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ORDIN

Nr._âm*    tih     mc6-.}oig

pentni aprobarea Regulamentelor de organizare şf fiincţionare  şi a
Regulamentelor lnteme ale  caselor de cu]tură ale studenfflor şi ale Complexului

Cultural Sportiv §mdenţesc "Tei"
Având în vedere:

•     Hotărârea   Guvemului   nr.    11#013,   privind   organizarea   Şi .fimctiomrea
Ministerului Tîneretului şi Sportului,. cu modificările  şi completările dterioare;

•     Hotărarea Guvemului nr. 801/2004 privind organizarea şi fiincţionarea caselor
de cultLiră ale studenţilor şi a Complexului Cult`ml Sportiv Studenţesc „Tei";

-Ref"tul de aprobare m. 417#0.05.2019  d Direcţiei Activităţi pentru studenţi

Întiş:::#ri8,dh4tinHoţăr&eadeGuvemm.1"3privhdorganizareaă
fimcţiomea Ministemlui Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările
dterioare

mhistru] tiner€tu[uj şi sportu]ui
emite prezentu] ordin

Art. 1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare  şi  Regulamentele
[nterne ale  caselor de cultură ale studenţilor şi ale ţ:omplexu]ui Cultural Sportiv
Studenţesc "Tei" , confom ANEXEl care tăce parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadnd aparatului propriu al Ministerului
Tineretului  şi  Sportului,  Casele  de  cultură  ale  studenţilor  şi  Complexul  Cultural
Sportiv Studenţesc 'Tei" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se
abrogă .

•,,

-;       .   Eriti,;d
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ANEXA la Ordliiul b.Îblstrum tliier€fdd d !pormlul nr. 647mos2019

1.   CÂsa de cultură a studenţilor Alba lulia
la. Regulamentul de or`ganizare şi fiincţionare
l b. Regulameiitul lntem
2.    Caşa de cultură a studenţilor Braşov
2a. Regulamentul de organizare şi fimcţionare
2b, Reguhentul lntem
3.   Casa de cultimă a studentilor Bucureşti
3a. Regulamentul de orgmizare şi fimcţionare
3b. Regdamentul htem
4.   Casa de cultură a studenfilor `Cluj Napoca
4a. Regulamentul de organizare şi fimcţionare
4b. Reguhentul htem
5t   Casa de cultură a studenţilor craiova
5a. Regulamentul de organizare Şi fimcţionare
5b. Regulamentul lntem
6.   Ca§a de cultură a studenţilor Galaţi
6a. Regulamentul de organizare şi fimcţionare
6b. Regdamentul htem
7.   Casa de cultură a studenţilor laşi
7a. Reg`ilamentul de organizare şi flncţionare
7b. Regulmentul htem
8.   Casa de cultuă a studenfflor petroşani
sa~ Regulamentul de organizare şi fimcţionare
sb. Regulmentul lntem
9.   Casa de cult`mă a studenţilor piteşti
ga. Regulamentul de organizare şi fimcţionare
gb. Regulmentul lntem
1.0. Casa de Culmă a Studen"or Ploieşti
10a. Regulamentul de Qrganizare şi fimctionare
10b. Regulamentul htem
1 1 . Casa de Cultură a Studenfflor Reşiţa
1 la. Regutamemil de organizare şi fiincţionare
11b. Regulmentul lntm
12. Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu
12a. Regulamentul de organizare şi fimcţionare
12b. Regulmentul htem
13. Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mueş
13a. Regulamentul de orgmizare şi fimctionare
13b. Regulamentul lpteg
14. Casa de Cult`ri a Studenţilor  Timişoara
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APROBAT,
MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI
BOGDAN- CONSTANTIN MATEl

REGULAMENTI)EORGANIZARESIFUNCTIONAREA
CASEIDECULTURAASTUDENTILORIAŞI

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Cultură  a  Studenţilor  laşi   este   instituţb  publica  cu  personalitati  juridică  aflata  în   subordinea   Mjnisterulri
ui  şi  Sportului.

Cultură  a  Studenţjlor  lasi  am  ca  obiect  principal  de  activitate  organizarea  şi  desfăşurarea  acţiunilor  cultural  -
distractive,   educative,   turistice   inteme   şi   intemaţionale,sportive,   de   agrement,      precum   şi   alte  servicH   cu

e   pentru studenţi.
reaobiectuluilordeactivitate,CasadeCulturăaStudenţilorlasiareum]ătoareleatribuţiiprincjpale:
zăşidesfăşoarăactivităţiculturaleşlartisticespecifice,manifestărisportiveşitui.istice,educative,recreativ-

transpoil   Şi   de   agrement   rlf.   tir`iil.   i`ii~..-:     ---|---i-,    .     `   .
campanii,   Caravane,
evenimente]  întâmri

teoretice  Şi  practice,

_  __ ..,....,..,. ".,v,    „   vigaiiizapiior   neguvemamentale   studen|eştj   şi   de   tineret   (

ăae:iFeuj`tduerăa:tjsvt.:adt:TtHorl®iîndeplineste.or-iă=-a'i-t-5..aviiYb.u.ţ.i.i''s.t':ă:ii:::Up':tcr`i::tar%;:nri::tu#:iroar`,=gŢ:SîLcevjgoarepentru
5.    Formele

la  Capit
Cultură

6.     Coordo

( MTS),
7.     Casade

legale în
8.        Bunuril

Sau pl.lv
9.      Spaţiul

10.   Casa  de
fi]m, teh
vigoare.

11.    Pentru

studenţi,

Str.  Vasi(e

._.  „  r ,......  „  "" iuijiinw  in  Anexa la prezentul  Regulament-cadru  de organizare  şi  fiincţionare al  Casei  de'        ____   __  _'.''''`-,'  (,,\,Ya4l,lc
Studenţilor lasi.
areaCaseideCultutiaStuden"[aşiserealizeazădecătreconducereaMinisteruluiTineretuluişiSportului
care aprobă calendarul anual de activităţj.
Cu]tură  a  Studenţilor  laşi    poate    închiria  spaţii  af]ate  în  admin]strarea  proprie  în  confomiitate  cu  d]spozJţiile
vigoare.

*genurihdeactivităiispecificeCaseideCulturăaStudentilorlaflsecircumscriutipurilordeactivităţiprevăzute
luI  1,  Pct.3.l.  şi  Sunt  Cuprinse  în  Anexa  la  Drezentiil  Rponlam-n+_  ^-*-..  J^   ----

mobile  Şi  imobile  aflate  în  admjnistrarea Casa de..._...v ,...,. v„„ aii"  m duminisnarea Casa de Cultură a Studenţilor laşi, care  fac  parte din  domeniul  publjc
Malstatului(dupăca4sunt:clădiri,utilajeşidotărilesectiilorsaucercurilor,mîu.Ioacedetransport,etc.
asadeCulturăaStudeniilorlaşiestefolositpemuactivităţicultural-artisticeşireci.eative
=ultură  a  studenţilor  lasi  poate  organi2a prestări  de  servicii  cu  si  rtenhn  €tllHpn+i.:  +;-a-:  JI:-L:  -1  '.         '......  U  L,.UU.ll|lllu   ld>I  Poale  orgam2a prestări  de  Servicii  CU  şi  Pentru  stul
jcădecalcul,multipli.cări,depanări,specializărjdiverse,cursurideinstruire,studenţi  şi  tineri  (limbi străine,  foto -

de dans,  etc),  conform  legislaţjei  în

imactivi"bCasadeCultuirăaStuden"Iaşipoatecontractaprestăriserviciipentrucolaboratonspeciam
ltecategoriisocjo-profesionale,curespectareaprevederilorlegaleînvjgoarecuprivii.eladreptuldeautor.

onta  nr.30,  laşî,  Romanîa,  TeL.  0232410615,  Fax.  0232276240,  www.ccsjasj.ro



12.  Con
conform

de

17.  (I)  P
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CAPITOLUL 11
CONDUCEREACASEIDECULTURAASTUDENŢILORIAşl

ucereaCasadeCulturăaStudeniilorlaşiesteasiguratădecătreConsiliuldeAdministratieşidecătredirectorîn
tate cu prevederile art.4 din H.G.  nr.80 l/2004.

eAdministraţieareroldedecizieasupraCalendaruluideactivităţicultural-artisticeşiacelorlalteservicn
ecădere studenţilor.
eart.5dinH.G.nr.801/2004,Cons"deAdministratieseorganizeazăşiareatribuWconformRegulamentului

şiFuncţionare(ROF)întocmitdeCasadeCultuăaStudenţilorlasipebmprezentuluiRegulament-cadmşi
isterul  Tineretului şi  Sportului.
ul   de   Administraţie  este   format  dintr-un   numft   impar  de  membrj,   salariaţi   ai   instituţiei   nominalizaţi   prjn
torului,dintrecareînmodobligatoriu:directorul,difectoruladjunct,contabilulşefşicelputinunlucrătordin
cultura]  -artistic;

nsiliuluideAdministraţienuprimescrecompensefinanciaresaudealtănaturăpentruaceastăactivitate;
tivitateaConsiliuluideAdminjstraţienusuplineşte,nusesuprapuneşinucontravineatribuiiilorşiobliga"

geînsarcinadirectoruluiinstitutieişimaicuseamSînceeacepriveştecaljtateadeordonatorterţiardecredite

ulconsiljulrideadministraţieestepentruoperioadăde1an,intrăînvigoareladatadecizieidenumireşise
dreptpânăladatipreluăriimandatuluidecătremembrijumătoruluiconsiliuluideadministraiie.

membru  al  Consiliului  de  Adminjstraţie  încetează  de  drept  din  momentul  în  care  persoana  nominalizată  îşj
^n virtutea căreia a fost desemnată.

atefiretrasînaintedeexi)irarepentrumotiveîntemeiateînconditiilestabiliteprinROF.
riledevacantareînaintedetemendjrectorulvadesemnaunnoureprezentantînmaximum30de7ib

rl;nfala  Aa  rl-^-.  ^1  /`^__:i_.__.
_ _ _..._ ............ ~ .., „,.,i " ţ;..ui u va uesemna un nou reprezentant în maximum 30 de zile.

;3i:sţ,j:?,t,e]:pdeAdHri?tnîLca:;nasî|j.U.'^Uî.d^e_Î9_miTistraţieîstedirectorulcaseidecultufăastudentiioriasi.
Des:2|nşrţ:sĂljiruelc,g:u|îf:diinui:F,a!iq:eens::,oca::f,:sa'd_:_:i':?i;_dii.:-:.:i'â:-;:'ii`pţă-ăleu:nluTlă:îiaeDI:g:nţ:'i?rd:::.mnatideacesta.i adjunct este obligatorie acolo-unae există.

situaţia când există obiecţii, acestea se consemnează distinct.
li+J de Administraţie

Ilr  __   _--_  ---_''..'  `.,  \J^4W,  JJlll u,lt, Jl.

:,`fişâsi:',deegaîiu:',:irăa?eş::::„Îi:or§.'t:i,i:sîgu:ăm:ma;:e:iîanzăap;:c::e:t:âtŢoânr;:3,,:o:â:|iu:X:rd:nAvd,:::işŢastispş:nadrâ
convoacă   de   urgenţă  Consin"   de   Adminjstratie  pentru   reanalizare.   Dacă   în   urma   noului   vot   Consiliul   de

e  î§i  mflntinp  n/`7;+;a    `,a  f:...:...  `/rŢ`f`   _____            ..                 .

se convoacă cu minjmum şapte zile înainte de data întrunirii.

jeîşimenţinepozjţia,vafisesizatMTScarevadispuneînconsecinţă.
3n  de   15  zile  de  la  încetarea  mandatului  Consiliului  de  Adminiqtrai

Administraţie,  preşedintele  va  înainta  MTS  raportul  de

.          ____.  Ţ..__..o...v.  -r-„„w  "  iiia>iiia  " asigure  aesraşurarea  În  condjiii  corespunzătoare  a  actjvităţii
perspectivă a Casei  de Cultură a Studenţilor lasi,  în concordantă cu politicile şi deciziile Guvemuhri  în  vederea
careamăsurilorProgramuluidegiivemareşiaobiectivelorstrategieidetineret.
1A   ,1--3    _J__^±___,II.       .

(4) Consj
19.  Directo
Obligaţia   v

aplicarea   ş
Administra
2o.  În term
activitate.

curente  şj
unerii în adljcare a

____  _.-_'-e.-'  --.J,,\,,\,l.
reauneigestionărişiadminjstrări,-înconditjilelegij,aintegrităţiipatrimoniuluiCaseideCulturăaStudenţilorlasi
tatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii;
ea/numirea/promovarea/sanciionarea/el.iberar;a'dinfuncţieapersonaluluidinsubordineasqcurespectarea
egale în  vigoare;
aatribuiiilordeserviciu,pecompartimente,alepersonalulujangajat,confomRegulamentulrideOrganizareşi
HCasadeCulturăaStuden[ilorlasi,precumşiobligafiileprofesionaleindjvidualedemuncăalepersonaluluide

22.3. asigur
22.4. are cal
22.5.  angaja
dispoziţjilor

22.6.  stabm
Funcţjonare
specialjtate;
22.7.  să  acţi
[asi,  aprobâ
vjgoare;

Str.  VasiLe

meze  pentru  îndeplinirea  prevedefilor  bugetulu  anual  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Casei  de  Cultură  a  Studentilor
d  activităţi,acţiuni,  proiecte  şi  măsuri  eficienft  pem  o  bună  gestiune,  în  condiţiile  reglementărilor  legale  în

onta nr.30,  laşi,  Romania,  Tel  0232410615,  Fax.  0232276240,  www.ccsiasi.ro



22.8.  să
conduce
22.9. re
22 . 10.

prevede
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nutransmităalteipersoanedreptur%şiobligaţiilecarerezuladinprezentulregulament-cadrudecâtcuaprobarea
'ii Ministerului  Tineretu]ui Şi Spomluj;

sfeg:a::r:e:a,,:tii:;,:j,oLo:::r;,v::j:nd=,;:::,afc,îeî,:uy:i,Î::efnlnJÎ:Ţtien,cur:g,::,noţ:Jobru:::i::epeepnaŢ,zoart€onşîtoar;,r:;a::ed::em

rqli?area de venituri;
ajareaşiutilizareaci.editelorbugetarepebazabuneigestiunifinancjare;
+rarpa   ;n+an-:.X.::  L.._.._!i _ __  ^tra.rea integrităfii  bunurilor încredinţate instituiiei pe_ __  _,..TO. ._,„  V...U, .Iul   llI.IclllllpIC  lns[i"iiei  pe care o conduc;

;anizareaşiţinerealaziacontabilită"şiprezentarealatermenasitua"financiai.easuprasituaiieipatrimonjulri
ministrare şi execuţiei bugetare;

ganizarea  sistemului  de  rionitorizare  a  pi.ogramului  de  achiziţi]  publice  şi  a  programulri  de  lucrări  de  investifii

anizareaevidenţei.activităţilor,inclusivaindicatoriloraferenţiaces"
an;7araa  -;  .:-^-^-1_  _!  _   __  .... _  ___-_   ---` -_`,1  `.,\,.,l\JIC,,
anizareaşitinerealaziaevidenpipatrimoniului,confomprevederilorlegale.
ajarea Să Utilizarea fondurilrir în  lim:tci r,-H;tai^-L„--._--  _  _     .__  _ __--_ ``.  r`` ` -\+\,"1\,\   \+E,a\e.utilizareafonduilorînlirhitacreditelorbugetareaprobate,coiiformdispoziţjilorlegaleînvigoare;

i  Casei de Cultuă a Studeniilor lasi în rapormrile cu ter!ii;
.* ..,.. :   J_   __L=

rezentarea  Casei de Cultuă a Studeniilor lasi în rapormrile cu ter!ii;`J       _  :_ _r_ _-_--,  ``''.``,'.\\  `\`-IJ

obareaplanuluideacţiunepemsituaţiispeciale,elaboratdeDirectorulAdjunct;
:necI.arasi    ni.a`;a^o,;I^.    i^__i_    ....

cB  periormanţă  şi   atingerea  rezultatelor- propuse,   precum   şi  al®   date   şi   informaiij   legate  de  actjvitatea  de__ __._.   _,   „..yt,„,„..   a   llljl..lIVCIur,   inaicatoriior,   a

evaluareaCaseideCulturăaStudentilorlasistabilitedecătreMTS;
3adedispozitii"caracterobligatoriupent"personalulCaseideCulturăaStuden"Iasi,subrezervalegalităW

ea noimelor de gestiunq  regulamentele de ofgani2are  şi  de  fiinc|ionare  şi  procedurile administrative  unitare cu
evederi.lor legale în vigoare;
ai.eacontroluluiasupramoduluideîndeplinireasarcinilordeservi.ciuşiaobiectivelordecătrepersonamCasei
tudenţiJor lasi;
'eaproiectuluiprMndbugetudevenitui.işicheltuielialCaseideCulturăaStudenţjlorlasE

e@raportuluisemestriali)rivindactivjtateaCasejdeCulturăaStudenţilorlasi;
Regulamentuluj  lntem al instituţiei;
atribuiiipersonaluluidinsubordine,precumşidirectoniluiadjunct,dupăcaz;

Reola  Aa  i`^c`.  .`^ ........  _^_____ _ .    i    .....

publjce;
22.16.  or
22.17.  or
22.18.  an

22.19.  re
22.20.  a

_            .               _ _.__,..  _r ,-.-,,,, lullula-uc  L`llc;cLul'lll  /\ajunct;

monit
22.24.
lor;

22.25.
respec
22.26.

de Cul
2:2. .2:J .

22.28.
22.29.
22.30.
22.31.

22.32.

22.33.s

Propuse

i;;;,.,::

_                           __1____-__.      r'V

23.1.  avi

objectivele  generale  şi  specifice,   inaicato;ii,  standardele  de  perfomanffi,  activităţih  precum  şi  rezultatele
lute

2335ir?.:tteoir,i::uţLinî:tca::fuoLm:ât:ec,::r=teu::i:"elega,eînvigoare.

#ead::?eî::`rudii:âre:stria,privinda_ctivj,ate@caseidecu|turăastuden!jhr|mişiprezentareaacestuidocumentcăue

..           ___f _ ...-...,...-,..-  t,-.Ol"alluul  all8ajal,  coniorm  reguiamentuiui  de
al  Casei  de  Cultură a  Studentilor lasi,  precum  şi  obligaţiile  profesjonale  individuale  de  muncă ale

Director

personalu[ui |de  specjaJjtate;
23.4. acţjona
înlocuirea di

24.
Jaşi

i

-eapentruîndeplinire@prevederilorbugetuluianualdeveniturişicheltuielialeCaseideCulturăaStudeniilor1

ectorum în  lipsa acestuia §i oreluarea sarcinilnr rlplpoata Ha -ă~a --^ -.--- :-  J -   .   ..    _____._ ....  _..  _ ...,  u.  `~ui.i..a a  oiiiucŢi[iior iasi,acestuia şi preluarea sarcinilor delegate de către acesta, prin decizie.

CAPITOLUL IJI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

funcţiiaprobatdeconducereaMTS,înstructuraorganjzatoricăaCaseideCulturăaStudenijlor
compartimente:

Îfnu:coţ::##u:â:3;::[de:

24. ] .  compa
24.2. compa
24.3. comna
25.  În  fiin;!ie

Str.  Vasile

jmentul cultural -artjstic;
imentulfinanciar-contabilitate-resurseumane;
imenttiachiziiiipubljce-investitii-patrimoniu-administrativHecretariatşirelatiipublice;
devolumulactivitătilorexistăposibilitateaînfiiniăriidenoicompartimente,Iapropunereamotivatăaconducerii

onta nr.30,  laşi,  Romania,  Tel  0232410615,  Fax.  0232276240,  www.ccsiasi.ro



Casei d

26.  Prin
26.1.  m

26.2.  ef

26.3.  jn

de actjvi
26.4.  res
26.5.  or

26.6.  pre

Şi Comun
26.7. red
26.8.  org
semjnarii
26.9.  col
educative
26.10.  asi

(festivalui

26. ] 3.  c

;;i|rs  #iNNEiriTEjR#, Ş[ SPORTULut

Cultură a Studenţilor lasi;

ipalele atribuţij ale compailimentului cu]tural -artjstic:
iţine relaţii de colaborare cu toate compartimentele instituţiei;

monitorizareaactivităţilordin;adrulCaseideCulturăaStudenţilorlasi;
^--A______  ^___.    \     -1        _       _       _

§€uşJAşl

_  ____`-_ ---_`_-`.`,`.\,\   \1\.>\,
imeazăconducereaCaseideCulturăaStudenţilorlasi,oridecâteoriestenevoie,asupratiituroraspectelordinsfera
ite Şi i)ropune măsurile ce se impun;
ectă şi se supiine legislaţiej în vigoare;
iiizeazăspectacole,tumeeşifestivaluri,acti.vităticultural-ailistice,ştiintifice,distractive,sporiiveşideturism,cu

pentru studenţi ;
uareapropunerilorvenitedinparieastudenfilor/tinerilorprivindreali2areadeproiec%cultural-artisticeeducative
carea acestora către conducerea instituţiei;
ctareadematerjaledesintezăreferitoaielaactivităţilecompailimentului;
nizareadeactivităţieducativecuşipentrustudenţişjtineriînspaţiiledinCasadeCulturăaStudeniilorlasi(cursuri,
expoziţii);
borează  în  pemanenffi  cu  ONGS/ONGT,  cu  alte  instituiii  educative  şi  culturale  în  vedei.ea  realizării  de  activităţi
non -fomale;
şurăasistenţaînorganizareadeevenimente,înimplementareaactivităţilordepromovareşiinfomarealeproiectelor
i, concursuri, sesiuni de instruire,  mese rotunde);

:::::,;,;:

;;Îiî

oneazăactivităţjleartisticespecificeorgani2atedecătreCasadeCulturăaStudenţilor
iră    rlarii]araa    î-     ^^.`d:.::     ______              ..

.    _  ___ .T_ ..... r .,...-, V15011lc<..-U. la[lc lasa ae iuiiura a studenţiior iasi;

.    ___,  ,._,_.  _.  ..„.,„  ,,  u ..,. l.ullal  al  lzlscl  ae  lultura a  Studenţilor  lasi,  îl
icândintervinmodificăriînsti.iicturaorganizatorjcadeperşonalsauîndrepturiledesalarizareşiîlsupune
IUcerii  Ministeniliii  Tinprpi.„l„;  a:  ch^~„i„:   ._  ^__j±t ..,,

.               _____,  _,  r,..V„ .,.- U  lll  ullp.Ulllc;  UC;  Salarlzare  şi  ii  supun€

responsabilităţilor  pe  nivelurile  organjzatorice,  precum  şi  Regulamentul  lntem  al  acesteia,  în  coJaborare  cu
_  _____ ..,..,.. _.,   ,u   v,.u,,,iia   auiijui[uii[,   uo[igaţllJor,

mF`ntf`  rip  cr`ar.ial;+o+a  h^  1.^.^  _^~..1____  _     ,     ,

.... r.-w r v..uiii iic uc iu.ru uiii caariii lasei ae Cultură a Studenţilor lasi;
fişeledepostpentrupersonaluldincadrulCaseideCultuăaStuden!ilorlasj;

îr,   ^^-dî,?:'_    ,__,:      I

Îii:j[;;!Î

celelalte
27.3.  răs
27.4.  întl

27.5.  c

Studenţil
27.6.  asi!

27.7.   înt(

27.8.  întoc,
termenul  le
27.9.   întoc
concediilor
27.10. întoc+eşte şi respectă proaedurile de lucru din cadrul casei de cultură a
27.11.  gesi

27.12.   org

gestionează
27.13.    întoc

documentele

27.15.   trans

ceste posturi,  cu acordu] prealabil al Ministeruluj Tineretului
izează,  în  conditiile  legij, -concursurib  pentru  ocuparea  posturilor  de  execuţie

____.  _,  __ ...... `.  ULUU`,ll|[lul  ia

raa+a  r\^4+,,~:    -,,--- _J__,1_1__  _ ,,.,,,-,.

şi Sportului;
vacante  şi  temporar  vacante  şi

eşte   şi   elaborează   în   colaborare   cu   compartimentele   de   specialitate   bibliografia   şi   tematica,   preciim   şi
rivind i)rocedura nrfialahilă ^ronn;,ir:: -^ ...... „.:i__   _4.  _:  _ _ ,privindproceduraprealabilăofganizăriiconcursurilor,câtşiceleprivindfinalizareaacestora;

.         _::__-_--:-    _--    -\'v-'-`\`ul\'    l.,\\J\\\,şS}a\,a    ş\    1

hă     la   r^n.;a::la   A^   ^^_^..__   _:    _          .

t2e7m]p4ompra#ie,`îanŞ3:j:ţî,ÎÎ',eeîeegj:;°ncursşjaCe[°rdeSolufionareaContestaţiilorpentmocupareaposturiiorvacantesau

---- T` -----. V|  --. yl --.- ylwnlu Hllali,i{iiea acesTora;

păstrează rap

Str.  VasiLe

ite  către  "  compartimentele  Casei  de  Cultură  a  Studentilor  lasi  criteriile  pe  baza  cărora  se  face  evaluarea
r profesionale  individuale,  monitorizează procesul  de  evaluare  a  personalului  din  aparatul  propriu,  primeşte  şi
artele de evaluare;

onta  nr.30,  laşi,  Romam.a,  Tel  0232410615,  Fax.  0232276240,  www.ccsiasi.ro



27.16.    î

raportur
drepturil
27.17.'ln

27.21.   î

Sens;

27.22.  în
Studenţil

27.23.  în

privind n
27.24.  în
depunere
27.25.  înt
27.26. înt
ZJ .2;J . îw
27.28. co
27.29.   în

;ims  #'NNEtLŢffittl Ş[ SPORTULul

lor  de   muncă  pentru  personalul   de
tocmeşte  documentele   de  încadrare,   respectiv   de  numjre,   delegare,   detaşare,
^r   Aa    n`..r`^X    -^_ ...... _____        .

execuţie   din   cadrul   Casei  -de   Cultu`ă  a
r salariale, potrivit prevederi]or legale în vigoare;

CCSIASI
"D(«JJUIĂ,5"mm,

transfer,suspendare  sau  încetare  a
Studenţilor   lasi,   inclusiv   stabilirea

iocmeştidocumenteleprjvindreîn6adrările,Tindex'ărilesalarjale,potrivitdispozitiilorlegaleînvigoare;
'#fi\#aeşştşe;iance`=3i'Zeen=±nt:==eş^V:`S,:nnEr.d=rs3a*:?r^d.e,^Pe^==_airiSiu-.i€±i:*iiF`E±,::c.aă#'=p`:=#,Uu:T:`:opr.„
rificăşitineevidentiipontajelorlunareprimitedelacompartimenteleCaseideCulturăaStudenţilorlast
tocmeşte  documenta}ja  în  vederea  cercetării  abaterilor  disciD|inare  ,qi  aQioiiră  Qprrat-ria+iil  ^^-;-::1^-  ^^-Dcmeşte  documenta}ja  în  vederea  cer6etării  abaterilor  disciplinare  şi  asigură  secretariatul  comisjilor  constituite  în

-r ---------- `-.-  `+ -.-.  u-  `,uwiH a a oi,uUC;ll|HUJ-lasl;

înbazareferatelorcompartimentelorrespective,temeinicjustificate,punândladispoziţietoateinformaiiileînacest

Ocmeşte
r lasi;

raportărilesolicitatedecătreMinisterulFinanţelofPublice,privindsitua!japosturilordinCasadeCulturăa

ocmeştiraportăribstatisticesolicitatedelnstitutulNationaldeStatisticăşidealteorganealeadministraiieipublice,
imărul de personal şi drepturile salariale;
ocmeşte  Registrul  general  deicmeşm  i{egistriii  general  de  evidenţă  a  salariaţilor,  operează  ^m  acesta  înregjs"rile  prevăzute  de  lege  şi  asigură
sa, potrivit actelor normatjve în domeniu;
cmeştedosareledepensjonarepentrupersonaluldincadrulaparatuluipropriu,dupăcaz;
rmpata  o;  al;ha.an~x    i-_^_^__    j_  _)cmeşteşieliberează,Iacerere,docum6ntespecificeactlvităţiideresurseumane,curespectareaprevederjlorlegale;

-'-~r~-'-`-. r. `/rl .`-, vu|+a .a4,

rdăconsilieredesi)ecialitate |asolicitarea mmngrt;mantai^.|:-^-J-.i ~^--!  J_  n   .1     -^      .I _ _   ___-_ ---,  _-' '.J`'`''(.' \'(,  L,l , Yţ7u,l J Jaaconsiiiereclespecialitatelasoljcitareacompartimentelor.dincadrulCaseideCulturăaStudenţilorlasi;

Pleteazăşiţineevidentalegitimatiilorde.qervi.iHnfintri„`.,a^nnwJ:.r--^  J-n   ii     -^      ...-     işiiineevidenplegitimaiiikndeservi-ciupentrupersonaluldinCasadeCulturăaStudenţilorlasi;
__  _____.   __ .,.. V  `,`.„U,t. CL  \,ll.U5ll|Uul   iasi;

planul  anual  de  formare  profesională  şi  asiguă  participarea  personalului  din  cadrul  Casei  de  Cultură
ir/`oramo  r]a  f^rm-.^  .`.^C_^:^__i]   . _

implemen{area prevederilor
27.32.   înt

fiindamen

poziţia fin
27.33. răs
27.34.  răs
27.35.   răs
rezultatelo
27.36.  răs[
drept;
27.37. r*
27.38.  răs
27.39.   Iu

Propl'nen

cmeşte  şi  avizează  documentele  priv-ind  angajarefl   ljchidarea  şi  ordonanţarea  cheltuielilor,   avizează  notele  de
_______-_   `_ -..-- U-l„„U,-rlH  U.114l.  a uIIC;i-iuruiLii;

ire    acioiirzl  înrao;o.r--a®   ..^.^i^_:_i   _!   _._,

IegaleprivinddeclaraiiikdeavereŞidejnteresevorfidesemnateprindecizieadirectoruluj;
----------,-- v.    .-e,-|-.   i  -i®`+..ii.i.   iaic    vui    €

7Ă   rl/`riiman+alo   -.-:„:-A   ^_~_:_..__     ....

are,  asigură înregistrarea cronologj-că  şi  sisteria-tică,...,  _.5u,a  iiii căiDuai t;4  cronoiogica  şi  sistematică,  prelucrai.ea,  publicarea  şi  păstrarea  informa|iilor  cu  privire  la
nciară;
undedeactivitateadeîncasareaveniturilorşideplatăacheltuielilor;
unde de organizarea Şi
unde   de   organizarea  şj   efectuarea   inven.tarierii   elementelor  de  activ   şi   de   pasiv,   precum   şi   de   valorificarea
acesteia;

;t.::::.::,`;

conducerea corectă şi la zi a contabiljtăţii;

dederespectarearegulilordeîntocmireasituatiilorfinanciareşidedepunerealatermenaacestoralaorganeleîn

edepăstrareadocumentelorjustificative,aregistrelorşiasituaţiilorfinanciare;
a  Aa  -~-__t___^_   __1_1_1   .,., __,,    , -                       ,_  __  ------ \`..-`   _.``_.\,\\+1\,,
edeorganizmacontabilităţjidegestiuneadaptatelaspecificuljnstituţieipublice;
+^^-ad+^   L`_'_-`*_'L    J_    I   I    .~r  întocmeşte  balanţele  de  verificareŢ analizează  situaţia  financiară  a  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  lasi  Şi  face'      11_   __  _r_--_---'  ...'..',,J,,\,,  L,l,l ,,,, t7,

e rentabilizare a activităţii acesteia;

2Z:4î,inc#î:T:ş:;Îîua,,,tieas,ae"ci:icpea:;::en?uTuiiz:#7,Ît?,,inŢLf,rppre=ei::;|::,!:.galeţ::.iEo_Ţe
relaţii publi

ieie  atriouţH  %  compartimentului  achiziţii  publi6e -  investiţii - patrimoniu  - administrativ -  secretariat şi
e:

28.1.  execută lucrări  de secretariat ale Caseii  de Cultură a  Studenţilor lasi,  privind corespondenţa,  evidenţa deciziilor emise  de
•iir;Ct;:îi:aîn:|:z#::iţrtin;,'şa:Îo:Î:€:ăŢŢşa°;::Uiî{iie::;::_[:;.:_:g:es:::te::''a°rs:a:':n::].::n[d*::

:§3:;:Ţ,:rţa=
28.5.  trar
28.6.  exe
28.7.  fact

Studenfili

28.8.  org

petiţjiJor;
28.9.   înr{

soluţjon
28.10.  înt(

baza mod€
28.1  [.   fun

Cultură a t
28.12.  org

curăţenia şi  igienizarea spaţiilor administrate;
înregistrareadocumentelorprimiteşirespectareacircuituluistabilitprindeciziadirectoruluj;
}n  fan-an  lcw,-]   -X^_.._ ..... :   _]Le,înte-menlegal,răspunsuricătrepetenţişirăspundedeconfidentialitateadatelor;

_  _ _ _..._ ..... ~.  r. „ ..,.,,., Vor-Vlal.a ll1.UllulllI  Slaoiiii prin  aecizia airectoruiuj;

redactareasaumultiplicareadocumentelorşiorganizeazăexpediereaacestorapotrivitdestjnatiilor;
nersurile  i)entru  achi7itinnarpn  matpriaiai^.  -:  .^ .... __L:i_i_..  __ _  _

ÎÎ;Î;jîiî;:Î

__ _  _---_ _  r _ `. `  `  .,-- 1,,1\\\^,11,\,\ ,
" pentru  achiziţionai.ea matei.ialelor şi  c-onsumabjlel6r iiecesare desfăşurării  activităţii  Casej de Cultură a

şi  asigurS  în  conformitate  cu prevederile  legale,  Iiberul  acces  la  informaţijle  de  interes  public  şi  rezolvarea

ază  petiţii]e  primite  şi  le  transmite  operativ  compartimentelor  spre  rezolvare,   urmăreşte  ca  acestea  să  fie
•-en le8al;
;te  Procedura de  soluiionare a  Petitiilor şi  Procedura privind  liberul  acces  la  infomaţiile  de  interes publjc  pe

proceduriloravizateşiaprobatedecătreMinistrulTineretuluişiSportuluiprinOrdin;
ntează  şi  prezintă  propuneri  privind  cheltuielile  materiale  şi  servicii  la  njvelul  aparatului  propriu  al  Casei  de
iţilor lasi  ,  pentru a fi  incluse în proiectul de buget;

şi  asigură  condiţii  corespun-zătoare  pentru~fo'1osirea,  păstrareq  respectiv  depozitarea  bunurilor  materiale
aflate în gestiune;

Str.  Vasile onta  nr.30,  laşi,  Romania,  Tel.  0232410615,  Fax.  0232276240,  www.ccsiasi..ro



28.13.

28.14.   a

Casei de
28.15.  ră

28.16.  p

altor bun
28. I 7.  as

28.18.   in

achiziţie

28.19.  în

28.20.  p

28.23.
28.24.
desfăşoar

;irirs#iNNEi&TLRŢt,ş[SPORTULUL
§"ţmşJAşl

smitedocumentelejustificativelacompartimentuleconomic,întemenutilpeptruefectuareaplă"Iadatascadentă;
;ură  recuperarea  Cheltuieli|or  |)entr||   lltilităti   l`^nel,m-.a   1^  .-1:   --1±1!_    ,

_r T_ ......,....... „~„„ m lt7lln" u.ll pen[ru electuarea Plăţii la data scadentă;
;jgură  recuperarea  crieltuielilor  peiitru  utilităţi  consumate  de  teiii  utilizatori  ai  patrimoniulri  aflat  în  adminjstrarea
Cultură a Studenţi]or Jasi ;

pundedeîntocmjreaşiprelucrareafoilordeparcumpentrumijloaceledetransponproprii;
}Zintă  nrnniimri  ni.i`tinH  al,an+..^i^i_  _.___._tn   ,        ._  .....ezintă propuneri  privjnd-eventualele reparaţii  lau„„ p~„" i pi iviiiu cveniuaieie reparafii  1@ clădiri, înlocuirea unor instalaţii  şi  folosirea eficientă a dotărilor şi a
ridinpatrimoniuladministratdeCasadeCulturăaStudenţilorlasi;

~X  î-___?_,_^___   !  I    `gurăînregistrareainsti.tu!iejcaautoi.itaticontractantăînSistemulElectronicdeAchiziţiiPublice(S.E.A.P.);
_  _ ----  _-__-.`,1`\,,   \\+`,\,

ţiază,  derulează  şi  finalizează procedurib  de  achiziţie  public*  în  condiţiik  legii  privind  atribuirea  contn
Uh]îcă   a  rnntror,a],`.,da  ^^.^^.:..__   L_  ,        .   .

;  pui]iica,  in  condiţiile  legii  privind  atribuirea  contractelor  de

şi a contractelor de concesiune de servicii:r .__ ----,.-, vl..,u -... ui  u. .uii.c>iune oe servicii;)cmeştedocumentaţiadeatribuii.eacontractelordeachiziţiipubliceşiînchiriere;
ticipălaimplementareadeproiectefinanptedinfonduristructuralesaualtefondurieui.openeîncareCasadeCultură
lor lasi este beneficiar;

_    _ ---- '--`ţ'
ublică, a contractelor de conce;iune de  lucrări publice

anizează şi partjcipă la activitatea de inventarjere anuală a_..._,_. r r .... v,pa ia ai.iyiu.ca ue inventariere anuală a patrjmoniului Casei de Cultură a Studenţilor lasi;
eviden@bunurilorimobibapaiţinânddomeniuluipublic,aflatînadministrareaCaseideCulturăaStudenţilorlasi

ăMinisteruluiTineretuluişiSpomluilatermenelestabjlite,modificărjleintervenite;
i7fla7ji  infr`rmati:  nN..: .,... ^  i_  _:i.__.._         .

#.enaei:gâ:=a:i|C::p,r:ii:_,::iii.  icgaiuia  .u  pui)iicui  şi  cu  mass  media  pentru   infomarea  constantă  şi  popularizarea  activităţjlor  care  se•                    __   ___--___-'-.'_   .  `,``  .,\,l,\,,la,

în  instituţie.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINANCIARE şl DE PERSONAL

edefiinciii,precumşistructuraorganizatoricăaCaseideCulturăaStudenţllorlaşiseaprobădecătreMTq
rarpa  o;  aa]a-;-®-aA  -^..^__^1..l__:  ^         ..-.

lasituatiapatrlmonialăaCaseideCulturăaStudeniilorlasiatuncjcândisesolicită;

şi  CU  mass  media  oentni   infnmnran   r^n.+an+x   ,:   ___..i__-

_ __ _.._._ v.o~..._.v,.„ a ia..i uc iiii[ura a Diuaenţilor laşi se aprobă de către MTS.
rareaHsălarizareapersonaluluiCaseideCulturăaStudentilorlasisefacepotrivitprevederilorlegislatieiînvigoare.

ţarea  Cheltuielilof  curente  si  de  .anitai  aia  ra.a:  |a  r..i ...- i   -   m    .

32.9..  Îşnt:: _ ___ _.  _.  _ .......... uu.„|lll,l  la.l >c; 1"o pomvlt Prevederilor legislatiei în vigoare.

regularizeazălasfârşitulanuluicubugetuldincaresuntfmanftte,înlimitasumelorpri.mitedelaacesta.
..,---- ~-T---„ .,-,, ml.U  rlu|+U19l  >Uuvt:ll|ll  acoraate ae  ia

38.

39.
buget

40. Casa d
41.   Preze

organizar

Str.  Vasîle

..   .`.5u.aiii.u.  uc  uigaŢiizare  si   runctionare  intră  în  vigoare  la  data  aprobării  prjn  ordin  de  către  ministrul
i  sportu]uj.
H  Casei  de  Cultură  a  Studeniilor  lasi  sunt  obligaţi  să  cunoască  şi  să  respecte  prevederib  Regulamentului  de
i   fiincţionare precum şi ale fişelor posturilor pe care le ocupă.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

CulturăaStudentilorlaşiaretoatedrepturileşiobligaiiilecedecurgdincalitateasadepersoanajuridica.
tuI  Regulament  de  organi2are  si  functionare  intră  în  vigoai.e  la  data  anr^hărn  n.:-  --J:-   J-   -h

enerespectareaprevederilorRegulamentuluideorgan..zareŞifuncţionare,celorcaresedovedescafivjnovaii,
ilica măsurile corespunzătoare în conformitate cu i)reveder;lp  lpoalacu prevederile legale.
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1.Co

1.1.    Fo

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.  ]  .4.

]  .1.5.

;i+rs  #LNEt&Tf3FtL Ş, SPORTULul
"q«e"şLAmş[

AnexalaRegiJlamentuldeorganizareşifuncţionarealCaseideCulturaaStudentilorlaşi

FORMEŞ[GENURJDEACTIVITĂŢISPECIFICECASEIDECULTURAASTUDENŢILOR[Aşl

';.;,;;;j;i:::,,!;::.::';

:l;      gj
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

artjstice:
meritul actjvităti artistice şi cu]tma]e

mafii folclorice;
nsurl;
uzjcă instrumentală;
lişti  vocali şi  instrumentişti, etc.;

tij de teatru;
upuri de recitatori;
upuri corale;

ii=:!j!in.S;r_u_T.?T:t:.I_e_qemuz.ică(cameră,orchesfte,simfonice,tarafuri);

îiFg:!,:
i de revistă, estradă etc.;
istice, cenacluri, cursui teoretice şi practice:

de dansui modeme şi sportive;
de muzică uşoară, rock, jazz, blues;

eri,dezbateriinterdisciplinare(micr;infl?rn}'aticLspeologie,istorie,ecologieetc.);
;  dp  rinriimon+ara  /--:--:_::  J_  J_,_,

1.2.   Cercu

;;ih;a:c:,:u!:d;?â;Î!:itiîî:t;,:îEo:|jiŢj',m:i?:s:;i:ă::c:F:i,dă=ea::r=ue,,scenar,lfi,m'cr,t,căetc,'

11 _ ___ -,   __`--'`  .-`„``t.,\,\'  9,1,' al,l\,C.

::i;uii _ _ --r -_.ve'.`,  .*1\,\ \\,, \,~\,\u

;;i+:a:,:i8;aî_ijEui,Ţ_:_r:ă?n:eez(qperî::e:,î8::,ddeedaecŢo°r:::ţj3'njşstt,°;;ec'ari:,[jgiî;ee:Ce.)s;pec]a,Îzff];

:#:Îag:e::a:snb:';]%a[:':
aeti.ainingvocaiionalşidepregătireînv`edereaintegrăriisocio-profesionale;_  _  __C,-__,   _..`._.`_..\+\ \,

de cursurj:  1imbi străine,  Ieadership, voluntariat, etc.;
creativ -distractive, educative şj de agrement:

periodicesaupermanente,pliante,.caietedeculegeri,almanahuri,agendestudenţeştietc.
r`ati^nal  ci  Aa  --d,,x.:.^  î_..^J_____        .          _   ..

]enţeşti, carnavaluri, etc.;
spectacolediferiteabfoma"deamatoristudenţeştişidetineretsauprofesionjstelasediusauîndeplasare;
Ie filme, cinematecă, cursuri de cultuă cinematografică;

jocuri distractive, jocuri logjce, bridge etc.;
i cultural -artistice, distractjve;
tipărituri, creaţii originale sau multiplicări,  difiizare de carte;
lastică, foto, desjgn etc;

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3 .

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

[ .2.9.

1.2.10.

2.1.  balu

2.2.  con(
2.3.  proi(

2.4.  clubl

2.5.  conc
2.6.  publi

2.7.  expoziţi
2.8.  djferite i
2.9.  organiza
2.10.         org€

tineret;
2.]1.          tabe

2.]2.         curs

2.13.         tabe

2. ] 4.         acti
2.]5.          alte

Str.  Vasi(e

3stăriservicijcuşipentrustudenţi,tinerişialtecategoriisociale,speciali.zăriinterdiscjplinare;
adeevenimentepentiustudenţişitineri,inclusivaniversări,sărbătorişiceremonialuri;
zarea  pei.iodică a concursurilor (festivaluri)  nationale  şi  intemaiionale  al  fomatiilor artistice  studenţeşti  şi  de

e de creaţie artistică:
ri de  instruire pentru studenţi ş-j tineri;

locale, naţionale şi cu caracter intemaţional;

e de odihnă pentru componenţii colectivelor studenţeşti;
i sportive şi turistice ?.e plan  local, naţional sau c.u.ca'racter internati.onal;
~-J_  _______L  __  I Ide agrement proprii sau în colabor;re.
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