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ROMÂNIA Se aprobă:
JUDEŢUL HARGHITA Bíró Barna Botond
CONSILIUL JUDEŢEAN Vicepreşedinte
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita Vizat
Nr. 135/04.02.2020 Szőcs-Mátyás István

Director general 

Referat de aprobare
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de 
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Harghita,  cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere următoarele acte normative care se aplică în privinţa Centrului 
Judeţean de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita:
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările 
ulterioare;

- Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 privind aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare;

- - Ordonanța nr. 21 din 31 ianuarie 2007, privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare.

- Lege-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

În baza art. 173 alin. (2) lit. c ) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita 
este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din 
subvenţii de la bugetul judeţului Harghita și din venituri proprii, care funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Harghita.

1. Ţinând cont de: 
Necesitatea luării unor măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea unor programe şi 

proiecte culturale, în vederea creării, promovării și conservării valorilor morale, artistice, 
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precum şi stimularea creativităţii şi talentului, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan 
naţional şi internaţional și îndeosebi inițierea programelor pentru stimularea mediului 
cultural, promovarea valorilor culturale ale județului și ale culturii în general, a educației 
culturale și educației consumului cultural;

2.Precum și a faptului, că:
-CentrulJudeţeanPentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleHarghitadin 

anul 2008 organizeazăprogramul privind întâlnirea anuală a iubitorilor de teatru amatori 
„Az ekhós szekér nyomában...” . Întâlnirea din zona Odorhei are loc în cursul lunii 
noiembrie, unde grupurile participante la acest program au posibilitatea de a prezenta 
piesele de teatru în diferite locaţii ale judeţului, în mai multe zone din țară și în 
străinătate;

- în cadrul programelor ”Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, 
concerte”, ” Zilele Județului” și ”Zilele Ținutului Secuiesc” pe parcursul anulului 
derulează mai multe concerte de muzică clasică şi de fanfară,  spectacole de cântece 
populare, dans popular, spectacole de teatru, și teatru de păpuși;

- Centrul organizează concursuri de cântece populare, concursuri de poezie şi 
proză pentru elevi la care participă elevi din şcolile din regiune. Acest program are 
scopul de a promova tineri talentaţi care participă la concursuri;

– Cu organizarea festivalului "Udvarhelyszéki népdalfesztivál" Centrul are ca scop 
principal întărirea sentimentului de a cânta împreună fără de a concura în rândul 
eleviilor, realizănd în acest fel o atmosferă mai aproape de originalitatea tradițiilor 
populare. Profesorii îndrumători au posibilitatea de a participa la o un mic workshop pe 
tema modului de a cânta și de a selecționa cântecele populare;

- Programul " Nu mai e cum a fost pe vremurile noaste" este un festival de 
cântece și dansuri populare organizată pentru adulți din Ţinutul Odorheiu Secuiesc. 
Acest program are scopul de a promova, documenta și de a populariza cultura, tradiția
în domeniul muzicii și dansului popular. Programul  contribuie la întărirea identităţii 
culturale regionale, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale, patrimoniale şi 
artistice și de transmiterea şi promovarea acestora.

- În cadrul programelor de ” Festivalul dansului popular din Transilvania” și 
”Festival de dans popular interetnic” Centrul organizează în parteneriat cu alte instituții 
evenimente de mare anvergură pentru întâlnirea oamenilor care păstrează tradiţiile 
muzicii şi dansului popularla nivel național și internațional;

- De doi ani Centrul organizează ”Festivalul Siculus” pentru tineri talentaţi care 
prezintă muzică modernă de toate genurile(pop-rock, hip-hop, pop, heavy metal ect.) În 
cadrul acestei festival are loc și un concurs pentru formații talentați, care participă din 
mai multe regiuni ale țării. Scopul principal al acestui eveniment este susţinerea 
formaţiunilor de muzică moderne în cadrul tinerilor, prezentarea şi popularizarea 
tradiţiilor muzicii pop-rock din regiune, întâlnirea şi schimbul de experienţă a iubitorilor 
de muzică;

- În cadrul programului ”Schimbări valori culturale”Centrul organizează în 
parteneriat mai multe genuri de acivități ( concerte de toate genurile, festivaluri, 
expoziţii, spectacole de dans popular, cântece populare). Programul stimulează
contactele și cooperarea între organizațiile, societății civile și instituțiile culturale. 
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Programele cultural-artistice sunt realizate pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în 
străinătate care îmbunătățesc imaginea județului.

Prinurmare, 
solicitămîncadrareaCentruluiJudeţeanPentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţiona
leHarghitaîncategoria “Instituțiilorși companiilor de spectacoleșiconcerte”,încadrarea 
funcțiilor făcându-se din anexa III. Cultură al Legii cadru nr. 153/2017,privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată având în vedere caracterul activității realizate de inspector de 
specialitate cu atribuții contabile, solicităm desființarea acestui post de inspector de 
specialitate grad profesional I cu studii superioare, respectiv înființarea postului de 
conducere de contabil-șef grad profesional II cu studii superioare.  

Din acest motiv s-a creat cadrul legislativ pentru modificarea Regulamentului de  
organizare şi funcţionare al 
CentruluiJudeţeanPentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleHarghitaconform 
Anexei nr.1, al organigramei conform Anexei nr.2 și al statului de funcții conform Anexei 
nr.3.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul 
de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Odorheiu Secuiesc,04.02.2020

Manager
Bartalis Izabella
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Având în vedere următoarele acte normative care se aplică în privinţa Centrului Judeţean de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita:

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

· - Ordonanța nr. 21 din 31 ianuarie 2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.

· Lege-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice



În baza art. 173 alin. (2) lit. c ) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.



Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din subvenţii de la bugetul judeţului Harghita și din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita.



1. Ţinând cont de: 

Necesitatea luării unor măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea unor programe şi proiecte culturale, în vederea creării, promovării și conservării valorilor morale, artistice, precum şi stimularea creativităţii şi talentului, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional şi internaţional și îndeosebi inițierea programelor pentru stimularea mediului cultural, promovarea valorilor culturale ale județului și ale culturii în general, a educației culturale și educației consumului cultural;



2.Precum și a faptului, că:

- Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita din anul 2008 organizează programul privind întâlnirea anuală a iubitorilor de teatru amatori „Az ekhós szekér nyomában...” . Întâlnirea din zona Odorhei are loc în cursul lunii noiembrie, unde grupurile participante la acest program au posibilitatea de a prezenta piesele de teatru în diferite locaţii ale judeţului, în mai multe zone din țară și în străinătate;

- în cadrul programelor ”Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, concerte”, ” Zilele Județului”  și ”Zilele Ținutului Secuiesc” pe parcursul anulului derulează mai multe concerte de muzică clasică şi de fanfară,  spectacole de cântece  populare, dans popular, spectacole de teatru, și teatru de păpuși;

- Centrul organizează concursuri de cântece populare, concursuri de poezie şi proză pentru elevi la care participă elevi din şcolile din regiune. Acest program are scopul de a promova tineri talentaţi care participă la concursuri;

– Cu organizarea festivalului "Udvarhelyszéki népdalfesztivál" Centrul are ca scop principal întărirea sentimentului de a cânta împreună fără de a concura în rândul eleviilor, realizănd în acest fel o atmosferă mai aproape de originalitatea tradițiilor populare. Profesorii îndrumători au posibilitatea de a participa la o un mic workshop pe tema modului de a cânta și de a selecționa cântecele populare;

- Programul " Nu mai e cum a fost pe vremurile noaste" este un festival de cântece și dansuri populare organizată pentru adulți din Ţinutul Odorheiu Secuiesc. Acest program are scopul de a promova, documenta și de a populariza cultura, tradiția în domeniul muzicii și dansului popular. Programul  contribuie la întărirea identităţii culturale regionale, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale, patrimoniale şi artistice și de transmiterea şi promovarea acestora.

- În cadrul programelor de ” Festivalul dansului popular din Transilvania” și ”Festival de dans popular interetnic” Centrul organizează în parteneriat cu alte instituții evenimente de mare anvergură pentru întâlnirea oamenilor care păstrează tradiţiile muzicii şi dansului popular la nivel național și internațional;

- De doi ani Centrul organizează ”Festivalul Siculus” pentru tineri talentaţi care prezintă muzică modernă de toate genurile (pop-rock, hip-hop, pop, heavy metal ect.) În cadrul acestei festival are loc și un concurs pentru formații talentați, care participă din mai multe regiuni ale țării. Scopul principal al acestui eveniment este susţinerea formaţiunilor de muzică moderne în cadrul tinerilor, prezentarea şi popularizarea tradiţiilor muzicii pop-rock din regiune, întâlnirea şi schimbul de experienţă a iubitorilor de muzică;

- În cadrul programului ”Schimbări valori culturale” Centrul organizează în parteneriat mai multe genuri de acivități ( concerte de toate genurile, festivaluri, expoziţii, spectacole de dans popular, cântece populare). Programul stimulează contactele și cooperarea între organizațiile, societății civile și instituțiile culturale. Programele cultural-artistice sunt realizate pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în străinătate care îmbunătățesc imaginea județului.



Prin urmare, solicităm încadrarea Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita în categoria “Instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte”, încadrarea funcțiilor făcându-se din anexa III. Cultură al Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată având în vedere caracterul activității realizate de inspector de specialitate cu atribuții contabile, solicităm desființarea acestui post de inspector de specialitate grad profesional I cu studii superioare, respectiv înființarea postului de conducere de contabil-șef grad profesional II cu studii superioare.  

Din acest motiv s-a creat cadrul legislativ pentru modificarea Regulamentului de  organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita conform Anexei nr.1, al organigramei conform Anexei nr.2 și al statului de funcții conform Anexei nr.3. 



Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.





Odorheiu Secuiesc,  04.02.2020		
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