
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a organigramei

i statului de func ii ale Revistei de cultur  „FAMILIA ROMÂN ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie publice i avizele favorabile ale comisiei înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural, comisiei de activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
 V zând Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 37/ 2010 privind înfiin area Revistei „Familia
Român ”;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RE

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare a Revistei „Familia Român ” conform
anexei nr. 1, care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  organigrama Revistei „Familia Român ” conform anexei nr. 2, care face parte
integrant  din prezenta hot râre;

Art.3. Se aprob  statutul de func ii al Revistei „Familia Român ” conform anexei nr. 3 care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie publice;
- Direc iei economice;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Revistei de cultur „Familia Român ”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 de voturi „pentru” i o ab inere  în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 14 aprilie 2010. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                           Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                       Dumitru Dumu a

Baia Mare, 14 aprilie 2010
Nr. 52



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 52 din 14 aprilie 2010

R E G U L A M E N T U L
de organizare i func ionare a Revistei „FAMILIA ROMÂN ”

Capitolul I
Dispozi ii generale

 Art.1. Revista „Familia Român ”, institu ie public  de cultur  cu personalitate juridic , este organizat
i î i desf oar  activitatea în baza Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.37/2010 i a legisla iei

specifice institu iilor de profil. Revista a fost înfiin at  la Oradea, în iunie 1999, sub conducerea dr. Constantin
lina . Din februarie 2008, revista apare la Baia Mare, sub conducerea dr. Teodor Ardelean, fiind editat  de

tre Biblioteca Jude ean  “Petre Dulfu” i Asocia ia cultural  “Familia Român ”.
 Art.2. Finan area Revistei „Familia Român ” se realizeaz  din aloca ii de la bugetul jude ului, din
venituri proprii precum i din dona ii i sponsoriz ri.

Art.3. Revista „Familia Român ”, ca institu ie public  de cultur , îndepline te func ii de informare,
comentariu i atitudine cultural i tiin ific , asigurând, f  nicio discriminare, accesul membrilor comunit ii
la informa ie.

Art.4. Obiectul de activitate al revistei „Familia Român ” este tip rirea trimestrial  a revistei „Familia
Român ”, editarea de c i, almanahuri, bro uri, pliante, organizarea de manifest ri culturale i tiin ifice în
ar i în str in tate, colabor ri cu oameni de cultur i de tiin  din ar i din str in tate.

Capitolul II
Atribu ii i activit i specifice

 Art.5. Revista „Familia Român ”, ca institu ie public  cu func ie cultural , îndepline te urm toarele
atribu ii principale:

- editarea trimestrial  a revistei „Familia Român ” (o revist  de cultur i credin  româneasc
pentru solidaritatea românilor de pretutindeni), cu accent pe realit ile cultural-istorice din
România i din comunit ile române ti aflate în afara grani elor; revista va avea o difuzare
na ional i interna ional ;

 -     ini ierea, organizarea i participarea la manifest ri culturale i tiin ifice locale, na ionale i
       interna ionale;

- editarea de c i, almanahuri, bro uri, pliante, afi e în limba român i în limbi str ine;
- colaborarea cu oameni de cultur i de tiin  din România i din str in tate în vederea

promov rii valorilor culturale i tiin ifice ale spiritualit ii române ti;
- recuperarea unor valori culturale ale diasporei române ti, prin tip rirea unor numere tematice;
- sprijinirea i încurajarea crea iei originale, promovarea i sus inerea tinerilor talenta i;
- sincronizarea cu valorile culturii universale prin traduceri, studii, eseuri, interviuri cu personalit i

culturale din întreaga lume;
- alte atribu ii de natura celor enumerate mai sus.
- organizarea de activit i cultural-literare i tiin ifice: colocvii, simpozioane, conferin e, întâlniri cu

colaboratorii i cititorii revistei etc.



Capitolul III
Personalul i structura organizatoric

Art. 6.  (1) Revista „Familia Român ” este editat  cu sprijin i finan are de la bugetul Consiliului
Jude ean Maramure .

         (2) Pentru îndeplinirea atribu iilor i activit ilor specifice revista dispune de personal de
conducere i de specialitate i de personal financiar-administrativ:

- director executiv – redactor ef
- redactor ef adjunct
- secretar tehnic de redac ie
- 3 redactori
- tehnoredactor
- contabil ef
- referent
- administrator

(3 )Structura personalului i num rul de posturi se stabilesc prin Organigrama i Statul de func ii
al institu iei i aprobate de Consiliul Jude ean, în limita bugetului alocat.

(4) Directorul revistei „Familia Român ” se nume te de Consiliul Jude ean Maramure .
(5) Angajarea personalului revistei se face de c tre redactorul ef, în condi iile legii.

      Capitolul IV
Conducerea revistei

Art. 7. (1) În cadrul institu iei func ioneaz  un consiliu consultativ, compus din:
-     reprezentant al Consiliului Jude ean
- director executiv-redactor ef
- redactor ef adjunct
- contabil ef
 (2) Atribu iile acestui consiliu:
- analizeaz , avizeaz i înainteaz  Consiliului Jude ean Maramure  proiectul de buget necesar
institu iei;
- stabile te politica editorial  a revistei;
- aprob  modificarea formatului, a structurii, a num rului de apari ii a num rului de pagini etc.;
- rezolv  alte probleme legate de activitatea revistei.
 (3) Conducerea curent  a revistei este asigurat  de directorul executiv- redactorul ef, care

are urm toarele atribu ii:
-  coordoneaz  activitatea colectivului redac ional;
-  r spunde de întreaga activitate economic , financiar-contabil i managerial ;
- reprezint  institu ia în rela iile cu persoane juridice sau fizice;
- stabile te atribu iile i competen ele personalului, la propunerea secretarului de redac ie i a

contabilului ef, prin fi a postului;
- prezint  anual, sau la solicitare expres , raportul de activitate al revistei „Familia Român ” în fa a

Consiliului Jude ean Maramure ;

Capitolul V
Atribu iile colectivului redac ional

Art. 8. Activitatea redac ional  se realizeaz  de c tre colectivul redac ional, care are urm toarele
atribu ii:
- stabile te tematica editorial ;
- stabile te structura rubricilor pentru fiecare num r în parte;



- elaboreaz  materiale destinate public rii;
- asigur  leg tura cu colaboratorii i ob inerea materialelor publicistice necesare, la termen;
- selecteaz i propune spre publicare materialele sosite la redac ie;
- asigur  acurate ea materialelor propuse pentru publicare;
- asigur  buna receptare a revistei în ar i în str in tate.

Art. 9. În cadrul revistei „Familia Român ” func ioneaz  un colegiu de redac ie format din
reprezentan i ai comunit ilor române ti din afara grani elor, personalit i din ar i din str in tate.

Capitolul VI
Dispozi ii finale

Art. 10. Revista „Familia Român ” are apari ie trimestrial . În anumite situa ii revista poate s
apar  în numere comasate.

Art. 11. Sediul revistei este asigurat de Biblioteca Jude ean  “Petre Dulfu” Baia Mare, în cl direa
situat  pe Bd. Independen ei nr. 4 B.

Art.12. Prezentul Regulament a fost adoptat prin Hot rârea nr. 52/14.04.2010

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Teodor ARDELEAN



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 52 din 14 aprilie 2010



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
                                   Anexa nr. 3

la Hot rârea CJ MM
      nr. 52 din 14 aprilie 2010

REVISTA "FAMILIA ROMANA"  Se aproba,
BAIA MARE BD. INDEPENDENTEI 4B PRESEDINTE

 STAT  DE FUNCTIUNI
      Valabil cu  01 APRILIE 2010

Nr crt Denumirea functiei Studii Grad Salar baza Norma Incadrare Ind. cond. Spor CFP % Sp v. Total drepturi Observa ii

1. Director executiv (Redactor sef) S IA 1402 4 1050 1050
2. Redactor sef adjunct S IA 1402 4 700 700
3. Secretar redactie S I 1002 4 500 500
4. Redactor S IA 1402 4 700 700
5. Redactor S I 1052 4 525 525
6. Redactor S I 1052 4 525 525
7. Tehnoredactor SSD I 930 4 465 465
8. Economist S IA 1442 4 900 900
9. Referent S II 1073 8 1073 1073

10. Administrator M I 941 4 470 470
TOTAL 6908 6908

     DIRECTOR EXECUTIV,


