
 

 
 

        ROMÂNIA               
   JUDEŢUL MUREŞ               PROIECT        
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                        
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.____  
din_____________________2012 

de modificare a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/2007 

 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, Tîrgu Mureş 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Analizând Expunerea de motive nr.14737din 23.08.2012 a Serviciului Resurse 
Umane, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului 
pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, 
  Având în vedere adresa Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL” nr.468/18.07.2012 
cu privire la modificarea sediului acestei instituţii, 
 În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Ordonanţă Guvernului nr. 21 din 31 
ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aşa cum a fost aprobată prin Legea 
nr.353/2007, cu modificările ulterioare, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a”, alin. (2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

 hotărăşte:  
 
 
 Art.I. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/29.03.2007, privind 
actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „ARIEL” Tîrgu Mureş, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economice, Serviciului Resurse 
Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Teatrului pentru Copii 
şi Tineret "Ariel". 
 
 
 

     P R E Ş E D I N T E,  
                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                       SECRETAR,  
 

                           Aurelian-Paul Cosma 
 
 

 

 



 

         ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr.14737 din 23.08.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre de modificare a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.44/2007 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 al Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, Tîrgu Mureş 

 
 

 
 

 Sub nr.468/20.07.2012 Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” instituţie publică de 

spectacole, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 

artistic, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr.353/2007, cu modificările ulterioare, ne-a 

înştiinţat cu privire la schimbarea sediului acestei instituţii, în Tîrgu Mureş, str. Poligrafiei, 

nr.4, cod poştal 540050. 

 Întrucât la articolul 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului 

pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, aprobat prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.44/29.03.2007 sediul acestei instituţii figurează la vechea adresă se impune 

actualizarea regulamentului în cauză.  

 Având în vedere perioada scursă de la adoptarea H.C.J.M. nr.44/2007, cu adresa 

nr.13060/30.07.2012, s-a solicitat conducerii Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL” să 

revadă regulamentul aprobat prin hotărârea mai sus menţionată şi să comunice 

eventualele modificări şi completări pe care le consideră necesare a fi operate cu acest 

prilej. 

 Întrucât nu au intervenit modificări legislative care să impună modificări majore, iar 

conducerea Teatrului pentru Copii şi Tineret a considerat că acest regulament asigură 

funcţionalitatea instituţiei, singurele modificări fiind cele cu privire la sediu şi respectiv o 

armonizare cu denumirea compartimentelor din organigramă, aşa cum a fost aprobată prin 

Hotărâre Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010 

 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului pentru Copii şi 

Tineret „ARIEL”. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Dobre 
 
 
 

EP/1.ex. 



 

       ROMÂNIA  
   JUDEŢUL MUREŞ      ANEXA la H.C.J. nr._____/2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" DIN TIRGU MUREŞ  

 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 

 Art.1. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" din Tîrgu Mureş, cu sediul central în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Poligrafiei nr.4, cod poştal 540050, este instituţie publică  de 

importanţă judeţeană, funcţionând  sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş , care are 

competenţa de înfiinţare, organizare şi dizolvare a acesteia, în condiţiile legii.  

 Art.2. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel", este instituţie de spectacole, de 

repertoriu, are personalitate juridică , firmă şi ştampilă proprie. 

           Art.3.   Activitatea Teatrului se desfăşoară pe stagiuni. 

 Art.4. Teatrul are deplină autonomie în stabilirea şi realizarea repertoriului, a 

proiectelor, precum şi a programelor cultural artistice, în consens cu politicile culturale ale 

Consiliului Judeţean, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  

 Art.5. Obiectivul principal al Teatrului este promovarea valorilor cultural artistice 

autohtone  şi universale, pe plan naţional şi internaţional. 

 Art.6. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" are ca obiect  de activitate realizarea şi 

prezentarea spectacolelor de teatru de păpuşi şi animaţie, pentru copii şi  respectiv  

spectacole pentru tineret, în limbile română şi maghiară.  

 În funcţie de programul său artistic, Teatrul poate prezenta spectacole şi de alte 

genuri şi modalităţi artistice, precum şi în alte limbi.  

 Art.7. Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital se asigură din venituri 

proprii şi în completare din bugetul Consiliului Judeţean.  

                   Teatrul poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub 

formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de 

orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta 

autonomia culturală a instituţiei sau dacă acestea nu contravin obiectului de activitate al 

acesteia. 

 Art.8. Anual, până în luna octombrie, Teatrul pentru copii şi tineret "Ariel" depune 

la direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean, proiectul de buget pe programe, pentru a 



 

fi analizat şi supus aprobării Consiliului Judeţean, iar răspunderea pentru executarea 

acestuia, îi revine directorului, în baza contractului de management.  

  

CAPITOLUL II. ATRIBUŢII, COMPETENŢE, ACTIVITĂŢI  

 

 Art.9. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" are următoarele atribuţii şi 

competenţe:  

a) promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi 

competiţionale; 

b) stimularea inovaţiei şi creaţiei dramaturgice şi spectacologice;  

c) angajarea şi folosirea judicioasă a cadrelor artistice, inclusiv a colaboratorilor, 

astfel încât să se manifeste fiecărui spectacol al teatrului un nivel valoric cât mai 

ridicat, iar creatorilor afirmarea personalităţii lor artistice;  

d) asigură o mare varietate şi bogăţie a repertoriului şi a modalităţilor de expresie 

scenică, astfel încât spectacolele să se adreseze unei largi palete de spectatori, 

deosebiţi ca preferinţe, vârstă, preocupare, nivel de cultură teatrală, etc,;  

e) atragerea spre teatru a unui număr cât mai mare de spectatori de toate vârstele 

şi educarea spre estetic a acestora, precum şi spre receptarea valorilor artistice 

autentice;  

f) popularizarea realizărilor Teatrului pentru Copii şi Tineret "Ariel" ca parte 

integrantă şi reprezentantă a mişcării culturii româneşti, atât în ţară cât şi în 

străinătate, inclusiv prin participarea la diferite manifestări naţionale şi 

internaţionale (festivaluri, turnee, întâlniri, colocvii, etc.). 

 

Art.10. Spectacolele Teatrului pentru Copii şi Tineret "Ariel" se adresează în primul 

rând publicului tânăr (copii preşcolari şi şcolari, adolescenţi, liceeni, studenţi), fără a 

neglija însă nici publicul matur.  

Art.11. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" îşi desfăşoară  activitatea pe baza 

unui program estetic elaborat prin consultarea Consiliului artistic al Teatrului. Acest 

program determină repertoriul, componenţa trupei, colaborările, organizarea concretă a 

activităţii, bugetul.  

Art.12. Pentru realizarea acestor obiective, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" 

funcţionează cu următoarele trupe artistice:  

a) Trupa de teatru de păpuşi în limba română;  



 

b) Trupa de teatru de păpuşi în limba maghiară. 

Art.13. Pentru susţinerea activităţii artistice, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" 

dispune de ateliere proprii. 

Art.14. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel", prin specialiştii săi, poate contribui la 

formarea şi perfecţionarea propriilor salariaţi, cât şi a altor persoane din ţară şi din 

străinătate, potrivit unor programe elaborate în comun cu instituţii specializate. 

Art.15. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" poate închiria, cu respectarea 

prevederilor legale în materie, bunuri avute în administrare, în special în vederea derulării 

de activităţi auxiliare prin care se oferă publicului funcţiuni şi servicii necesare activităţilor 

culturale, educative sau recreative.  

Art.16. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" poate organiza şi realiza în nume 

propriu activităţi auxiliare de natura prestărilor de servicii către terţi - persoane fizice sau 

juridice - prin programe anuale sau de perspectivă. 

Art.17. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" poate da şi lua cu împrumut, cu 

respectarea legislaţiei speciale în vigoare atât bunuri culturale, cât şi alte categorii de 

bunuri.  

Art.18. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" poate servi totodată ca laborator de 

studiu şi practică pentru studenţi, doctoranzi etc., ca instituţie de stagiu temporar pentru 

tineri, specialişti în formare sau perfecţionare din toate ţările, potrivit unor programe 

elaborate în comun cu instituţiile de învăţământ interesate şi agreate de Ministerul Culturii 

şi de celelalte organe centrale de specialitate cu atribuţii în domeniu.  

 

CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL  

 

              Art.19.   Funcţionarea Teatrului, este asigurată prin activitatea personalului 

artistic, tehnic şi administrativ, angajat cu contract individual de muncă, precum şi prin 

activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic în baza unor contracte 

reglementate de Codul Civil privind dreptul de autor şi drepturi conexe. 

 Art.20. Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 

Tineret "Ariel" se stabileşte de către director şi se aprobă de Consiliul Judeţean, conform 

reglementărilor în vigoare.  

 Art.21. Numărul personalului şi repartizarea acestuia pe secţii, servicii, birouri şi 

compartimente, cu încadrarea în alocaţia bugetară fixată pentru plata drepturilor salariale, 

se stabilesc în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor desfăşurate. 



 

        Activitatea fiecărui salariat este normată prin fişa postului şi reglementată de 

Regulamentul de ordine interioară.   

 Art.22. Funcţiile de conducere şi execuţie de specialitate care pot fi utilizate de 

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" sunt cele prevăzute de reglementările legale în 

vigoare pentru aceste unităţi de cultură.  

 Art.23. (1) Conducerea curentă a Teatrului pentru Copii şi Tineret "Ariel" se asigură 

de către director, care se numeşte de către Consiliul Judeţean Mureş, în urma concursului 

de proiecte de management, organizat şi desfăşurat conform legii.  

     (2) Prin decizie, directorul numeşte un Consiliu administrativ, cu rol 

deliberativ, format din: director, contabil şef, un şef de producţie, doi şefi de secţie (trupa 

română şi trupa maghiară) şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş. Consiliul 

administrativ are atribuţii în adoptarea programelor administrative trimestriale şi anuale 

ale instituţiei, (programe de reparaţii, dotări, protecţia muncii, igienă, sănătate şi 

securitate în muncă, PSI). 

  (3) Tot prin decizie a directorului se înfiinţează un Consiliu artistic, cu rol 

consultativ, format din personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia cu atribuţii 

referitoare la programele şi proiectele artistice (repertoriul de spectacole, programul 

acţiunilor culturale, proiecte periodice). 

 Art.24. Ocuparea funcţiilor de conducere şi de execuţie se face prin concurs cu 

respectarea reglementărilor în vigoare.  

 Art.25. Personalul de execuţie, de specialitate al Teatrului pentru Copii şi Tineret 

"Ariel" este format din artişti cu studii superioare teatrale şi de nivel liceal. Absolvenţii altor 

instituţii de învăţământ superior ori liceal, încadraţi în instituţie, se vor forma prin 

activitatea la locul de muncă, cursuri de specialitate şi prin alte forme stabilite de lege.  

 Art.26. În statul de funcţii, pot fi prevăzute şi funcţii pentru desfăşurarea altor 

activităţi auxiliare: administraţie, secretariat, gospodărire, întreţinere, pază. 

 Art.27. Funcţiile din activitatea de administraţie, secretariat, gospodărire, 

întreţinere şi pază precum şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute de 

reglementările în vigoare pentru unităţile bugetare.  

 Art.28. Directorul Teatrului  pentru Copii şi Tineret "Ariel" ia măsuri pentru 

organizarea activităţii pe baza programelor anuale şi trimestriale, răspunzând de 

orientarea şi conţinutul activităţii, acţionând pentru gospodărirea şi gestionarea 

corespunzătoare a patrimoniului, conform contractului de management încheiat cu 

Consiliul Judeţean Mureş.  



 

 Art.29. Directorul reprezintă Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" în relaţiile cu alte 

organisme, instituţii, persoane fizice juridice. În anumite situaţii directorul poate să delege 

atribuţia sa de reprezentare, unui membru de conducere.  

 Art.30. Atribuţiile şi competenţele personalului de specialitate, administrativ şi ale 

muncitorilor se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară şi prin fişele de post 

respective. Obiectivele concrete şi responsabilităţile curente se stabilesc prin programele 

de activitate.    

 Art.31. Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” desfăşoară activitatea de impresariere 

a producţiilor proprii, prin câte un  compartiment cu atribuţii specifice, deservind fiecare 

trupă.  

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE  

 

 Art.32. În baza prezentului regulament, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel" îşi 

întocmeşte un regulament de ordine interioară.  

 Art.33. Planul anual de venituri şi cheltuieli al Teatrului pentru Copii şi Tineret 

„Ariel”, se propune spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş iar după aprobare, 

răspunderea pentru executarea acestuia îi revine directorului în baza Contractului de 

management. 

 Art.34. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui. Cu aceeaşi dată 

îşi încetează valabilitatea orice alte regulamente contrare.  

 Art.35. Prezentul Regulament se completează cu prevederile actelor normative în 

vigoare. Modificările la prezentul regulament pot fi făcute numai în baza hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş, în funcţie de evoluţia legislaţiei sau la propunerea conducerii 

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel".  

 

 


