ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 224/27.10.2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare
a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23445/06.10.2021 al președintelui
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate
nr.1478/08.10.2021 al Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara, înregistrat la
Consiliul Județean Timiș cu nr. 23673/08.10.2021, prin care se solicită aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin”
Timișoara,
ținând cont de Avizul nr. 814/11.10.2021 al Serviciului de consultanță și avizare
juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,
având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:
a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și prevederile Standardului 2 punctul 2.2.1 din
Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată;
f) Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și
circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția
nr. 65/2020;
g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat
prin Hotărârea nr. 91/2021.
fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art.
178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de
specialitate ale Consiliului Județean Timiș,
în temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului pentru
Copii și Tineret „Merlin” Timișoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 283/2018 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Teatrul
pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe
site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:
a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
b) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
c) Direcției de resurse umane și control intern managerial;
d) Serviciului de resurse umane, organizare, salarizare;
e) Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alin-Adrian Nica

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan-Dănuț Ardelean

Anexa la Hotărârea C.J.T. nr. 224 din 27.10. 2021

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET “MERLIN”
TIMIȘOARA

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Înființare, subordonare
(1) Prezentul Regulament stabilește normele de organizare și funcționare al Teatrului pentru
Copii și Tineret “Merlin” Timișoara, denumit în continuare teatru, aflat sub autoritatea
Consiliului Județean Timiș.
(2) Teatrul aplică și normele, regulamentele și metodologiile, specifice domeniului său de
activitate, elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale.
(3) Teatrul este organizat și funcționează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare ca instituție de spectacole de
repertoriu, ale prezentului regulament și a celorlalte dispoziții legale în vigoare. Teatrul este
instituție publică de cultură de interes județean, cu personalitate juridică.
(4) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu
politicile culturale ale Consiliului Județean, concepute pentru a răspunde nevoilor
comunității.
Articolul 2
Sediul
Sediul teatrului este în Municipiul Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 3, Județul Timiș.

Articolul 3
Obiectivul și scopul
(1) Teatrul are, în general, următoarele obiective principale:
a) realizarea și prezentarea de spectacole adresate copiilor, tinerilor și adulților;
b) organizarea de manifestări culturale, participarea la festivaluri, turnee, atât naționale cât și
internaționale;

c) realizarea de programe și producții artistice care să contribuie la diversificarea categoriilor
publicului consumator de artă;
d) promovarea literaturii (dramaturgiei) clasice universale, literaturii naționale și a creațiilor
contemporane;
e) apropierea publicului prin mijloace distincte de adresare, în funcție de specificul proiectelor
și programelor culturale;
f) înscrierea pe linia politicilor culturale europene actuale în ceea ce privește diversitatea,
originalitatea, promovarea identității culturale specifice, poziționarea în contextul European.
(2) Pe langa aceste obiective principale, teatrul desfasoara si activitati de transport rutier
ocazional, respectiv transportul personalului propriu, transportul decorurilor, aparaturii si
materialelor necesare in spectacole, precum si transportul gratuit al copiilor in vederea
vizionarii spectacolelor.
(3) Prin aceste obiective, teatrul are ca scop principal:
a) susținerea inițiativei publice, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului;
b) afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale
prin artele spectacolului;
c) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din
domeniul artelor spectacolului;
d) creșterea accesului publicului la spectacole.

CAPITOLUL II
ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI

Articolul 4
Atribuții
(1)Teatrul îndeplinește următoarele atribuții:
a) promovează, prin mijloace specifice artei spectacolului, valorile culturii universale, precum și
valorile culturii din România, adresate, în special, publicului tânăr;
b) promovează cunoașterea fenomenului artistic românesc în țară și străinătate;
c) contribuie la răspândirea și dezvoltarea valorilor artistice autentice.
Articolul 5
Activități și acțiuni specifice
(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 4, teatrul realizează următoarele activități
și acțiuni specifice:
a) realizarea de spectacole de teatru profesionist și de marionete, pentru copii și tineret,
asigurând montarea de spectacole de diverse facturi, pentru toate categoriile de spectatori;
b) organizează și participă la evenimente și acțiuni cultural – artistice;
c) colaborează și realizează proiecte comune cu artiști și instituții din țară și străinătate;
d) participă la turnee, festivaluri și alte manifestări artistice organizate în țară și străinătate;
e) formarea viitorilor spectatori de teatru, introducerea în lumea basmelor, a poveștilor, a
spectacolului, dezvoltarea universului spiritual al copiilor.
(2) Teatrul oferă posibilitatea unei mai ușoare asimilări a materiei predate în grădinițe și școli
prin spectacole, după autori consacrați, spectacole lectură, spectacole – lecție, după o
tematică anume și totodată, contribuie la modelarea personalității copiilor prin organizarea

unor activități gen atelier sau cenaclu care să îi familiarizeze cu creația și mânuirea de
păpuși sau cu creația textului dramatic.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

Articolul 6
Structura organizatorică
(1) Structura organizatorică și numărul de posturi sunt stabilite prin organigrama și statul de
funcții, aprobate prin hotărâre de către Consiliul Județean Timiș, la propunerea teatrului.
(2) Structura organizatorică a teatrului cuprinde:
a) Conducerea: managerul, contabilul șef, consiliul administrative, consiliul artistic;
b) Compartimentul Financiar Contabilitate Administrativ;
c) Compartimentul Resurse Umane Juridic;
d) Serviciul Artistic + Secția în Limba Sârbă;
e) Serviciul Producție, Scenă, Transport + Formatie Muncitori.
(3) Atribuțiile corespunzătoare compartimentelor funcționale se stabilesc prin fișele de atribuții
ale compartimentelor, aprobate de către Consiliul administrativ al teatrului.
(4) Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor, așa cum rezultă din fișele de atribuții ale
compartimentelor, se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de către managerul teatrului.
Articolul 7
Consiliul administrativ
(1) În cadrul teatrului funcționează Consiliul administrativ ca organism deliberativ, a cărui
numire și componență se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.
(2) Consiliul administrativ este format din:
a) presedinte – managerul teatrului;
b) membri:
a. sefii compartimentelor functionale;
b. consilierul juridic;
c. delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, dupa caz, reprezentantul
salariatilor;
d. reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta;
e. doua personalitati în domeniu de activitate al instituției.
(3) Preşedintele consiliului administrativ stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea
proiectelor de hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor.
(4) Consiliul administrativ se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea
președintelui sau la cererea a cel puțin doi membri ai consiliului.
(5) În exercitarea atribuțiilor Consiliul administrativ adoptă hotărâri, în prezența a cel puțin două
treimi din numărul membrilor, cu votul majorității simple.
(6) Consiliul administrativ îndeplinește următoarele atribuții:
a) avizează proiectele bugetului propriu și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
b) dezbate și aprobă repertoriul anual, din punct de vedere financiar, precum și planul de
activitate;
c) aprobă proiectul programului anual de activitate și urmărește realizarea acestuia;

d) primește și analizează rapoarte de evaluare a activității întocmite de către manager și
propune măsuri în consecință;
e) avizează propunerile de modificare a structurii organizatorice, organigrama, statul de
funcții, Regulamentul de organizare și funcționare;
f) aprobă atribuțiile stabilite pe compartimente funcționale și de specialitate, așa cum rezidă
din actele normative care le reglementează activitatea;
g) hotărâște asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniu, în condițiile legii, altele decât
bunurile imobile, precum și asupra concesionării sau închirierii de bunuri prin licitație
publică, organizată în condițiile legii;
h) analizează rapoartele semestriale de evaluare a activității desfășurate și formulează
propuneri pentru îmbunătațirea activității pe care le prezintă consiliului județean;
i) îndeplinește și alte atribții stabilite de lege și/sau de Consiliul Județean Timiș.
Articolul 8
Consiliul artistic
(1) În cadrul teatrului funcționează Consiliul artistic, organism cu rol consultativ în domeniul de
activitate, format din personalități culturale din instituție si din afara acesteia.
(2) Consiliul artistic se înființează prin decizie emisă de managerul teatrului și are următoarele
atribuții:
a) face propuneri privind strategia culturală a instituției, a programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale;
b) avizează proiectul de repertoriu al instituției în domeniul de activitate;
c) vizionează repetițiile spectacolelor în pregătire, a altor producții și realizări cultural-artistice,
a manifestațiilor, expozițiilor, publicațiilor, etc., face evaluarea calității acestora și propune
măsuri privind desăvărșirea lor;
d) urmărește activitatea artistică din teatru, analizează activitatea artistică a stagiunii,
semnalănd conducerii instituției problemele constatate, formulănd propuneri de
îmbunătățire a activității;
e) propune criterii de performanță specifice, profesional artistice, reprezentănd cerințe de
evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale ale salariaților;
f) acordă, la solicitare, asistență de specialitate în domeniul de activitate al instituției;
g) îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției.
Articolul 9
Managerul
(1) Managerul asigură conducerea executivă a teatrului și răspunde de buna funcționare și
îndeplinirea atribuțiilor și activităților specifice stabilite potrivit Capitolului II din prezentul
Regulament de organizare și funcționare.
(2) Managerul reprezintă teatrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu organizațiile
nonprofit și organismele neguvernamentale, cu persoanele juridice și fizice din țară și
străinătate, precum și în justiție.
(3) Ocuparea postului de manager în cadrul instituției de spectacole se face pe baza unui
concurs de proiecte de management, organizat in condițiile legii.
(4) Angajarea managerulu se face prin contract de management încheiat între Consiliul
Județean Timiș – Ordonatorul principal de credite al teatrului și căștigătorul concursului.
(5) Managerul are, conform dispozițiilor legii, următoarele atribuții principale:
a) nelaborează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

b) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, conform prevederilor
contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de
credite pentru bugetul teatrului;
c) asigură îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de Consiliul administrativ;
d) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
e) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;
f) negociază clauzele contractelor, inclusiv onorariile, încheiate conform prevederilor
Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor și drepturile conexe);
g) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților,
măsuri legale ce se impun (promovarea în grade/trepte profesionale);
h) reprezintă instituția în raporturile cu terții;
i) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite
prin contractul de management;
j) asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Județean Timiș și ale Consiliului administrativ;
k) asigură fundamentarea și elaborarea proiectului programului anual de activitate și ia
măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;
l) asigură organizarea, conducerea și dezvoltarea activității teatrului, precum și
administrarea mijloacelor materiale și bănești de care acesta dispune, cu respectarea
dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de
organizare și funcționare;
m) urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în
Contractul de management, respectiv în anexele acestuia, încheiat cu Consiliul Județean
Timiș, în raport cu obligațiile și programele stabilite;
n) elaborează și supune spre aprobare Consiliului Județean Timiș, organigrama, statul de
funcții și Regulamentul de organizare și funcționare;
o) stabilește atribuțiile pe compartimentele funcționale și de specialitate, așa cum rezultă din
actele normative care reglementează activitatea.
(6) Managerul poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin Contractul de management, prin
Regulamentul de organizare și funcționare al instituției sau prevăzute de lege.
(7) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (5) lit. e) si lit. f), managerul poate încheia
contracte individuale de muncă pe durată determinată, respectiv contracte în baza Codului
civil și/sau în baza Legii dreptului de autor și a drepturilor conexe, cu respectarea
prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să
depășească durata contractului de management.
Articolul 10
Contabilul șef
(1) Contabilul șef coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul
structurii subordonate prevăzute în organigramă, în concordanţă cu bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobat al teatrului, cu reglementările aplicabile în domeniu şi în corelaţie cu
standardele de performanţă stabilite de manager.
(2) Contabilul șef are următoarele atribuții principale, celelalte atribuții fiind prevăzute în fișa
postului:
a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a instituţiei;
răspunde de legalitatea operaţiunilor financiar-contabile;
b) coordonează şi răspunde de elaborarea proiectului bugetului anual şi trimestrial al
teatrului; întocmeşte, lunar, rapoarte către conducerea teatrului, privind execuţia bugetară
şi modul de respectare a procedurilor de lucru privind domeniul său de activitate;

c) elaborează şi supune spre avizare managerului şi spre dezbatere şi formulare de opinii
Consiliului administrativ proiectul de buget al teatrului pentru fiecare producţie artistică;
d) organizează, conduce si verifica contabilitatea în cadrul institutiei, asigură efectuarea
corectă şi la timp a înregistrarilor contabile, potrivit Legii contabilitătii şi a celorlalte acte în
domeniu;
e) asigură şi răspunde de elaborarea de norme şi proceduri de lucru privind activităţile
coordonate, inclusiv controlul financiar preventiv propriu;
f) verifică din punct de vedere al eficienţei economice fundamentările propunerilor de
angajamente bugetare ale teatrului făcute de conducerea executivă, urmărind încadrarea
în bugetul aprobat;
g) gestionează bilanţul teatrului, monitorizând riscul de lichiditate, încadrarea în indicatorii
bugetului de venituri şi cheltuieli; propune măsuri de prevenire şi remediere dacă este
cazul;
h) propune şi susţine utilizarea veniturilor proprii şi subvenţionate, în concordanţă cu bugetul
de venituri si cheltuieli aprobat;
i) asigură şi răspunde de respectarea reglementărilor financiar–contabile, angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, reținerea garanției de bună
execuție și eliberarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
j) coordonează şi răspunde de activităţile de raportare contabilă, prudenţială şi statistică
către organismele locale de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor de
spectacole şi concerte, de repertoriu;
k) coordonează înregistrarea şi evidenţa contabilă a operaţiunilor de gestiune internă
referitor la obligaţiile şi plăţile privind furnizorii, impozitele şi taxele legale, deconturile de
deplasări şi cheltuieli diverse, operaţiunilor de capital, imobilizări corporale, necorporale şi
în curs, stocuri şi alte operaţiunilor proprii ale instituţiei;
l) urmăreşte realizarea veniturilor proprii ale teatrului;
m) urmăreşte şi răspunde de respectarea încadrării în limitele şi structura bugetului de
venituri şi cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite;
n) analizează evoluţia cheltuielilor generale şi urmăreşte derularea bugetului pe proiecte de
investiţii;
o) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de post calcul, pe producţii artistice;
urmăreşte şi raportează încadrarea în prevederile contractului de management şi bugetul
de venituri si cheltuieli aprobat;
p) răspunde de întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă, precum
şi de reglementările interne;
q) alcătuieşte anual, pe baza propunerilor venite de la toate compartimente teatrului, listele
cu obiectele de inventar ce urmeză a fi achiziţionate;
r) organizează şi supravegheză inventarierea periodică a bunurilor din patrimoniul teatrului;
s) acordă asistenţă şi face observaţii, la formalizarea şi fundamentarea cerinţelor economice
pentru diferite proiecte cultural-artistice.
Articolul 11
Compartimentul Financiar Contabilitate Administrativ
(1) Este un compartiment funcțional în subordinea contabilul șef al teatrului.
(2) Atribuțiile Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ sunt următoarele:
A. În domeniul financiar contabil:
a) asigură buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu
dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;
b) urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

c) întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu
prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale ordonatorului principal de credite,
urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;
d) elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative
cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);
e) verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje,
mijloace fixe, etc. din teatru;
f) verifică actele de casă și bancă, deconturile de cheltuieli;
g) efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către
bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;
h) centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției
și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;
i) verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de
evidență gestionară;
j) întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de ordonatorul principal
de credite, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de
Statistică etc.;
k) asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiarcontabile, în funcție de natura lor;
l) răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;
m) ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau
sustragerii de bunuri materiale sau bănești;
n) răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile
în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;
o) răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor,
asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de
cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;
p) exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a
creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea
răspunderilor legale, atunci când este cazul;
q) răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare
aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;
r) răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor
de investiții aprobate de Consiliul Judetean Timis;
s) răspunde de transmiterea spre avizare /aprobare la serviciul de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean Timis a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă
întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a
viciilor de întocmire a acestor documente;
t) urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a
acesteia;
u) asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor
justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;
v) prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul
explicativ;
w) participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;
x) răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca
urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;
y) asigură evidența materialelor și obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea
acestora;

z) întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere
din funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;
aa) îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;
bb) efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind
drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare și a
contractelor civile conform clauzelor contractuale, ținând evidența tuturor plăților;
cc) asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a
instituției, conform normelor legale aplicabile.
dd) asigură și răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;
ee) răspunde de realizarea plăților conform obligațiilor de plată față de furnizorii de produse,
servicii și lucrări în baza facturilor primite și a documentelor justificative (proces-verbal de
recepție, nota de recepție și constatare de diferențe, contracte, referate, etc.);
ff) asigură evidența angajamentelor bugetare și legale;
gg) asigură relația cu trezoreria statului și băncile comerciale;
hh) asigură întocmirea corectă și la termen a balanțelor de verificare sintetice și analitice în
vederea elaborării situațiilor financiare trimestriale;
ii) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele
normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;
B. În domeniul achizitii publice:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă
este cazul, strategia anuală de achiziţii;
c) estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire;
d) utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului
comun al achizițiilor publice – CPV;
e) stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea
de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;
f) înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea
documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire
îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale
solicitate în documentația de atribuire;
g) întocmirea raportului achiziției publice;
h) obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca anexă la
programul anual al achiziţiilor publice;
i) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de
atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a
documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de
compartimentele de specialitate;
j) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
k) îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și de transmitere, conform prevederilor legale,
către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice sau
catre alte organisme din domeniul achizițiilor publice;
l) aplică şi finalizează procedurile de atribuire,
m) realizează achiziţiile directe;
n) urmărește realizarea contractelor de achiziție publică, inclusiv depunerea și eliberarea
garanției de bună execuție conform legii.
o) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
C. În domeniul de aprovizionare:

a) gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea
operațiunilor de aprovizionare;
D. În domeniul de casierie:
a) efectuarea plăţilor şi încasărilor în numerar;
b) evidenţierea plăţile şi încasările în numerar în registrul de casă;
c) preluarea si gestionarea extraselor de cont şi a tuturor documentelor trimise prin bancă.
E. În domeniul de secretariat:
a) desfăşoară toate operaţiunile de secretariat, tehnoredactare, conform cerinţelor instituţiei;
b) multiplică documentele necesare instituţiei;
c) păstrează dosarele cu documentele care se cer a fi păstrate conform legislaţiei în vigoare;
d) tine corespondenţa cu instituţiile similare, cu persoane fizice si juridice, precum si cu
Consiliul Judetean Timis;
e) primeşte corespondenţa pe care o înaintează directorului, după rezoluţie o predă
compartimentelor vizate pe bază de semnătură;
f) conduce registrul de intrări şi ieşiri al instituţiei privind corespondenţa;
g) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor adreselor primite sau expediate, a dispoziţiilor scrise şi
a deciziilor;
Articolul 12
Compartimentul Resurse Umane Juridic
(1) Este un compartiment funcțional aflat în subordinea managerului teatrului.
(2) Atribuțiile Compartimentului Resurse Umane Juridic sunt următoarele:
A.În domeniul resurselor umane:
a) întocmirea și gestionarea contractele individuale de muncă;
b) elaborarea și gestionarea activității necesară întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării
posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii/compartimente),
conform prevederilor legale în vigoare;
c) întocmirea declarațiile și adeverințelor pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996,
Codului civil, pentru anul anterior;
d) întocmirea planurilor privind promovarea personalului;
e) fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului instituției;
f) întocmește un program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului
angajat, pe care îl înaintează spre aprobare managerului, în vederea dezvoltării
performanțelor profesionale ale personalului;
g) intocmirea statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi
aprobate;
h) intocmirea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări,
promovări, etc);
i) intocmirea documentelor necesare dosarelor de pensionare, inclusiv a deciziilor de încetare
a raporturilor de muncă;
j) completarea dosarelor de personal, la zi;
k) prelucrarea datele în registrul de evidență a salariaților în format electronic;
l) asigură organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare,
în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare
nominalizate de conducerea instituției prin decizie;
m) eliberarea, la cerere de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;
n) asigură programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

o) calculează drepturile salariale ale angajaților pe baza pontajelor întocmite de șefi
serviciilor/compartimentelor și asigură punerea lor în plată.;
p) calculează și pune în plată remunerațiile colaboratorilor instituției pe baza referatului aprobat
de manager;
q) întocmește după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situațiile privind asigurările
sociale de stat, asigurările sociale de sănătat , declarațiile privind plata ajutorului de șomaj,
dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind
numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind contribuțiile și
impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);
r) efectuarea plăților ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind
drepturile de autor și drepturile conexe, contractelor civile de prestări servicii, cu modificările
și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținerea evidenței tuturor plăților;
s) întocmirea declarațiilor și adeverințelor pentru personalul plătit în baza Legii 8/1996.
B.În domeniul juridic:
a) asigurarea asistenței juridice în cadrul instituției, pe baza mandatului managerului în fața
tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile
acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică,
română sau străină;
b) asigură reprezentarea instituției în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond,
ordinare și extraordinare, în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor
organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al
administrației de stat, pe bază de mandat acordat de managerul instituției, pentru actele
contencioase și necontencioase;
c) realizează avizarea deciziilor emise de managerul teatrului și prezentate spre avizare;
d) asigură analizarea și avizarea deciziile prezentate privind problemele de personal
(organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de
sancțiuni disciplinare, etc.);
e) asigură întocmirea, la cererea managerului, a diferitelor tipuri de contracte pe care le încheie
instituția: de achizitii publice de bunuri, servicii sau lucrări, de drept de proprietate
intelectuală, prestări servicii, parteneriat, închiriere, sponsorizare, etc.
f) asigură analizarea și avizarea din punct de vedere al legalității a proiectelor de contracte
transmise de către compartimentele de specialitate;
g) asigură tehnoredactarea de plângeri, acțiuni, cai de atac către instanțele de judecată, cereri
notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii
și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în
drept;
h) asigură puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea
compartimentelor și acordare asistență de specialitate acestora.
Articolul 13
Serviciul Artistic
(1) Este un compartiment funcțional aflat în subordinea managerului teatrului.
(2) Atribuțiile Serviciului Artistic sunt următoarele:
A. În domeniul artistic :
a) realizarea si prezentarea productiilor artistice;
b) realizarea programelor proprii din programul managerial aprobat în consens cu politicile
culturale ale Consiliului Judetean Timis, concepute pentru a raspunde nevoilor comunitatii;
c) depunerea tuturor diligențelor la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul
spectacolului a distribuțiilor pieselor;

d) asigura respectarea cu strictețe a programul, orarul și disciplina repetițiilor și orice altor
exigențe impuse de participarea la reprezentații sau manifestări artistice programate;
e) asigura consultarea programului de repetiții și spectacole afișat de către persoana cu
atributii de regizor scena la avizierul teatrului și ia masurile necesare ca actorul sa rămână la
dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar și în cazul când este
dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralelă;
f) asigura respectarea literei spectacolului în care actorul este distribuit și ia masuri să nu se
introducă sau omită texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări;
g) organizeaza studiul în formele stabilite de teatru, organizat sau individual, în vederea
pregătirii spectacolelor și calificării profesionale, respectând datele stabilite și indicațiile
primite;
h) asigura participarea la toate turneele, festivalurile, deplasările și acțiunile promoționale
privind spectacolele stabilite de catre managerul institutiei;
i) comunica în scris conducerii instituției orice angajamente/colaborari existente care pot
afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;
j) instiinteaza instituția cu privire la indisponibilizarea actorilor, din cauză de boală sau de forță
majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.
B. În domeniul de marketing:
a) cunoașterea, prin mijloace de cercetare adecvată, a publicului căruia se adresează
programul și proiectele teatrului;
b) propunerea, în urma unei analize judicioase, de modificări ale proiectelor și programelor în
funcție de cerințele și așteptările publicului;
c) comunicarea - prin mijloace diverse - opiniei publice, misiunea instituției, mediatizarea prin
afise a programelor și evenimentelor speciale organizate de teatro, realizarea de studii de
marketing, de cunoaștere a “pieței” spectacolelor și programei scolare;
d) organizarea evenimentelor prin care educă și convinge publicul spectator de rolul educativ al
spectacolelor de teatru pentru copii si tineret;
e) elaborarea strategiei de mediatizare și promovare a activității teatrului, de atragere a
sponsorilor pentru proiecte teatrale;
f) realizarea, periodic, de sondaje pentru a determina direcțiile de interes ale publicului
teatrului (copii și adulți);
g) menținerea relației cu sponsorii teatrului;
h) elaborarea proiectelor culturale care pot prezenta interesul unor fundații, instituții, firme sau
centre culturale, proiecte care urmează să fie realizate în colaborare și în condiții
avantajoase pentru teatru;
i) coordonarea activității de promovare a produsului cultural rezultat din activitatea de
specialitate a teatrului;
j) identificarea, implementarea și răspunderea de formele de promovare și comunicare media;
k) preocuparea și răspunderea față de actualizarea contractelor media pentru difuzarea
programelor teatrului și diversificarea contractelor cu persoanele juridice;
l) coordonarea conceperii și expunerii materialelor publicitare indoor și outdoor: afișe, fluturași,
vitrine publicitare, materiale publicitare pentru foaiere cu caracter periodic sau permanent,
bannere, inclusiv stradale, casete luminoase etc.
m) identificarea și diversificarea modalităților de promovare, inclusiv a suporturilor prin care se
poate promova imaginea teatrului și a spectacolelor;
n) propunerea și realizarea unor proiecte de finanțare;
o) inițierea de proiecte de cercetare pe tema relațiilor teatru-copil, teatru-școală și obținerea de
sprijin pentru realizarea lor din partea autorităților locale, guvernamentale și a celor
neguvernamentale.
C. În domeniul de organizare de spectacole:

a) realizarea activitatii de impresariere a producțiilor artistice ale teatrului, atât la sediu cât și în
turnee și deplasări;
b) difuzarea biletelor pentru spectacolele teatrului la sediu, în deplasări și in turnee;
c) întocmirea, pe baza opțiunii publicului, a repertoriului săptămânal și prezentarea conducerii
instituției spre aprobare;
d) popularizarea spectacolelor prin afișe, fluturași, programe, pliante, anunțuri;
e) planificarea și stabilirea necesarului de bilete pentru stagiunea următoare, la datele fixate;
f) organizarea in bune conditii a turneelor și a deplasărilor, anunțând din timp regizorul de
scena și secretarul literar, respectiv seful de productie (responsabil cu transportul) pentru a
pune la dispoziție mijloacele de transport necesare deplasării, cât și organizarea unei
eventuale cazări, asigurarea diurnei pentru componenții trupei, precum și a materialului
publicitar și de informare pentru publicul spectacolului prezentat in deplasare;
g) susține relațiile cu instituțiile de învățământ pentru construirea unei colaborări autentice și de
lungă durată;
h) asigura buna folosire a tuturor materialelor publicitare, prin expunerea lor în spațiile anume
destinate și în conformitate cu programarea spectacolelor și a manifestărilor organizate de
către teatru;
i) întocmește rapoarte lunare privind realizările spectacolelor;
j) asigura informații publicului spectator cu privire la programul spectacolelor;
k) asigura supravegherea copiii pe parcursul desfășurării spectacolelor.
D. Secretar literar:
a) elaborarea strategiei artistice a teatrului prin propunerea proiectelor de repertoriu, inclusiv
proiecte de perspectivă;
b) organizarea unor manifestări cultural-artistice complementare spectacolului de teatru:
colocvii, întâlniri ale creatorilor de spectacol cu publicul, lansări de carte, concursuri tematice
adresate copiilor și tineretului, expoziții de artă plastică în holurile teatrului etc.;
c) furnizarea informațiilor pentru conducerea teatrului privind festivalurile și colocviile
internaționale la care teatrul ar fi interesat să participe;
d) organizarea Festivalurilor Teatrului pentru Copii si Tineret “Merlin” Timisoara;
e) realizarea documentării necesare pentru regizori, scenografi și interpreți;
f) întocmirea dosarului fiecărui spectacol pus în scena;
g) studierea textelor ce urmează a intra in repetiții și întocmirea referatelor artistice asupra lor;
h) redactarea conținutului caietelor-program, afișelor și panourilor de popularizare, pentru sediu
și turnee împreună cu referentul marketing;
i) redactarea textelor de prezentare referitoare la activitatea teatrului pentru site-urile teatrului;
j) verificarea și actualizarea zilnică a datelor de pe site-urile teatrului cu privire la proiectele,
programul și artiștii teatrului;
k) asigură obținerea și transmiterea către Compartimentul Resurse Umane, Juridic a
informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuală și
contactarea acestora (direct deținătorii drepturilor de autor sau reprezentanții lor) în vederea
obținerii tuturor datelor de identificare;
l) asigură activitatea de arhivare de specialitate pentru producțiile proprii: pe suport de hârtie și
suport digital;
m) participarea periodică în cadrul repetițiilor la scenă și informarea conducerii teatrului asupra
stadiului repetițiilor și a problemelor care impun implicarea nemijlocită a managerului;
n) întocmirea materialului documentar necesar montărilor (bibliografii, fotografii, date asupra
autorului și epocii, etc.);
o) menținerea relației cu partenerii rețelelor nationale si internaționale culturale, din care face
parte institutia;

p) menținerea relației cu teatrele partenere și instituțiile de cultură din țară și gestionarea
informațiilor primite;
q) face oficiul de purtător de cuvânt, prin secretarul literar, în relațiile cu mass-media și în
cadrul instituțiilor artistice și a unor festivaluri din țară și din străinătate;
r) realizeaza corespondenta externă a teatrului în vederea pregătirii și realizării turneelor peste
hotare, cât și a popularizării activității teatrului în acest spațiu;
s) gestionează biblioteca și arhiva de spectacole.
E.În domeniul de scenografie:
a) asigura creatia şi executia schiţelor artistice pentru decoruri, mobilier, costume necesare
spectacolelor potrivit viziunii regizorului artistic, ţinând cont de posibilităţile tehnice şi
financiare ale teatrului;
b) realizeaza urmarirea execuţiei în ateliere a tuturor elementelor producţiei spectacolului, în
colaborare cu producătorul delegat;
c) asigura asistenta producţiilor artistice;
d) asigura conceptia, în colaborare cu regizorul artistic, a designului de lumini;
e) urmăreşte starea decorurilor, papusilor şi costumelor, asigurand refacerea lor;
f) asigura conceperea graficii tipăriturilor, a expoziţiilor cu elemente de scenografie realizate
de teatru.
F.Consultantul artistic:
a) asigura activitatea de consiliere a managerului în problemele întocmirii repertoriului;
b) participarea la aprecierea nivelului artistic al spectacolului în vederea prezentării lui la public;
c) asigura adnotarea pieselor de teatru şi relaţiile cu autorii dramatici;
d) asigura preluarea, după premieră, a răspunderii reprezentaţiilor, veghind la păstrarea
concepţiei regizorale omologate la vizionare;
e) consultarea acţiunilor publicitare ale teatrului.
(3) Secția sârbă este în subordinea Serviciului artistic și asigura prezentarea in limba sarba a
spectacolelor din repertoriul teatrului, precum si a manifestarilor cultural artistice in limba
sarbă organizate de catre institutie.
Articolul 14
Serviciul Producție Scenă Transport
(1)Este un compartiment funcțional aflat în subordinea managerului teatrului.
(2)Serviciul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) colaborează cu regizorii artistici și scenografii în vederea executării tuturor păpușilor,
elementelor de decor, costumelor, etc., necesare realizării spectacolelor, întocmind și
formele de decontare a spectacolelor, inclusiv procesele verbale de recepție;
b) controlează și răspunde de activitatea de producție a teatrului;
c) intocmește, cu ajutorul pictorilor scenografi - creatori ai schițelor ce urmează a se executa și
al personalului din subordine, devizele montărilor și listele de materiale necesare montării
spectacolelor teatrului;
d) urmărește și răspunde ca toate elementele de decor, păpuși, costume și recuzită să fie
prezentate pe scenă la termenele stabilite, de comun acord cu regizorii asistenți și pictorii
scenografi, pentru fiecare spectacol;
e) urmărește ca nicio lucrare să nu fie începută sau executată dacă nu este prevăzută într-un
deviz aprobat și fără ordin de lucru pe reper vizat, conținutul ordinelor de lucru fiind stabilite
de conducerea teatrului;
f) verifică și certifică, prin viză, exactitatea și necesitatea cantitatilor de materiale cerute de la
magazie pentru prelucrare și controlează folosirea acestora conform devizului aprobat,
emițând ordinele de lucru conform legilor în vigoare;

g) dispune, controlează și răspunde de executarea la timp, pe baza devizelor, machetelor și
schițelor întocmite de pictorii scenografi, a decorurilor, păpușilor și a tuturor celor necesare
montării în scenă;
h) răspunde de întreținerea și repararea utilajelor, a tuturor mijloacelor fixe, a instalațiilor,
utilajelor și sculelor aflate în dotarea serviciului, pentru a asigura optima lor folosință;
i) coordonează și urmărește executarea lucrărilor necesare pentru reparații generale de
decoruri și păpuși, la piesele din repertoriul teatrului;
j) asigură legătura între producție și scenă în ceea ce privește realizarea transportului și
montarea pe scenă a reperelor pentru repetiții și specatacole potrivit graficului fixat;
k) realizează sculptura în diferite materiale a personajelor, măștilor și a unor detalii anatomice
conform schițelor scenografice;
l) realizează construcții de păpuși;
m) realizează mecanisme și sisteme de mânuire pentru asigurarea funcționalității păpușilor și
expresivității acestora;
n) asigura întreținerea păpușilor aflate în repertoriu, a picturei păpușilor, decorurilor,
costumelor și recuzitei;
o) execută casetele, panourile de reclamă, cașerări, precum și orice anunțuri necesare
teatrului;
p) confecționează corpurile păpușilor și costumele acestora, precum și costumele de scenă ale
actorilor;
q) construiește decoruri de complexitate medie necesare spectacolelor și mobilier;
r) execută lucrări de întreținere decoruri și mobilier pentru spectacole și uzul intern al institutiei;
s) urmărește desfășurarea la timp și în condiții normale a activităților de la scenă;
t) efectuează și afișează programarea repetițiilor și spectacolelor, în colaborare cu
organizatorul de spectacole;
u) asigură afișarea programuuil de repetiții și anunță personalul artistic și tehnic în legătură cu
acesta și modificările intervenite în programul de spectacole și repetiții;
v) tine evidența activităților de la scenă, concretizată în completarea condicilor de spectacole și
repetiții;
w) comunică cu actorii și cu personalul tehnic privind modificările de program, spectacole și
repetiții,evenimente, etc.;
x) comunică cu atelierul producție în cazul în care reluările de spectacole pentru refacerea
decorurilor și păpușilor, precum și în cazul apariției unor situații neprevăzute;
y) răspunde de desfășurarea spectacolelor și repetițiilor conform programărilor și este
responsabil de acuratețea imprimărilor;
z) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a transportului ocazional de
persoane, al actorilor, personalului tehnic și al copiilor la spectacole, festivaluri, turnee
interne și internaționale;
aa) asigură buna funcționare a mijloacelor de transport aflate în dotarea instituției;
bb) asigură coordonarea activității de transport în cadrul instituției.
Articolul 15
Formație Muncitori
(1)Formația de muncitori este în subordinea Serviciului Producție Scenă Transport.
(2)Compartimentul Formație muncitori îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) asigură activitatea de montare, manevrare, depozitare și buna întrebuințare a decorurilor;
b) participă la repetițiile tehnice (manevră decor) cu colectivul tehnic al fiecărei piese, în
vederea obținerii celor mai scurți timpi pentru schimbările de decor;

c) organizează în așa fel echipele încât să evite ridicarea unor greutăți majore de către un
număr mic de mânuitori, montatori decor, fapt ce ar putea determina accidente de muncă;
d) controlează dacă întreaga aparatură ce se întrebuințează în repetiție sau spectacole
funcționează în cele mai bune condiții (turnanta, culisante, trapă, contrabarele, utilaiele
pentru schimbările de decor, etc.);
e) dispune scoaterea din magazie și verificarea mobilierului și recuzitei pentru repetiție și
spectacole, după care procedează la plantarea acestora pe locul fixat sau în locurile de
unde urmează a fi manevrat în timpul schimbărilor;
f) oferă soluții tehnice, în colaborare cu scenograful, pentru decorurile folosite în spectacole
sau pentru spațiile în care vor fi montate spectacolele, în cazul turneelor;
g) asigură păstrarea și reproducerea identică a concepției regizorale, scenografice, a
concepției de machiaj, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale,
integritatea textului spectacolului;
h) asigură păstrarea sub coordonarea regizorului tehnic și respectarea calității actului artistic
așa cum s-a creat și înfățișat el la premieră, indiferent de numărul de reprezentații ale
spectacolului;
i) asigură, sub coordonarea regizorului tehnic, toate activitățile desfășurate pe scenă în
repetiții, pregătirea pentru spectacol, în timpul spectacolului, a întregului personal implicat:
artiști și tehnicieni;
j) răspunde de informarea personalului tehnic și artistic asupra programului de activitate;
k) asigură programarea formațiilor de montatori decor, recuzită, electrică, sunet, cabine,
machiaj;
l) răspunde de existența și prezența la timp, precum și de intervențiile în condiții
corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate în desfășurarea spectacolului;
m) asigură și răspunde de programarea în condiții de eficiență și economicitate a personalului
de scenă;
n) răspunde de asigurarea în orice moment a necesităților de intervenție operativă în timpul
repetițiilor și spectacolului;
o) raspunde de timpii de execuție pentru fiecare operație.
CAPITOLUL IV
RESURSELE UMANE

Articolul 16
Angajarea, promovarea, sancționarea
(1) Personalul este structurat în personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de
întreţinere.
(2) În vederea asigurării managementului instituției, Consiliul Județean Timiș organizează
concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile legale. Managementul
instituției se încredințează câștigătorului concursului, pe baza Contractului de management.
(3) Consiliul Județean Timiș va evalua periodic managementul, conform Regulamentului de
evaluare elaborat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.
(3) Angajarea personalului se face în baza legislației muncii, cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată sau pe perioadă determinată. Angajarea cu contract de munca pe perioadă
nedeterminată se face prin examen sau concurs, organizat în condițiile legii.

(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, teatrul poate încheia contracte civile în baza dreptului
comun, precum și contracte reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și
drepturile conexe.
(5) Prevederile legale, respectiv Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale se
aplică și în ceea ce privesc criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
(6) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situația în
care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcții în
care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
(7) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale
individuale, de către manager, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative.
Angajatorul stabilește obiectivele individuale și criteriile de performanță în vederea evaluării
personalului, în conformitate cu regulamentul aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului
Județean Timiș.
(8) Ori de câte ori se constată săvărșirea, de către salariați, de abateri disciplinare, managerul
dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni
disciplinare. Sancțiunea disciplinară va fi aplicată în condițiile legii, în raport de gravitatea
abaterii disciplinare săvărșite de salariat, avându-se în vedere următoarele aspecte:
a) împrejurarea în care fapta a fost săvărșită;
b) gradul de vinovație a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare,
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Articolul 17
Salarizarea și răspunderea personalului
(1) Salarizarea personalului se face în raport cu funcţia, gradul sau treapta profesională, nivelul
studiilor și vechimea în muncă, în condițiile și cu respectarea Legii-cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate prin bugetul propriu.
(2) Salariile de bază stabilite prin contractul individual de muncă nu pot fi sub nivelul salariului
de bază minim brut pe țară.
(3) Personalul are obligaţia de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, de a
respecta disciplina muncii, de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern, în
contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă.
(4) Normele interne de funcţionare, inclusiv de comportament ale personalului, drepturile și
obligațiile salariaților, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, se stabilesc prin
regulamentul intern, în conformitate cu legislația în vigoare.
(5) Personalul răspunde, în raport cu exercitarea atribuțiilor, disciplinar, patrimonial,
contravențional sau penal, după caz, potrivit legii.
Articolul 18
Formarea și perfecționarea profesională
(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

b) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specific postului și locului de muncă și
perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
c) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
d) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru
realizarea activității profesionale;
e) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Modalitățile de realizare a formării profesionale sunt următoarele:
a) programe de formare organizate și desfășurate de către furnizorii de formare profesională,
finalizate cu certificat de participare (diplomă de absolvire);
b) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul implementării de proiecte cu
finanțare externă;
c) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul instituției;
d) alte modalități de pregătire profesională prevăzute de lege.
(3) Domeniile necesare perfecționării profesionale conform cerințelor din fișa postului se
stabilesc de către șefii de compartimente, aprobate de manager.
(4) Participarea la programele de formare profesională se finanțează din bugetul instituției
publice, din sumele special prevăzute în acest scop.
(5) Participarea la formare profesională poate avea loc la inițiativa teatrului sau la inițiativa
salariatului;
(6) Salariații, la cerere, pot beneficia de concedii, cu sau fără plată, pentru formare profesionala.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL ȘI BUGETUL

Articolul 19
Patrimoniul
(1) Teatrul dispune de un patrimoniu constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în
administrare sau date în folosință de către Consiliul Județean.
(2) Teatrul poate primi în administrare sau folosință gratuită bunuri mobile și/sau bunuri imobile
din domeniul public sau privat al Județului Timiș, prin hotărâre a Consiliului Județean.
(3) De asemenea, teatrul poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub
formă de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale. Liberalitățile de
orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta
autonomia culturală a instituției sau dacă acestea nu contravin obiectului de activitate al
acesteia.
Articolul 20
Bugetul și finanțarea cheltuielilor
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al teatrului se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului
Județean.
(2) Finanțarea cheltuielilor se face de la bugetul Consiliului Județean Timiș, în conformitate cu
obiectivele și programele stabilite, precum și din venituri propri, inclusiv din donații și
sponsorizări, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legii.
(3) Veniturile proprii necesare funcționării teatrului pot rezulta din:
a) realizarea sau participarea la realizarea spectacolelor artristice, a festivalurilor și a altor
manifestări specifice domeniului culturii;

b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;
c) vânzarea de publicații specifice (ex: caiete program, etc. );
d) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său sau care sunt date în
administrare (ex: închirierea ocazională a sălii de spectacole, prestări servicii transport
rutier ocazional, închiriei recuzită, costume, etc. );
e) sponsorizări, donații ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
f) alte activități specifice, realizate de teatru, în conformitate cu obiectul de activitate și cu
atribuțiile sale legale.
Articolul 21
Contabilitatea
(1) Teatrul dispune de cont propriu și organizeză și conduce contabilitatea propriilor operațiuni
financiare, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine managerului, care are
obligația gestionării entității.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 22
Antet, ștampilă
(1) În toate actele teatrului, acesta va folosi antetul “Consiliul Județean Timiș – Teatrul pentru
Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.
(2) Teatrul dispune de ștampilă rotundă având inscripționate elementele precizate la alin. (1).

Articolul 23
Modificarea și completarea regulamentului
Modificarea și completarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare
se face la propunerea teatrului și numai prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.

