, prin semnătură, alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale; 
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14. Asigură anual sau ori de cate ori situaţia o impune efectuarea inventarierii 
patrimoniului şi valorificarea acestuia; 
15. Asigură  coordonarea  financiară  a proiectelor cu finanţare externă; 
16. Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii, 
propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 
17.Întocmeşte și actualizează, pe baza strategiei programelor de dezvoltare a activităţilor 
specifice din domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte 
servicii/birouri/compartimente, necesarul anual  de achiziţii; 
18.Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie 
deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere, cerere de oferte; 
19.Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţiile directe din catalogul 
electronic din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice; 
20.Întocmeşte raportul electronic anual privind achiziţiile publice; 
21.Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 
22.Solicită şi urmăreşte obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de reglementările 
legale pentru promovarea investiţiilor publice; 
23.Verifică proiectele tehnice, urmărind încadrarea acestora în prevederile studiilor de 
fezabilitate, precum şi respectarea condiţiilor din acordurile emise; 
24.Verifică documentaţiile tehnico-economice şi supune avizării conducerii instituţiei 
devizele generale ale obiectivelor de investiţii definitivate ca urmare a rezultatelor 
procedurilor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a 
indexărilor legale cu încadrarea în limita  valorică conform legislației în vigoare privind 
finanţele publice cu avizul în prealabil al ordonatorului principal  de credite; 
25.Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare lunare cu privire la 
Cheltuielile de capital; 
26.Centralizează realizările fizice şi valorice lunare, trimestriale şi anuale corelându-le cu 
datele din Compartimentul Financiar, Contabilitate, Achiziții pentru programul de investiţii 
al instituţiei; 
27.Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a  raportărilor cu privire la 
realizarea achiziţiilor  în general şi a  investiţiilor în special; 
28.Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific; 
29.Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor de achiziţii şi asigură 
derularea procedurilor până la adjudecarea ofertelor câştigătoare şi încheierea 
contractelor; 
30.Face  propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune;  
31.Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
II.  Birou  Administrativ are următoarele atribuții: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
2. Organizează şi răspunde de paza sediului, întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, 
a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi de încălzire; 
3. Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 
instituţiei; 
4. Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu 
respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;  
5.  Gestionează activele aflate în patrimoniul instituţiei conform legislaţiei  în vigoare; 
6. Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în 
documentele care le însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; Răspunde 
de depozitarea lor în bune condiţii pentru a se evita degradarea respectându-se şi normele 
de protecţia muncii şi PSI; 
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7. Ţine evidenţa  tehnico operativa a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor  
conform reglementărilor legale în vigoare; 
8. Întocmeşte documentaţia cu privire obiectele de inventar şi mijloacele fixe uzate fizic şi 
moral şi  propune demararea operaţiunilor de casare/decasare; 
9. Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi 
urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor; 
10. Verifică instalaţia tehnico-sanitară din spaţiile aferente Centrului Cultural “Dunărea de 
Jos”, notează defectele şi întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii pe care le şi 
execută atunci când situaţia o impune; 
11. Montează şi demontează lămpile electrice cu incandescenţă şi a siguranţelor; 
12. Aduce la cunoştinţa   conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii, 
propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 
13. Asigură arhivarea documentelor create; 
14. Face  propuneri de modificare a fişelor de post când situaţia o impune; 
15. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
ART.18. Serviciul Marketing, Editură, Studio Înregistrări Audio, Sonorizare are 
următoarele atribuţii: 
I. Biroul Marketing – Editură are următoarele atribuții:: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
2. Răspunde de  relaţia instituţiei cu  organizaţiile  sindicale; 
3. Concepe, realizează şi distribuie materiale de promovare (broşuri, pliante, etc.); 
4. Stabileşte contacte, gestionează derularea relaţiilor cu instituţii guvernamentale şi non-
guvernamentale, cu fundaţii, companii, foruri culturale din ţară şi străinătate; 
5. Derulează programe în colaborare cu aceste instituţii sau facilitează realizarea unor 
programe comune între acestea şi alte servicii/birouri/compartimente ale Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 
6. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate; 
7. Concepe documentaţia, în colaborare cu Compartimentul Financiar, Contabilitate, 
Achiziții pentru obţinerea de resurse financiare; 
8. Participă la redactarea documentaţiilor (materiale de promovare, broşuri, pliante, 
documentaţii pentru obţinerea de finanţări, corespondenţă cu alte instituţii, etc.), la 
solicitarea angajaţilor altor servicii/birouri/compartimente ale Centrului Cultural „Dunărea 
de Jos” Galaţi; 
9. Organizează/coordonează programe şi evenimente (festivaluri, concursuri, târguri, 
expoziţii, spectacole, etc.) al căror specific nu intră în sfera activităţii  celorlalte  
servicii/birouri/compartimente; 
10. Realizează servicii de impresariat, cercetare marketing, publicitate; 
11. Realizează materialele video necesare în colaborare cu şefii de servicii/birouri sau 
coordonatorii de proiecte; 
12. Concepe şi realizează, împreună cu Managerul, Raportul de activitate şi Programul de 
activităţi ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos”(în colaborare ce ceilalţi colegi şi şefi de 
servicii/birouri şi compartimente); 
13. Prelucrează şi stochează pe suport magnetic materialele filmate la toate acţiunile 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” în vederea păstrării lor în arhivă; 
14. Editează, tipăreşte şi difuzează cărţi şi alte publicaţii în domeniul tradiţiei şi creaţiei 
populare; 
15. Coordonează activitatea redacţiei şi a editurii, precum şi şedinţele redacţionale; 
16. Organizează baza de date şi acordă I.S.B.N – uri; 
17. Raportează la Agenţia Naţională I.S.B.N. activitatea editorială la nivel naţional spre a fi 
inclusă în Catalogul Internaţional al Editurilor; 
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18. Editează, tipăreşte şi difuzează anuare ştiinţifice şi artistice, reviste culturale, albume şi 
alte publicaţii ştiinţifice şi de divertisment; 
19. Este responsabil de editare, alege subiecte de actualitate şi le adaptează la formatul şi 
structura Revistei „Dunărea de Jos” şi urmăreşte operaţiunea de tipărire a acesteia; 
20. Concepe materiale cu privire la acţiunile ce pot fi publicate în revista „Dunărea de Jos” 
sau în alte publicaţii; 
21. Realizează cursuri necesare Şcolii de Arte; 
22. Elaborează documentaţiile necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 
culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 
23. Participă la implementarea proiectelor derulate în cadrul unor programe de finanţare 
nerambursabilă; 
24. Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale, ştiinţifice, artistice organizate de 
instituţiile similare din ţară şi străinătate; 
25. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul biroului şi al acţiunilor înscrise în programul instituţiei; 
26. Asigură arhivarea documentelor create; 
27. Face  propuneri de  modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune. 
28. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea 
legilor în vigoare. 
II. Compartiment Studio Înregistrări Audio, Sonorizare are următoarele atribuții: 
1. Produce şi editează şi difuzează fonograme în domeniile specifice de activitate; 
2. Produce , editează şi difuzează (casete, C.D.-uri, etc.) fonograme pentru elevii şi 
absolvenţii cursurilor Şcolii de Arte; 
3. Prestează servicii de înregistrări audio către terţi, contra cost; 
4. Propune spre avizare tarifele pentru închirierea studioului de înregistrări;  
5. Participă la acţiunile culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţiile similare din 
ţară şi străinătate; 
6. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul compartimentului şi al acţiunilor înscrise în programul instituţiei; 
7. Asigură arhivarea documentelor create; 
8. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune. 
9. Îndeplinește oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii o trasează cu respectarea 
legilor în vigoare.    
ART.19. Serviciul Cercetare, Valorificare şi Conservare a Tradiţiei Populare; Muzeul 
Satului “Petru Caraman”; Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați are următoarele 
atribuţii: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
2. Cercetarea tradiţiei şi creaţiei populare specifice fiecărei zone etnografice în dinamica ei 
culturală; 
3. Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare are ca principal 
obiectiv cercetarea, recuperarea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii 
populare din zona de Sud a Moldovei şi Euroregiunii Dunărea de Jos în contextul 
dezvoltării culturii naţionale şi universale;  
4.  Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite 
forme de exprimare artistică; 
5.  Promovarea bunurilor culturii populare tradiţionale sau contemporane, integrarea lor ca 
marcă a identităţii etno - culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 
6.  Valorificarea folclorului literar, muzical, coregrafic şi a meşteşugurilor tradiţionale din  
localităţile judeţului; 
7.  Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, 
păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei populare prin organizarea de cursuri cu animatori 
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culturali şi instructori de formaţii artistice din judeţ, cursuri ce pot fi urmate de eliberarea 
unor atestate obţinute în urma unor examene de specialitate;  
8.  Iniţiază şi coordonează proiecte de cercetare folclorică în spaţiul euroregional, în 
domeniul culturii populare; 
9.  Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate 
de instituţii similare din ţară şi străinătate; 
10. Iniţiază şi coordonează programe euroregionale privind revitalizarea valorilor spirituale 
– culturale ale minorităţilor etnice de la Dunărea de Jos; 
11.Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi 
promovează acţiunile proprii; 
12. Propune spre editare caiete de folclor, reviste şi volume de specialitate cu scopul de a 
populariza folclorul local în judeţ şi în ţară; 
13. Propune editarea unor înregistrări audio şi video pentru a le arhiva, promova sau 
comercializa; 
14. Poate propune şi coordona proiecte de înfiinţare a unor obiective culturale tradiţionale, 
gen „Casă tradiţională” sau „Muzee săteşti” care să fie integrate circuitului turistic, în 
contextul dezvoltării agroturismului; 
15. Propune colecţionarea de bunuri cu caracter  etnografic, artistic, ştiinţific, 
reprezentative pentru cultura şi civilizaţia naţională şi internaţională, în vederea valorificării 
ştiinţifice, constituirii şi completării patrimoniului cultural din sud-estul Moldovei şi 
Euroregiunea Dunărea de Jos; 
16. Asigură atunci când  necesităţile  instituţiei o impun îndrumarea metodologică a  
formaţiilor  artistice din aşezămintele culturale; 
17. Se ocupă de îmbogăţirea Arhivei de Etnografie şi Folclor, structurată pe domeniile 
Arhiva foto, Arhiva video, Arhiva scrisă, Arhiva audio; 
18. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate; 
19. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul secţiei şi al acţiunilor organizate; 
20. Asigură arhivarea documentelor create; 
21. Face  propuneri de  modificare a fişelor de post când situaţia o impune; 
22. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare; 
I. Muzeul Satului “Petru Caraman”1 de la Gârboavele este parte integrantă a Serviciului 
Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare şi are următoarele atribuţii: 
1. Cercetarea şi documentarea patrimoniului etnografic zonal şi regional; 
2. Colecţionarea de bunuri culturale cu caracter etnografic în vederea constituirii şi 
completării patrimoniului muzeal; 
3. Organizarea evidenţei patrimoniului muzeal deţinut; 
4. Depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut; 
5. Promovarea şi valorificarea elementelor de patrimoniu prin intermediul unor expoziţii 
permanente şi temporare, participarea şi organizarea unor simpozioane, colocvii, 
realizarea unor pliante, broşuri, albume, publicaţii de specialitate  
6. Organizează acţiuni de depistare şi achiziţionare a unor elemente ale culturii populare 
din spaţiul sud-moldovenesc şi integrarea acestora în circuite expoziţionale proprii; 
7. Antrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile într-un sistem 
educaţional destinat familiarizării acestuia cu civilizaţia rurală şi creaţia artistică populară; 
8. Organizarea unor activităţi specifice care să ofere posibilitatea publicului –  

                                                           
1
 Muzeul Satului „Petru Caraman” a fost realizat în baza Proiectului intitulat „Muzeul Satului – gospodărie 

tradiţională”, în cadrul Programului de Vecinătate România – Moldova 2004 – 2006, aplicant Consiliul Judeţului Galaţi, în 
parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Muzeul Ţinutului Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova. 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr.115 din 28 noiembrie 2008, se stabileşte trecerea “Muzeului 
Satului – Gospodărie Tradiţională” din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, în 
administrarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru o perioadă de 10 ani.  

 



Hotărârea nr. _____ din ________________ 2017 
Pag. nr.11 

în special a celor tineri, de a percepe şi cunoaşte elemente ale creaţiei şi tradiţiei populare 
din perspectivă participativă, prin demonstraţii de meşteşug, tabere de creaţie;  
9. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice,   organizate 
de instituţii similare din ţară şi străinătate; 
10. Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi 
promovează acţiunile proprii; 
Identifică şi atrage surse de finanţare în vederea îmbunătăţirii patrimoniului şi pentru 
acţiunile organizate; 
11. Asigură arhivarea documentelor create; 
12. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul serviciului şi al acţiunilor organizate; 
13. Asigură respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural 
“Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi 
integritate; 
14. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
II. Muzeul Zonei Pescărești din județul Galați2 este parte integrantă a Serviciului 
Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare şi are următoarele atribuţii: 
1. Reconstituirea unor valori ale patrimoniului material şi imaterial cu specific pescăresc; 
2. Păstrarea şi conservarea unor elemente de identitate locală specifice comunităţilor 
pescăreşti; 
3. Evidenţierea şi promovarea comunităţilor locale situate în partea de est a judeţului 
Galaţi, în cadrul Zonei pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară, prin crearea 
și funcționarea unui Muzeu al Zonei Pescărești din județul Galați; 
4. Recuperarea prin intermediul activității de cercetare a unor informații etnografice aflate 
în curs de dispariție; 
5. Colecţionarea de bunuri culturale cu caracter etnografic în vederea constituirii şi 
completării patrimoniului muzeal; 
6. Organizarea evidenţei patrimoniului muzeal deţinut; 
7. Depozitarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural cu specific 
pescăresc; 
8. Promovarea elementelor de patrimoniu cu specific pescăresc prin intermediul unor 
expoziţii permanente şi temporare, participarea şi organizarea unor simpozioane, colocvii, 
realizarea unor pliante, broşuri, albume, publicaţii de specialitate; 
9. Organizează acţiuni de depistare şi achiziţionare a unor elemente ale culturii populare 
din spațiul Zonei pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară şi integrarea 
acestora în circuite expoziţionale proprii; 
10. Antrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile într-un sistem 
educaţional destinat familiarizării acestuia cu civilizaţia rurală şi creaţia artistică populară; 
11. Organizarea unor activităţi specifice care să ofere posibilitatea publicului –  
în special a celor tineri, de a percepe şi cunoaşte elemente ale creaţiei şi tradiţiei populare 
din perspectivă participativă, prin demonstraţii pescuit, tabere de creaţie; 
12. Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice,   organizate 
de instituţii similare din ţară şi străinătate; 
13. Organizează târguri, expoziţii şi festivaluri care să reunească artiştii din alte zone şi 
promovează acţiunile proprii; 
14. Identifică şi atrage surse de finanţare în vederea îmbunătăţirii patrimoniului şi pentru 
acţiunile organizate; 

                                                           
2
 Muzeul Zonei Pescărești a fost realizat în baza Proiectului intitulat „Muzeul Zonei Pescărești din județul 

Galați”, finanţat prin Fondul European de Pescuit (FEP) – Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul 
„Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul Galaţi”, Măsura 6 ”Protecția și conservarea 
patrimoniului local și cultural, etnografic și de mediu, Operaţiunea 6.3.1. – Amenajarea unităților muzeale, aplicant 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 
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15. Asigură arhivarea documentelor create; 
16. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul serviciului şi al acţiunilor organizate; 
17. Asigură respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul Cultural 
“Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie şi 
integritate; 
18. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
ART.20. Şcoala de Arte are următoarele atribuţii: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate; 
2.  Propune spre aprobare proiectul planului de şcolarizare managerului; 
3. Face propuneri pentru modernizarea predării diferitelor discipline sau organizarea 
activităţilor cu caracter experimental; 
4.  Concepe şi organizează activitatea metodică de specialitate întocmind planuri de 
activitate semestrială cu acţiuni lunare sub formă de interasistenţe, ore deschise, audiţii 
muzicale, vizionări spectacole, expoziţii, comunicări şi referate de specialitate; 
5.  Analizează şi stabileşte repertoriile de studiu obligatorii pentru fiecare disciplină în 
parte; 
6. Propune conducerii instituţiei planificarea spectacolelor şi expoziţiilor organizate cu 
elevii pe întreg anul şcolar; 
7.  Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice; 
8. Se încadrează cu activitatea didactic-pedagogică parcurgând toate etapele procesului 
de învăţământ (examen de admitere), audio sau expoziţii trimestriale, examen de sfârşit 
de an, examen de diplomă, producţii de sfârşit de an; 
9. Ţine la zi evidenţa documentelor şcolare care constă din întocmirea schiţelor şi 
planurilor de lecţii, încheierea situaţiei şcolare trimestriale şi anuale, întocmirea caietului 
profesorului, întocmirea graficului prezenţei la şcoală a elevilor, desfăşurarea activităţilor 
metodice planificate; 
10. Participă  la toate acţiunile organizate în cadrul instituţiei; 
11. Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere, 
urmăreşte încasarea efectivă a acestora; 
12. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate. 
13. Organizează cursuri intensive pentru diverse discipline (Coregrafie, Canto, 
Instrumente, Arte vizuale). Examenele pentru eliberarea diplome, la finalul unui curs,  vor fi 
susţinute în faţa unei comisii de specialitate stabilită de conducerea  Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 
14. Asigură, atunci când necesităţile instituţiei o impun, îndrumarea metodologică a  
formaţiilor  artistice din aşezămintele culturale; 
15. Organizează în condiţii optime Festivaluri/concursuri  specifice; 
16. Iniţiază, organizează şi participă la acţiunile culturale, ştiinţifice, artistice organizate de 
instituţiile similare din ţară şi străinătate; 
17. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul serviciului şi al acţiunilor organizate; 
18. Asigură arhivarea documentelor şcolare; 
19. Face  propuneri de  modificare a fişelor de post când situaţia o impune. 
20. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
ART.21. Ansamblul Folcloric „DOINA COVURLUIULUI” are următoarele atribuţii: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate 
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2.  Organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii se desfăşoară pe stagiuni pe o perioadă 
de 11 luni; 
3.  Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate 
de instituţii similare din ţară şi străinătate;  
4.  Iniţierea şi derularea unor proiecte proprii cu caracter cultural-artistic, educativ în 
organizare proprie sau în colaborare cu Serviciul Cercetare, Valorificare şi Conservare a 
Tradiţiei și Creației Populare, asociaţii profesionale, instituţii publice din ţară şi străinătate, 
alte activităţi care interesează sfera sa de activitate pe baza programului Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 
5.  Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă 
legătură cu serviciile interne ale instituţiei; 
6. Valorifică, orchestrează şi pune în scenă material folcloric muzical şi coregrafic local şi 
din ţară precum şi al etniilor din zonă; 
7.  Produce, editează şi difuzează casete audio, video şi CD-uri precum şi alte produse 
culturale; 
8.  Organizează activităţi de impresariat artistic; 
9. Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi străinătate; 
10. Participă la manifestări cultural-artistice naţionale şi internaţionale; 
11. Organizarea în condiţii optime a Festivalurilor/concursurilor specifice; 
12. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate; 
13. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul serviciului şi al acţiunilor organizate; 
14. Asigură arhivarea documentelor create; 
15. Face propuneri de modificare a fişelor posturilor când situaţia o impune; 
16. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
ART.22. Fanfara „VALURILE DUNĂRII” are următoarele atribuţii: 
1. Asigură implementarea şi respectarea codului de control intern şi managerial în Centrul 
Cultural “Dunărea de Jos” referitor la organizare, managementul resurselor, etică, 
deontologie şi integritate 
2.  Organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii se desfăşoară pe stagiuni pe o perioadă 
de 11 luni; 
3.  Iniţiază, organizează şi participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, organizate 
de instituţii similare din ţară şi străinătate; 
4.  Iniţiază şi coordonează programe euroregionale privind revitalizarea valorilor spirituale 
– culturale ale minorităţilor etnice de la Dunărea de Jos; 
5.  Participă la activităţile de gen din programului cultural-artistic al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 
6. Organizează alte activităţi artistice compatibile cu obiectul de activitate; 
7.  Organizarea  în condiţii optime a festivalurilor/concursurilor specifice; 
8.  Prestează servicii culturale publice în judeţ, ţară şi străinătate; 
9. Asigură, atunci când necesităţile instituţiei o impun, îndrumarea metodologică a 
formaţiilor artistice din aşezămintele culturale; 
10. Organizează activităţi de impresariat artistic; 
11. Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile organizate; 
12. Fundamentează derularea procedurilor de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări din 
cadrul serviciului şi al acţiunilor organizate; 
13. Asigură arhivarea documentelor create; 
14. Face  propuneri de  modificare a fişelor de post când situaţia o impune; 
15. Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea instituției o trasează cu 
respectarea legilor în vigoare. 
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CAP.VI. PATRIMONIU ŞI RESURSE FINANCIARE 
ART.23. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi dispune de sediu, cu spaţii adecvate 
activităţii de profil precum şi dotările aferente: imobile, echipament tehnic audio-vizual, 
obiecte de inventar, etc. 
ART.24. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi deţine şi administrează în regimul 
proprietăţii publice, bunurile mobile şi imobile înscrise în listele de patrimoniu. 
ART.25. (1) Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi întocmeşte anual proiectul bugetului 
de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Finanţelor şi îl 
supune aprobării Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) În completarea veniturilor proprii, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi primeşte 
subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.26. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi realizează venituri proprii din:  
1. Încasări spectacole şi orice alte manifestări cultural-artistice; 
2. Închirieri de spaţii şi bunuri din dotare; 
3. Sponsorizări sau donaţii din partea unor instituţii, societăţi comerciale, organizaţii sau 
persoane fizice din ţară şi străinătate; 
4. Editarea şi difuzarea unor cărţi, reviste, publicaţii proprii de profil, conform prevederilor 
legale; 
5. Prestări servicii culturale; 
6. Valorificarea drepturilor de autor; 
7. Taxe şcolare şi alte taxe şi tarife; 
8. Alte venituri. 
ART.27. Fondurile proprii realizate  de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi aparţin în 
exclusivitate acestuia. Destinaţia fondurilor proprii realizate va fi stabilită de către Manager 
în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Regulament de Organizare și 
Funcționare. 
ART.28. În funcţie de necesităţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi poate efectua 
cheltuieli directe din încasări, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 
CAP.VII. RELAŢIILE CENTRULUI CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” 
ART.29. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi are relaţii de subordonare faţă de 
Consiliul Judeţean Galaţi şi relaţii de colaborare cu celelalte instituţii de profil. 

 
CAP.VIII. DISPOZIŢII FINALE 
ART.30. Titulatura instituţiei apare pe firmă şi ştampila instituţiei .  
ART.31. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data 
aprobării de către Consiliului Judeţean Galaţi şi poate fi modificat doar prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 

Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 1304/10.04.2017 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3254/10.04.2017 s-a înaintat proiectul 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/28.03.2017 au fost modificate 

organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. Aceste 

modificări au dus la necesitata aprobării unui nou regulament de organizare şi funcţionare 

al acestei instituţii, în special ca urmare a necesităţii de a fi stabilite atribuţii specifice 

pentru Muzeul Satului “Petru Caraman” şi Muzeul Zonei Pescăreşţi din Judeţul Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

cu modificările şi completările ulterioare: “Autorităţile administraţiei publice în subordinea 

cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: regulamentele de organizare 

şi funcţionare proprii”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes judeţean privind: […] cultura”. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                  SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./13.04.2017                                                                                                                                                      Coca Ionel 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie 
publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului 

Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 1304/10.04.2017 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3254/10.04.2017 s-a înaintat proiectul 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 40/28.03.2017 au fost modificate 

organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. Aceste modificări 

au dus la necesitata aprobării unui nou regulament de organizare şi funcţionare al acestei 

instituţii. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare: “Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora 

funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu 

prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: regulamentele de organizare şi funcţionare proprii”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, 

statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum 

şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

[…] cultura”. 

 Prin urmare, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  pentru a fi supus 

dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 
Şef serviciu, 
Ionel Coca 
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