
 JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredin rii

 managementului  Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

Având în vedere Expunere de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin , comisiei
pentru activit i economico-financiare i comisiei înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;

zând Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 62/ 2010 prin care se desemneaz  conducerea
interimar  a Muzeului jude ean de Mineralogie i stabile te un termen de 120 zile pentru organizarea
concursului de proiecte de management;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul institu iilor publice de cultur ,
aprobat  prin Legea nr. 269/ 2009 i ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare i desf urare a evalu rii managementului, modelului – cadru al caietului de obiective, modelului-
cadru al raportului de activitate, precum i modelului – cadru recomandat pentru contractele de management
pentru institu iile publice de cultur ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. e) i  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 RÂRE

Art.1. (1) Se aprob  declan area procedurilor în vederea încredin rii managementului Muzeului
jude ean de Mineralogie Baia Mare.

           (2) Termenul de depunere a proiectelor de management a mapelor de concurs este de 21 de
zile de la data public rii anun ului.

Art.2. Se aprob  Regulamentul de organizare i desf urare a concursului i de solu ionare a
contesta iilor la concursul de proiecte de management în vederea încredin rii managementului Muzeului
jude ean de Mineralogie Baia Mare conform anexei nr. 1.

Art.3 Se aprob  Caietul de obiective în vederea încredin rii managementului Muzeului jude ean de
Mineralogie Baia Mare conform anexei nr. 2.

Art.4. Se desemneaz  Comisia de concurs în vederea încredin rii managementului Muzeului
jude ean de Mineralogie Baia Mare conform anexei nr. 3.

Art.5. Se desemneaz  Comisia de solu ionare a contesta iilor la concursul de proiecte de
management în vederea încredin rii managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare conform
anexei nr. 4.

Art.6. Durata contractului de management urmare a câ tig rii concursului este de 3 ani.
Art.7. Pentru activitatea depus  membrii Comisiei de concurs, ai comisiei de selec ionare a

contesta iilor i secretariatului beneficiaz  de indemniza ia prev zut  la art. 52 din OUG nr. 189/ 2008.
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Art.8. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Economice;
- Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni  35).

PRE EDINTE
Mircea Man

 Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                       Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2010
Nr. 90
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 90 din 30 iunie 2010

REGULAMENT
de organizare i desf urare a concursului de proiecte de management i de solu ionare

a contesta iilor la concursul de proiecte de management în vederea
 încredin rii managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

 CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art.1. Organizarea i desf urarea concursului de proiecte de management în vederea încredin rii

managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare se face în conformitate cu prevederile OUG nr.
189/ 2008 privind managementul institu iilor de spectacole sau concerte, muzeelor i colec iilor publice,
bibliotecilor i al a ez mintelor culturale de drept public, ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare i desf urare a concursului de proiecte de management,
Regulamentului-cadru de organizare i desf urare a evalu rii managementului, modelului-cadru al caietului
de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum i modelului-cadru recomandat pentru
contractele de management, pentru institu iile publice de cultur , precum i cu cele ale prezentului
regulament.

Art.2. Prezentul regulament este elaborat pentru încredin area managementului Muzeului jude ean de
Mineralogie Baia Mare.

Art.3. Condi iile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare
i desf urare a concursului, de solu ionare a contesta iilor, precum i datele pentru depunerea mapelor de

concurs, a proiectelor de management i desf urarea etapelor de concurs vor fi aduse la cuno tin a public
de c tre Consiliul jude ean Maramure  prin mijloacele de informare în mas , pe pagina de internet a
Consiliului jude ean Maramure i a Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare precum i prin afi are la
sediul Consiliului jude ean Maramure i al Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare.

CAPITOLUL II
Organizarea concursului de proiecte de management
Art.4. (1) Termenul de depunere a proiectelor de management i a mapelor de concurs este de 21

zile de la data public rii anun ului.
         (2) În vederea particip rii la concurs, candida ii vor depune la sediul Consiliului jude ean

Maramure  proiectele  de management în scris i în format electronic, precum i mapele de concurs
cuprinzând documente solicitate prin anun ul public.

        (3) Proiectele de management vor fi elaborate de c tre candida i f  a fi personalizate, f  a
avea semn turi  i f  a con ine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerin elor din caietul de
obiective i a prevederilor legisla iei indicate în bibliografie.

        (4) Proiectele de management se vor depune de c tre candida i la Compartimentul resurse-
umane al Consiliului jude ean Maramure  în plic închis. Proiectul de management va avea un cod de
identificare format din 5 (cinci) cifre alese de candidat. Acela i cod va fi înscris pe o fi  de identificare a
candidatului închis  într-un alt plic i introdus  al turi de proiectul de management în plicul de depunere a
ofertei manageriale.

        (5) Candida ii pot solicita informa ii suplimentare necesare elabor rii proiectelor de management,
în baza unei cereri motivate. În termen de maximum 3 zile lucr toare de la data depunerii cererii privind
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solicitarea de date suplimentare Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare este obligat s  furnizeze
informa iile solicitate.

        (6) Comisia de concurs va analiza proiectele de management depuse în termen de 14 zile de la
expirarea termenului stabilit la alin. (1).

Art.5. Comisia de concurs este alc tuit  din 5 membri din care 1 reprezentant al Consiliului jude ean
Maramure i 4 speciali ti în domeniul de activitate al Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare.

Art.6. (1) Atribu iile Comisiei de concurs sunt urm toarele:
- eliminarea din concurs a proiectelor de management care con in informa ii privind

identitatea autorului;
- analizarea proiectelor de management depuse de candida i i acordarea de note de la 1

la 10 pentru cele dou  etape ale concursului;
- stabilirea rezultatului concursului pe baza rezultatelor fiec rei etape.

          (2) Lucr rile i dezbaterile din cadrul comisiei sunt confiden iale.
Art.7. (1)Secretariatul Comisiei de concurs format din 3 (trei) persoane este numit prin Dispozi ia

Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  la propunerea Compartimentului resurse – umane.
          (2) Secretariatul are urm toarele atribu ii:

- asigur  condi iile tehnico-organizatorice pentru desf urarea concursului;
- verific  legalitatea i conformitatea documentelor depuse de candida i;
- elimin , pe baz  de proces-verbal, mapele de concurs incomplete i pe cele care con in

documente neconforme cu cerin ele anun ului public i îi anun  pe candida ii în cauz ;
- certific  pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza

documentelor originale;
- întocme te pentru membrii comisiei declara iile de confiden ialitate;
- transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candida ilor cu dosarele

admise;
- particip  la edin ele comisiei f  drept de vot;
- consemneaz  în documentele redactate la finele fiec rei etape nota fiec rui candidat;
- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, nota ob inut  în prima etap , în termenul

prev zut de art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 189/ 2008;
- calculeaz  nota fiec rui candidat i redacteaz  procesul-verbal al concursului,

consemnând, dup  caz, recomand rile comisiei;
- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, nota ob inut  la prima etap  a concursului, în

termenul prev zut la art. 19, alin. (2) din O.U.G. nr. 189/ 2008 i asigur  afi area acestora
la sediul Consiliului jude ean Maramure , la sediul Muzeului jude ean de Mineralogie Baia
Mare precum i pe pagina de internet a acestora;

- aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prev zut la
art. 19, alin. (8) din O.U.G. nr. 189/ 2008 i asigur  afi area acestuia la sediul Consiliului
jude ean Maramure , la sediul Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare precum i pe
pagina de internet a Consiliului jude ean Maramure ;

- asigur  aducerea la cuno tin a public  a rezultatului final al concursului, a listei nominale
a candida ilor i a altor informa ii de interes public, în termenul prev zut de art. 20, alin.
(1) din O.U.G. nr. 189/ 2008.

CAPITOLUL III
Analiza i notarea proiectelor de management i ob inerea rezultatului concursului
Art.8. (1) Etapele concursului de proiecte de management pentru încredin area managementului

Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare sunt:
- analiza proiectelor de management;
- sus inerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

                        (2) Membrii Comisiei de concurs studiaz  individual proiectele de management primite în
format electronic i/sau pe suport de hârtie de la secretariat.
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                        (3) Analiza i notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul
de obiective, prev zute în art. 12, alin. (1) din O.U.G. nr. 189/ 2008;
                        (4) Comisia î i desf oar  activitatea în edin e, organizate la sediul Consiliului jude ean
Maramure  în cadrul c rora membrii acesteia:

- analizeaz  caietul de obiective i stabilesc punctajul/ grila de evaluare pentru criteriile în
baza c rora se noteaz  proiectele de management i interviul;

- dezbat, analizeaz i noteaz  proiectele de management pentru prima etap  a
concursului;

- acord  note pentru cea de a doua etap  a concursului – sus inerea, în cadrul interviului, a
proiectelor de management de c tre candida ii admi i:

                         (5) Data, ordinea de zi i locul de desf urare a edin elor sunt anun ate de c tre secretariat
cu cel pu in 24 de ore înainte de desf urarea acestora.

Art.9.  (1) Nota ob inut  în prima etap  – analiza proiectului de management - se aduce la cuno tin a
candida ilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum i prin afi are la sediul
Consiliului jude ean Maramure i al Muzeului jude ean de Mineralogie, precum i pe pagina de internet a
celor dou  institu ii.

           (2) Sunt declara i admi i pentru sus inerea interviului candida ii ale c ror proiecte de
management au ob inut în prima etap  a concursului note mai mari de 7.

          (3) Rezultatul concursului pentru fiecare candidat, se ob ine prin calculul mediei aritmetice a
notelor ob inute pentru fiecare etap .

          (4) Este declarat câ tig tor candidatul care a ob inut cea mai mare medie, cu condi ia ca
aceasta s  fie de minim 7.

          (5) În cazul în care mai mul i candida i ob in medii egale, este declarat câ tig tor cel care a
ob inut nota cea mai mare la proiectul de management.

          (6) în cazul în care nici un candidat nu a ob inut o medie de minim 7, procedura de concurs se
rea în termen  de maximum 30 de zile, cu respectarea acelora i  condi ii.

          (7) Rezultatul concursului se aduce la cuno tin a candida ilor, în scris, în termen de 24 de ore
de la încheierea ultimei etape, precum i la  cuno tin a public , prin afi are la sediul Consiliului jude ean
Maramure i al Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare precum i pe pagina de internet a Consiliului
jude ean Maramure .

CAPITOLUL IV
Solu ionarea contesta iilor
Art.10. Contesta iile candida ilor asupra modului de respectare a procedurii se depun în termen de 3

zile lucr toare de la data aducerii la cuno tin a candida ilor a rezultatului concursului.
Art.11. Contesta iile se solu ioneaz  de c tre comisia numit  în acest sens, format  din 3 membrii (1

reprezentant al Consiliului jude ean i 2 speciali ti) în termen de 3 zile lucr toare de la data expir rii
termenului de depunere a acestora.

Art.12. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta ii, sau, dup
caz, de la solu ionarea acestora, rezultatul final al concursului, lista nominal  a candida ilor, modul de
solu ionare a contesta iilor, dac  este cazul sunt aduse la cuno tin a public  prin grija Consiliului jude ean
Maramure .

Art.13. Rezultatul final al concursului, proiectul de management câ tig tor i durata pentru care se va
încheia contractul de management se aprob  prin hot râre a Consiliului jude ean Maramure .

Art.14. Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  prev zut  la art. 11 poate fi atacat  în instan  în
condi iile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare.
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 90 din 30 iunie 2010

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat în vederea încredin rii managementului

la Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare

I. OBIECTIVELE I MISIUNEA INSTITU IEI
     I.1. Subordonare
 În conformitate cu Hot rârea nr. 3/14.02.2001, a Consiliului Jude ean Maramure  Muzeul de
Mineralogie Baia Mare, func ioneaz  în subordinea Consiliului Jude ean Maramure  ca institu ie de cultur , cu
personalitate juridic . Finan area Muzeului de Mineralogie se realizeaz  din venituri proprii i subven ii
acordate de la bugetul Consiliului Jude ean Maramure .

I.2. Obiectivele institu iei
 Principalele obiective ale Muzeului de Mineralogie Baia Mare sunt:
- Constituirea tiin ific , administrarea, conservarea i restaurarea patrimoniului muzeal;
- Cercetarea tiin ific , eviden a, documentarea, protejarea i dezvoltarea patrimoniului muzeal;
- Punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

I.3. Misiunea institu iei
 P strarea, îmbog irea i punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoa terii, educ rii i
recreerii.

II. EVOLU IILE ECONOMICE I SOCIO-CULTURALE ALE COMUNIT II ÎN CARE INSTITU IA Î I
DESF OAR  ACTIVITATEA

În  jude ul Maramure , pân  în 1989 industria minier i metalurgic  au avut ponderea cea mai
însemnat  în economia acestuia. Ast zi, activit ile tradi ionale ale zonei au fost treptat înlocuite sau
completate de cele derivând din mediul concuren ial oferit de sistemul politic democratic i de integrarea
României în Uniunea European .
 Prin m rturiile trecutului i fr mânt rile cotidiene ale prezentului, jude ul Maramure  este o structur
administrativ  care ne dezv luie c  tradi ia i modernitatea se pot manifesta într-o simbioz  perfect .
 Via a social-cultural  se reflect  în monumentele istorice i de art , muzee, case memorial, institu ii i
edificii publice.

Re edin a jude ului este municipiul Baia Mare, ora  atestat documentar în anul 1329 i care a avut o
evolu ie spectaculoas , atât din punct de vedere demografic (de la 14.000 de locuitori în anul 1930 la
aproximativ 140.000 ast zi), cât i economic, fiind un centru urban important în aceast  parte a rii, cu o
dezvoltare dinamic  specific .

III. DEZVOLTAREA SPECIFIC  A INSTITU IEI
    A. Date despre activitatea, bugetul i specificul institu iei
     III.1. Obiectul de activitate
 Consiliul Jude ean Maramure , prin activitatea Muzeului de Mineralogie Baia Mare, asigur :
 a) constituirea, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal;
 b) eviden a, conservarea, restaurarea, protec ia, dezvoltarea i punerea în valoare prin mijloace
specifice, a patrimoniului muzeal de inut;
 c) cercetarea si îmbogatirea patrimoniului muzeal prin achizi ii, dona ii si alte surse;
 d) desf urarea activit ii expozi ionale permanente în domeniu ;
 e) desf urarea activit ii expozi ionale temporare;
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 f) desfa urarea activit ii specifice de punere în valoare a patrimoniului cultural i de educa ie prin:
colocvii, simpozioane, seminarii, conferin e, comunic ri, schimburi de experien , forme specifice de educa ie;
        g) asigurarea eviden ei primare i analitice a patrimoniului muzeal propriu i organizarea unui sistem
de eviden  prin fi e i sistem computerizat.
III.2. Structura existent
 III.2.1. Scurt istoric
 Constituirea colec iei de minerale din regiunea Baia Mare a început în anul 1968, când un num r de
1502 e antioane minerale f ceau parte din colec ia Muzeului Jude ean Maramure . În anul 1974 se
organizeaz  prima expozi ie de minerale, iar în anul 1976 se infiin eaz  sec ia de tiin ele naturii cu profil de
mineralogie, având deja la acea dat  în colec ie 3.500 de e antioane.
 La 6 noiembrie 1989 se inaugureaz  expozi ia permanent  a sec iei de mineralogie din cadrul
Muzeului Jude ean Maramure  în actuala cl dire, iar la 10 decembrie 1992 se semneaz  „actul de na tere” al
Muzeului de Mineralogie Baia Mare, ca institu ie de sine st toare, prin decizia nr. 105 a Consiliului Jude ean
Maramure .
 III.2.2. Prezent
 Muzeul de Mineralogie Baia Mare este singurul muzeu de profil din ar i de ine una din cele mai
mari colec ii regionale din Europa. La ora actual  colec ia muzeului este constituit  din peste 17.000 de

atioane minerale, toate provenind din regiunea minier  Baia Mare, la care se adaug  peste 500 de
antioane petrografice, (acoperind toate tipurile de roci din regiune), 750 e antioane de minereu (din toate

minele din regiune) i circa 2300 de fosile din rezerva ia tiin ific  Chiuzbaia.
 Expozi ia permanent  a muzeului este organizat  pe 4 sec iuni: petrografie, mineralogie, z minte i
flori de min .
III.3. Personalul i conducerea

III.3.1. Personalul
Analiza statului de func ii:

 Nr.
crt. Posturi Anul 2009 Anul 2010

1 Total 24 24
2 Personal de conducere 4 4
3 Personal de specialitate 15 15
4 Personal administrativ 5 5

III.3.1.1. Scurt  descriere a posturilor din institu ie pe anul 2010
     Total posturi: 24 (19 posturi ocupate, 5 posturi vacante)
Personal de conducere: 4 posturi (ocupate), din care:
 - 1 post director general – manager (ocupat)
 - 3 posturi ef-birou (ocupate): Financiar-Contabilitate, Administrativ i Planetariu
Personal de execu ie: 15 posturi (11 posturi ocupate, 4 posturi vacante):
 - 8 posturi muzeograf (7 posturi ocupate, 1 post vacant)
 - 1 post conservator (ocupat)
 - 5 posturi gestionar-custode (3 posturi ocupate, 2 posturi vacante)
 - 1 post tehnician (vacant)
Personal administrativ: 5 posturi (4 posturi ocupate, 1 post vacant)
 - 1 post secretar (vacant)
 - 2 posturi îngrijitor (ocupate)
 - 2 posturi paznici (ocupate)

II.3.1.2. Alte informa ii privind managementul resurselor umane din institu ie
 Începând cu data de 1 mai 2010, conform hot rârii Consiliului  Jude ean Maramure  nr. 62 din data de
27.04.2010 conducerea Muzeului de Mineralogie este asigurat  de c tre un director interimar, pân  la
ocuparea postului prin concurs, conform legisla iei în vigoare.
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III.3.2. Conducerea institu iei
 Conducerea Muzeului de Mineralogie Baia Mare este asigurat  de c tre Consiliul de Administra ie i
de c tre director, care coordoneaz  activitatea întregii institu ii. Consiliul de administra ie este format din 5
membri, desemna i prin decizie de directorul institu iei i este condus de director.
 Directorul Muzeului de Mineralogie Baia Mare, conform Regulamentului de Organizare i Func ionare
al Muzeului de Mineralogie, are urm toarele atribu ii:
 - asigur  conducerea curent  a muzeului, îndeplinind obliga iile legale ce decurg din Regulamentul de
organizare i func ionare, din hotarârile Consiliului de Administra ie i ale Consiliului Judetean, precum i din
reglement rile legale în vigoare;
 - asigur  desf urarea activit ii Consiliului de Administra ie;
 - asigur  fundamentarea programelor anuale i de perspectiv  pentru activitatea muzeistic , precum
i indicatorii economici i indicatorii culturali din proiectul de management i creeaz  condi ii pentru realizarea

acestora;
 - asigur  condi iile materiale i spa iale necesare p str rii, conserv rii, eviden ei, cercet rii i punerii
în valoare a patrimoniului muzeal;
 - ia m suri pentru îmbun irea continu  a serviciilor culturale ale muzeului fa  de publicul vizitator;
 - ia toate masurile necesare, potrivit dispozi iilor legale, pentru buna desf urare a activit ii muzeului
în condi ii performante, pentru asigurarea integrit ii patrimoniului acestuia i pentru asigurarea condi iilor
corespunz toare de munc  pentru salaria i;
 -ia m suri, pe baza constat rilor i propunerilor organelor competente, pentru prevenirea i înl turarea
deficien elor i abaterilor specifice activit ii muzeului;
 - reprezint  muzeul în rela iile cu Consiliul Jude ean, Ministerul Culturii i Cultelor i institu iile
subordonate acestuia, persoanele juridice i fizice, precum i cu instan ele judec tore ti, putând da
împuternicire de reprezentare în acest scop i altor salaria i din cadrul muzeului;
 - încheie acte juridice în numele i pe seama institu iei, conform competen elor sale;
 - aproba fi ele posturilor i atribu iile de serviciu ale salaria ilor potrivit organigramei i statului de
func ii aprobate de Consiliul Jude ean;
 - stabile te programul de func ionare al institu iei, de lucru al muzeului i de activitate al salaria ilor
prin Regulamentul de ordine interioar ;
 - stabile te atribu iile de serviciu ale personalului angajat;
 - aprob  dupa caz evaluarea sau calificativele anuale pentru salaria ii institu iei;
 - asigur  condi iile necesare pentru perfec ionarea preg tirii profesionale a salaria ilor, potrivit
prevederilor legale;
 - aprob  salariile, sporurile i celelalte drepturi b ne ti cuvenite salaria ilor, potrivit prevederilor legale;
 - aplic  sanc iuni disciplinare conform dispozi iilor legale în vigoare, stabile te r spunderea materiala
în condi iile i termenele prev zute de lege;
 - este ordonator secundar de credite;
 - elaboreaz i supune aprob rii Consiliului Jude ean bugetul anual al institu iei;
 - adopt  masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri i cheltuieli;
 - asigur  respectarea destina iilor aloca iilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 - r spunde de organizarea contabilit ii i controlul financiar preventiv;
 - r spunde de încheierea i derularea contractelor de achizi ii de bunuri i servicii;
 - prezint  Consiliului Jude ean situa ia economico-financiar  a institu iei;
 - ia m suri pentru asigurarea pazei institu iei si a pazei contra incendiilor în institu ie;
 - stabile te m suri privind protec ia muncii i cunoa terea de c tre salaria i a normelor de securitate a
muncii;
 - realizeaz i alte sarcini stabilite prin lege pentru conduc torii de institu ii publice sau prin hotarâri
ale Consiliului Jude ean.

Atribu iile Consiliului de Administra ie se exercit  în conformitate cu prevederile legale i sunt
urm toarele:



9

 - aprob  programele de activitate i urm re te realizarea lor, propunând Consiliului Jude ean
adoptarea hot rârilor corespunzatoare;
 - întocmeste i propune, în vederea aprob rii, organigrama, statul de func ii, regulamentul de
organizare i func ionare;
 - stabile te m suri pentru respectarea disciplinei muncii i ierarhic administrative în cadrul structurilor
organizatorice existente i aprobate  prev zute de Regulamentul de Organizare i Func ionare al institu iei;
 - stabile te m suri pentru paza bunurilor unit ii, asigurarea patrimoniului i a datelor, luând toate
masurile necesare în acest scop, în conformitate cu prevederile legale;
 - examineaz i avizeaz  proiectul bugetului de venituri i cheltuieli în vederea aprob rii de c tre
Consiliul Jude ean precum i execu ia bugetar ;
 - rezolv  contesta iile f cute de salaria i împotriva m surilor dispuse de c tre director.

III.3.2.1. Evolu ia criteriilor de performan  ale conducerii institu iei în anul 2009

Nr.
crt. Denumire criterii de performan Anul 2009

1 Num r expozi ii temporare 5
2 Alte activit i culturale (programe educative,  lans ri de carte) 6
3 Particip ri la simpozioane, conferin e i alte manifest ri tiin ifice 8
4 Num rul parteneriatelor realizate 6
5 Particip ri la târguri de profil 4
6 Materiale de promovare (calendare, bro uri, c i po tale) 9

III.3.2.2. Alte informa ii despre sec ii/filiale
  Institu ia nu are sec ii/filiale.

III.4. Bugetul
    În perioada de la 01.01.2009 la 31.12.2009:

a) au fost prev zu i i realiza i indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Categorii Prev zut
(lei)

Realizat
(lei)

1 Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 200.000 198.950
2 Subven ii / aloca ii 2.160.000 2.035.000

1.804.700 1.687.7953 Cheltuieli de între inere, din care:
   - cheltuieli de capital: investi ii 1.060.00 1.059.000

555.300 546.1554 Cheltuieli de personal, din care:
   - cheltuieli cu colaboratorii - -

74,18 70,22
67.90 63.975

Cheltuieli pe beneficiar, din care:
   - din subven ie
   - din venituri proprii / surse atrase 6,28 6,25

6 Alte categorii - -

     b) gradul de acoperire din surse atrase i/sau din venituri proprii a cheltuielilor institu iei (%): 9%
    c) veniturile proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei (pe categorii de bilete/tarife
practicate: pre  întreg/pre  redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu men ionarea celorlalte facilit i
practicate): 68.100 lei
Pre ul biletelor: - copii – 2 lei.
  - adul i – 5 lei
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  - grupuri de adul i – 3 lei
- veniturile proprii realizate din alte activit i ale institu iei (vânz ri produse specifice tip souvenir,

materiale publicitare, taxe foto): total 86.259 lei
- venituri din chirii: 44.600 lei
- veniturile realizate din prest ri de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorit i:  -

    d) gradul de cre tere a surselor atrase i/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): -
    e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 24,4%
    f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 47,4%
    g) gradul de acoperire a salariilor din subven ie: 63,6 %
    h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de munc
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte i conven ii civile): -
    i) cheltuieli pe beneficiar, din care:
   - din subven ie: total – 63,97 lei
     - din venituri proprii: total – 6,25 lei

III.5. Programele
Muzeului de Mineralogie Baia Mare a lansat în anul 2009 mai multe programe:

1. Realizarea expozi iilor temporare:
a. la Muzeul de Mineralogie Baia Mare:
- Expozi ia “Achizi ii 2008”, expozi ie care se organizeaz  anual i care cuprinde cele mai

reprezentative e antioane minerale achizi ionate în anul precedent;
- Expozi ie de postere i afi e “1989-2009, 20 de ani de la deschiderea expozi iei de baz ” –

noiembrie 2009;
- Expozi ia “Achizi ii 1989-2009” – noiembrie 2009, care reprezint  o selec ie a celor mai

interesante i frumoase e antioane minerale achizi ionate pe parcursul celor 20 de ani;
b. la Planetariu:
- Expozi ia de fotografii "Un român în cosmos", dedicat  primului cosmonaut român, Dumitru

Prunariu;
c. în ar :
- Expozi ia “Comori ascunse – Flori de min ” organizat  la Muzeul Or enesc Dej, cu ocazia zilelor

ora ului în perioada iulie – noiembrie 2009;
2. Reamenajarea expozi iei de baz  a Muzeului de Mineralogie: sec iunile de Petrografie, Mineralogie i

minte (înlocuirea i repozi ionarea e antioane minerale, editarea textelor explicative din vitrine, în limba
român i englez )
3. Alte ac iuni culturale (programe educative, simpozioane, lans ri de carte etc.):
 -  „Ea este astronom” în perioada: 1-8 martie 2009, organizare de vizite gratuite pentru doamne i
domni oare, expuneri privind rolul femeii în istoria dezvolt rii astronomiei ca tiin , oferirea de m oare
personalizate cu sigla A.I.A – 2009.”;
  - „100 de ore de astronomie” - în perioada: 2-5 aprilie 2009, organizare de observa ii astronomice
gratuite i vizion ri de filme documentare specifice, ac iune cu desf urare la nivel interna ional în cadrul
Anului Interna ional al Astronomiei - 2009
 - Simpozionul na ional „PLANETARIUL DIN BAIA MARE – 40 DE ANI”, 1 iulie 2009 - Simpozion cu
participarea interna ional , la celebrarea a 40 de ani de la inaugurarea primului planetariu public din România:
Planetariul ”Baia Mare
 - “Nopti Galileene”,  ultima ac iune oficial  a Anului Interna ional al Astronomiei - 2009, desf urat  de
Planetariul Baia Mare între 23-24 octombrie 2009, dedicat  celebr rii lui Galileo, cu observa ii astronomice
asupra lunii i a planetei Jupiter, cu sateli ii s i.
            - Aniversarea a „20 de ani de la deschiderea expozi iei de baz  în actuala loca ie a Muzeului de
Mineralogie”, în data de 10 decembrie 2009, ac iune la care au participat personalit i ale muzeologiei
române ti, ale Academiei Române i ale facult ilor de geologie din Universit ile din Bucure ti, Cluj i Baia
Mare;



11

 - Lansarea lucr rii „Dic ionarul geologilor care au lucrat în zona Baia Mare i în ariile adiacente”, în
data de 21.12.2009, lucrare realizat  de membrii filialei Baia Mare a Societ ii Geologice a României, printre
care se num i o parte dintre muzeografii Muzeului de Mineralogie Baia Mare.
4. Parteneriate realizate:
  - „Proiect de parteneriat institu ional -Civiliza ia pietrei” în colaborare cu: coala cu clasele I-IV Nr. 5
Sighetu Marma iei, coala cu clasele I-VIII A.I.Cuza Baia Mare, coala cu clasele I-VIII G. Co buc Sighetu
Marma iei;
  - Expozi ia: „Flori din adâncuri” în colaborare cu Palatul Copiilor din Baia Mare, în data de 26.03.2009-
31.12.2009, în holul Muzeului de Mineralogie Baia Mare
 - Acord de parteneriat cu Direc ia Jude ean  pentru Tineret Maramure , 01.05.2009-03.05.2009, cu
scopul implement rii ac iunii „Ziua Na ional  a Tineretului”
 - Proiect de parteneriat educa ional: „Micii geologi”, pe perioada: aprilie-iunie 2009, în colaborare cu

coala cu clasele I-VIII V. Alecsandri Baia Mare
 - Acord de parteneriat cu Direc ia Jude ean  pentru Tineret Maramure , 17.06.2009-23.06.2009, cu
scopul implement rii ac iunii: „Tab ra Na ional  de Etnografie i Art  Popular , edi ia a V-a, acord prin care
participan ii la tab ra na ional  au beneficiat de vizite gratuite în muzeu.
 - Parteneri pentru itinerarea expozi iei „P durea Neagr /P durea Verde” în colaborare cu Muzeul
Na ional al Geologiei Bucure ti la Complexul Muzeal Bucovina, Muzeul de tiin ele Naturii Suceava.
5. Participare la simpozioane, conferin e i alte manifest ri tiin ifice:
 - Participare la Congresul al 16-lea al Asocia iei Societ ilor de Geologie din Europa (MAEGS – 16)
„Geology for society: education and cultural heritage” în perioada 9-13 iulie 2009, Cluj Napoca cu lucrarea
„The Baia Mare Museum of Mineralogy : a regional museum”.
 - Participare la Adunarea General  a Re elei Na ionale a Muzeelor din România, a Sinaia, 30 ianuarie
2009, cu lucrarea: „Expozi ia Flori de min -Haga 2008”;
 - Participare la Simpozionul al XXVII – lea al muzeografilor vorbitori de limb  maghiar  din Bazinul
Carpatic organizat la Kosice, Slovacia , 8-11 septembrie 2009, cu lucrarea „Minerale din colec ia Muzeului de
Mineralogie Baia Mare – 40 de ani de existen ”.
 - Participare la deschiderea oficial  a „Anului Interna ional al Astronomiei”, Sibiu, 6-8 februarie 2009, i
prezentarea planului de manifest ri  al Planetariului Baia Mare, dedicate Anului Interna ional al Astronomiei
2009;
 - Participare la Simpozion interjude ean de astronomie – Zal u, 30 aprilie 2009, cu lucrarea  „Nout i
în structura sistemului nostru solar”;
 - Participare la închiderea oficial  a Anului Interna ional al Astronomiei de la Bucure ti, 4-6 decembrie
2009,  prezentarea activit ilor desf urate în cadrul AIA 2009;
 - Participare în cadrul Proiectului MATRA, la workschop-ul “Management muzeal” organizat de c tre
Re eaua Na ional  a Muzeelor din România, Cluj-Napoca , 7-11septembrie;
 - Participare  în cadrul Proiectului MATRA, la workshop–ul „Educa ie muzeal ” organizat de c tre
Re eaua Na ional  a Muzeelor din România, Cluj-Napoca, 18 – 23 octombrie.
6. Participare la târguri de profil:
 - Muzeul Na ional de Geologie, Bucure ti;
 - Salonul de minerale Cluj-Napoca;
 - Bursa interna ional  Saint Mairie aux Mines, Fran a;
 - Bursa interna ional  Munchen, Germania
7. Eviden a i îmbog irea patrimoniului:
 - achizi ionare de e antioane minerale (flori de min )
 - clasare, informatizare, baze de date
8. Materiale de promovare:
 - realizarea site-ului Muzeului de Mineralogie Baia Mare
 - realizarea site-ului Planetariului  Baia Mare
 - calendare (de perete, de birou, de buzunar)
 - pliante i afi e
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 - bro uri: “1989-2009 Muzeul de Mineralogie Baia Mare (66 de pagini) i    ”1969-2009, 40 de ani de
astronomie la Planetariul Baia Mare” (40 de pagini).
9. Studiul serviciilor culturale oferite de Muzeul de Mineralogie
 - Realizarea unui sondaj, prin intermediul unui chestionar în perioada 1.06-31.12.2009, care i-a
propus s  adune informa ii în vederea îmbun irii serviciilor culturale oferite vizitatorilor.
10. Perfec ionarea personalului:
 - cursuri de formare profesional  – muzeograf: 2 persoane
 - curs de arhivistic : 1 persoan
 - acreditare ca expert în domeniul Geologie-Petrografie: 1 persoan
     III.6. Situa ia programelor
    Situa ia programelor în Muzeul de Mineralogie Baia Mare, la data de 31.12.2009, se prezint  conform
tabelului (orientativ) de mai jos:.

Raportarea costurilor
proiectelor realizate la

limitele valorice ale
investi iei în proiecte din

perioada 01.01.2009-
31.12.2009

Nr
crt.

Denumirea programului Costuri
prev zute
pe proiect

pentru 2009
în cadrul
acestora

Costuri
realizate

pe proiect
pentru 2009

în cadrul
acestora Mici

(între)
Medii
(între)

Mari
(între)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Organizare expozi ii temporare - -  x

2 Organizare activit i culturale
(programe educative,  lans ri de carte) - - x

3 Organizare parteneriate culturale - - x

4 Editare materiale de promovare a
institu iei - -  x

III.7. Informa ii despre sec ii/filiale:
 Nu este cazul.

B. Regulamentul de organizare i func ionare a institu iei
 Regulamentul de organizare i func ionare al Muzeului de Mineralogie este cuprins în anexa nr. 1.

IV. SARCINI I OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT
      IV.1. Sarcini
    Pentru perioada ………….(durata proiectului de management), managementul va avea urm toarele sarcini:
 - p strarea i îmbog irea patrimoniului muzeal
 - elaborarea i supunerea spre aprobarea autorit ii a proiectului de buget al institu iei
 - asigurarea eficien ei, eficacit ii i economiei în managementul mijloacelor financiare, resurselor
umane i materiale ale institu iei

- participarea la programe na ionale, europene i interna ionale în scopul atragerii de surse alternative
de finan are
 - participarea la perfec ionare profesional  în domeniul managementului
 - coordonarea rela iilor institu iei cu partenerii
 - evaluarea activit ii tuturor salaria ilor, în vederea optimiz rii activit ii institu iei
 - îndeplinirea tuturor obliga iilor care deriv  din aprobarea proiectului de management i în
conformitate cu dispozi iile/hot rârile ordonatorului principal de credite al Consiliului Jude ean Maramure ,
respectiv cele prev zute în legisla ia în vigoare i în reglement rile care privesc func ionarea institu iei;
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 -transmiterea c tre Consiliul Jude ean Maramure , conform dispozi iilor Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu iilor publice de cultur , aprobat  cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 269/2009, denumit  în continuare ordonan  de urgen , a rapoartelor de activitate i
a tuturor comunic rilor necesare.

  IV.2. Obiective
     Pentru perioada ………(durata proiectului de management), managementul va avea ca obiectiv
principal dezvoltarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare, urm rind:

a) managementul resurselor umane:
    (i) conducerea: va fi asigurat  de c tre directorul general – managerul, pe baza proiectului de management,
împreun  cu Consiliul de Administra ie.
    (ii) personalul: se vor reevalua i actualiza fi ele postului ale întregului personal, pentru a r spunde în mod
eficient cerin elor impuse prin proiectul de management, i se vor stabili i comunica criterii de evaluare pentru
monitorizarea i stimularea angaja ilor.

b) managementul economico-financiar:
    (i) bugetul de venituri (subven ii/aloca ii, surse atrase/venituri proprii): analiza bugetului de venituri, în
vederea cre terii gradului de acoperire din surse atrase i venituri proprii.
    (ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munc /conven ii/contracte încheiate în baza legilor speciale;
bunuri i servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de între inere; cheltuieli pentru repara ii capitale): analiza
bugetului de cheltuieli în vederea încadr rii în bugetul alocat institu iei i în vederea realiz rii unor economii pe
diverse capitole de cheltuieli.

c) managementul administrativ:
    (i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare i func ionare: în urma aprob rii proiectului
de management se va adapta Regulamentul de Organizare i Func ionare al Muzeului de Mineralogie pentru
a asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.
    (ii) reglement ri prin acte normative: se vor respecta toate prevederile legislative referitoare la activitatea
institu iei.
    d) managementul de proiect: se vor analiza posibilit ile de accesare a unor fonduri na ionale sau
interna ionale, în baza promov rii unor proiecte, prin colaborarea i cu sprijinul serviciului de profil din cadrul
Consiliului Jude ean Maramure .
V. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCME TE PROIECTUL DE MANAGEMENT
     Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor
din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un num r de ……..pagini + anexe i trebuie s
con in  punctul de vedere al candidatului asupra dezvolt rii i evolu iei Muzeului de Mineralogie Baia Mare în
perioada ……..
     În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în în elesul defini iilor prev zute la art. 2 din
ordonan a de urgen .
     În evaluarea proiectului de management se va urm ri modul în care oferta candidatului r spunde la
obiectivele i sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonan a de urgen , având în
vedere urm toarele prevederi, care reprezint  totodat i criteriile generale de analiz i notare a proiectelor
de management:
    a) analiza sociocultural  a mediului în care î i desf oar  activitatea institu ia i propuneri privind evolu ia
acesteia în sistemul institu ional existent;
    b) analiza activit ii profesionale a institu iei i propuneri privind îmbun irea acesteia;
    c) analiza organiz rii institu iei i propuneri de restructurare i/sau de reorganizare, dup  caz;
    d) analiza situa iei economico-financiare a institu iei;
    e) strategia, programele i planul de ac iune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu iei, conform
sarcinilor i obiectivelor prev zute la pct. IV;
    f) previzionarea evolu iei economico-financiare a institu iei, cu men ionarea resurselor financiare necesar a fi
alocate de c tre autoritate.
     Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie s  con in  solu ii manageriale concrete,
în vederea func ion rii i dezvolt rii institu iei, pe baza sarcinilor i obiectivelor.
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VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. Analiza sociocultural  a mediului în care î i desf oar  activitatea institu ia i propuneri

privind evolu ia acesteia în sistemul institu ional existent:
    a.1. institu ii/organiza ii care se adreseaz  aceleia i comunit i;
    a.2. participarea institu iei în/la programe/proiecte europene/interna ionale;
    a.3. cunoa terea activit ii institu iei în/de c tre comunitatea beneficiar  a acestora;
    a.4. ac iuni întreprinse pentru îmbun irea promov rii/activit i de PR/de strategii media;
    a.5. reflectarea institu iei în presa de specialitate;
    a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:
     - analiza datelor ob inute;
     - estim ri pentru atragerea altor categorii de beneficiari;
    a.7. beneficiarul- int  al activit ilor institu iei:
    - pe termen scurt;
     - pe termen lung;
    a.8. descrierea modului de dobândire a cunoa terii categoriilor de beneficiari (tipul informa iilor: studii,
cercet ri, alte surse de informare);
    a.9. utilizarea spa iilor institu iei;
    a.10. propuneri de îmbun iri ale spa iilor: modific ri, extinderi, repara ii, reabilit ri, dup  caz.

B. Analiza activit ii profesionale a institu iei i propuneri privind îmbun irea acesteia:
    b.1. analiza programelor/proiectelor institu iei;
    b.2. analiza particip rii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ar , la nivel
na ional/interna ional, în Uniunea European , dup  caz, în alte state);
    b.3. analiza misiunii actuale a institu iei: ce mesaj poart  institu ia, cum este perceput , factori de succes i
elemente de valorizare social , a tept ri ale beneficiarilor etc.;
    b.4. concluzii:
     - reformularea mesajului, dup  caz;
      - descrierea principalelor direc ii pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organiz rii institu iei i propuneri de restructurare i/sau de reorganizare, dup  caz:
    c.1. analiza reglement rilor interne ale institu iei i ale actelor normative incidente;
    c.2. propuneri privind modificarea reglement rilor interne i/sau ale actelor normative incidente;
    c.3. func ionarea institu iilor deleg rii responsabilit ilor: analiza activit ii consiliilor de conducere, dup  caz,
ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competen e în cadrul conducerii
institu iei;
    c.4. analiza nivelului de perfec ionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfec ionare
pentru conducere i restul personalului.

D. Analiza situa iei economico-financiare a institu iei:
    d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup  caz, completate cu informa ii solicitate/ob inute
de la institu ie:
     - bugetul de venituri (subven ii/aloca ii, surse atrase/venituri proprii);
     - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de munc /conven ii/contracte încheiate în baza legilor
speciale; bunuri i servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de între inere; cheltuieli pentru repara ii capitale);
    d.2. analiza comparativ  a cheltuielilor (estimate i, dup  caz, realizate) în perioada/perioadele
indicat /indicate în caietul de obiective, dup  caz, completate cu informa ii solicitate/ob inute de la institu ie:
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Nr.
crt. Programul Tipul

proiectului
Denumirea
proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

Observa ii,
comentarii,
concluzii

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Proiecte mici
2 Proiecte medii
3 Proiecte mari
4 Total: Total: Total: Total:

    d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institu iei:
     - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei, pe categorii de
bilete/tarife practicate: pre  întreg/pre  redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu men ionarea
celorlalte facilit i practicate;
     - analiza veniturilor proprii realizate din alte activit i ale institu iei;
     - analiza veniturilor realizate din prest ri de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorit i
publice locale;
    d.4. analiza gradului de cre tere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
    d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
    d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
    d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subven ie/aloca ie:
     - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de munc
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte i conven ii civile);
    d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
     - din subven ie;
     - din venituri proprii.

E. Strategia, programele i planul de ac iune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institu iei,
conform sarcinilor i obiectivelor prev zute la pct. IV:
    e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, dup  caz) pentru întreaga perioad  de management;
    e.2. programele propuse pentru întreaga perioad  de management, cu denumirea i, dup  caz, descrierea
fiec rui program, a scopului i intei acestuia, exemplific ri;
    e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;
    e.4. alte evenimente, activit i specifice institu iei, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evolu iei economico-financiare a institu iei, cu men ionarea resurselor
financiare necesar a fi alocate de c tre autoritate:
    f.1. previzionarea evolu iei economico-financiare a institu iei pentru urm torii ….. ani (perioada proiectului de
management), corelat  cu resursele financiare necesar a fi alocate din subven ia/aloca ia acordat  institu iei
de c tre Consiliul Jude ean Maramure :
    - previzionarea evolu iei cheltuielilor de personal ale institu iei;
    - previzionarea evolu iei veniturilor propuse a fi atrase de c tre candidat, cu men ionarea surselor vizate;
    f.2. previzionarea evolu iei costurilor, cuprins  în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse),
prin realizarea unei proiec ii financiare privind investi iile preconizate în proiecte, cuprins  în anexa nr. 3,
pentru întreaga perioad  de management (de la - -/- -/- - - - la - -/- -/- - - -);
    f.3. proiec ia veniturilor proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei, pe categorii de
bilete/tarife practicate, cuprins  în anexa nr. 4.

VII. ALTE PRECIZ RI
Candida ii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Muzeul de Mineralogie Baia Mare informa ii

suplimentare, necesare elabor rii proiectelor de management (telefon/fax: 0262-227517, e-mail
muzmin@yahoo.com. Rela ii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot ob ine i de la
Serviciul Resurse Umane din cadrul Consiliului Jude ean Maramure , telefon/fax: ………….

mailto:muzmin@yahoo.com
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VIII. ANEXELE NR. 1 - 4 FAC PARTE INTEGRANT  DIN PREZENTUL CAIET DE OBIECTIVE.

Anexa 1
    la caietul de obiective

REGULAMENTUL
de organizare i func ionare al Muzeului de Mineralogie Baia Mare

       I. DISPOZITII GENERALE
Art.1. Denumirea institutiei este: MUZEUL DE MINERALOGIE Baia Mare.

Activitatea muzeului este reglementat  de Legea muzeelor i colec iilor Legea nr.311/2003 i Legea
182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural nationa mobil.
       Muzeul func ioneaz  ca institu ie de cultur  de importan  national , cu personalitate juridic , sub
autoritatea Consiliului jude ean Maramure , având drept func ii constituirea, conservarea, cercetarea,
restaurarea i expunerea patrimoniului muzeal în scopul cunoa terii i educ rii.

Art.2. Sediul Muzeului de Mineralogie Baia Mare este în Municipiul Baia Mare, B-dul Traian nr.8.

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE
       Art. 3. 1) Obiectul de activitate al Muzeului de Mineralogie Baia Mare îl constituie salvarea i conservarea
patrimoniului mineralogic al zonei.
       Functiile principale sunt:
 a) constituirea, administrarea, conservarea i restaurarea patrimoniului muzeal;
 b) eviden a, conservarea, restaurarea, protec ia dezvoltarea i punerea în valoare prin mijloace
specifice a patrimoniului muzeal detinut;
 c) cercetarea i îmbog irea patrimoniului muzeal prin achizitii, donatii i alte surse;
 d) desf urarea activit ii expozitionale permanente în domeniu;
 e) desf urarea activit ii expozi ionale temporare;
 f) desf urarea activit ii specifice de punere în valoare a patrimoniului cultural i de educatie prin:
colocvii, simpozioane, seminarii, conferin e, comunic ri, schimburi de experien , forme specifice de educa ie
continu ;
        g) asigurarea eviden ei primare i analitice a patrimoniului muzeal propriu i organizarea unui sistem
de eviden  prin fi e i sistem computerizat;
         2) Punerea în valoare a patrimoniului muzeal mineralogic se realizeaz  prin expozi ia de baz
i expozi ii temporare în ar i str in tate. Expozi ia de baz  este organizat  pe patru sectiuni:

         - sec iunile – petrografie, mineralogie general i sistematic i z minte, la parter;
         - sec iunea “flori de min ” la etaj.
         3) Muzeul elaboreaz i deruleaz  anual programe i proiecte culturale minimale, aprobate de
Consiliul judetean, în conditiile legii i, de asemenea poate s  acceseze programe i proiecte culturale
na ionale i europene, în conditiile legii.

III. PATRIMONIUL MUZEAL
Art. 4. 1) Muzeul de ine un patrimoniu muzeal care reprezint  totalitatea bunurilor, a drepturilor i a

obliga iilor cu caracter patrimonial ce îi apar in.
         2) Bunurile care se afl  în patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate public
a judetului sau, dup  caz, al dreptului de proprietate privat .
         3) Regimul juridic al dreptului de proprietate public  sau/ i privat  asupra bunurilor care se
afl  în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art 5. Patrimoniului muzeal este reprezentat:
          a) prin bunuri de importanta stiintifica din domeniul mineralogiei, conform legii;
        b) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ si care pot fi folosite în cadrul
expozitiilor si al altor manifestari muzeale;
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Art.6. Eviden a bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este inut  prin Registrul informatizat
pentru eviden a analitic  a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu men inerea
registrelor de inventar i a documentelor primare.

Art.7. Muzeul are potrivit reglmentärilor legale în vigoare, urm toarele obliga ii:
- s  asigure integritatea, securitatea, conservarea i restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul

cultural national;
- s  realizeze documentarea, eviden a i, dup  caz, clasarea bunurilor care fac obiectul

patrimoniului muzeal;
- s  pun  în valoare patrimoniul muzeal;
- s  asigure i s  garanteze accesul publicului  al speciali tilor la bununile care constituie

patrimoniul muzeal;
- s  asigure cercetarea sau, dup  caz, punerea la dispozitie, prin cercetare, a bunurilor din

patrimoniul muzeal;
- s  previn  folosirea patrirnoniului muzeal în alte scopuni decât cele prevazute de reglementarile

legale în vigoare;
- s  ob in  autorizarea func ionarii, acreditarea i, dup  caz, reacreditarea în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;
- s  asigure prevenirea, localizarea i stingerea incendiilor;
- s  asigure paza muzeului i dotarea acestuia cu sisteme de protec ie eficiente;
- s  ia masuri pentru prevenirea i diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal în

caz de calamitate natural  sau conflict armat.
Art.8.  Muzeul este obligat sa încheie contracte de asigurare partiala sau integrala, pentru bunurile

mobile si imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale în vigoare.

IV. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVITATII
Art.9. Muzeul este organizat si functioneaza conform prevederilor Legii Nr. 311/ 2003, a muzeelor si

colectiilor publice, Legii Nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural nationa mobil, precum si
regulamentului de organizare si functionare propriu aprobat de Consiliul Judetean potrivit dispozitiilor legale în
vigoare.

Art.10. Înfiintarea si functionarea muzeului se realizeaza cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si
Colectiilor si pe baza acreditarii prevazute de Legea muzeelor si colectiilor publice.

Art. 11. Func ionarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare se asigur  de c tre personalul de
conducere, de specialitate, auxiliar i de între inere.

Art.12. Organigrama, statul de functii i num rul de personal al Muzeului de Mineralogie Baia Mare se
aprob  prin hotarâre a Consiliului Judetean.

Art.13. 1) Conducerea Muzeului de Mineralogie Baia Mare se realizeaza prin Consiliul de
Administratie si directorul institutiei.
                         2) Presedintele Consiliului de Administratie este directorul institutiei.
                3) Consiliul de Administratie se poate modifica oricând ca numar, urmare a demisiei sau
indisponibilitatii mai mari de 6 luni a oricaruia dintre membrii sai.

Art.14.  Consiliul de Administra ie se întruneste în sedinta ordinara trimestrial, la convocarea
presedintelui acestuia, în sedinte extraordinare convocate de catre presedinte sau de ceilalti membrii ai
Consiliului de Administratie sau se poate întruni de câte ori este necesar.

Art.15. Sedintele Consiliului de Administratie sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea
membrilor sai.

Art.16. Consiliul de Administratie adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor sai.
Art.17. Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie se consemneaza într-un proces-verbal

semnat dupa fiecare sedinta de catre participanti, care se pastreaza într-un registru de catre presedintele
Consiliului de Administratie.

Art.18. La sedintele Consiliului de Administratie pot participa, fara drept de vot, presedintele si
vicepresedintele Consiliului Judetean, consilieri judeteni, directorul Directiei pentru Cultura, Culte i Patrimoniu
Cultural al jud. Maramure .



18

Art.19. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita în mod gratuit atributiile ce revin acestui organ
din prezentul regulament de organizare si functionare.

Art.20. Atributiile Consiliului de Administratie se exercita în conformitate cu prevederile legale:
- aproba programele de activitate si urmareste realizarea lor, propunând Consiliului Judetean

adoptarea hotarârilor corespunzatoare;
- întocmeste si propune, în vederea aprobarii, organigrama, statul de functii, regulamentul de

organizare si functionare;
- stabileste masuri pentru respectarea disciplinei municii si ierarhic administrative in cadrul

structurilor organizatorice existente si aprobate  prevazute de R.O.F al institutiei;
- stabileste masuri pentru paza bunurilor unitatii , asigurarea patrimoniului si a datelor, luand toate

masurile necesare in acest scop, in conformitate cu prevederile legale;
- examineaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli in vederea aprobarii de catre

Consiliul Judetean precum si executia bugetara;
- rezolv  contestatiile facute de salariati împotriva masurilor dispuse de catre director.

Art.21. Conducerea executiva a muzeului se realizeaza de catre director.
         1) Directorul se numeste de Consiliul Judetean pe baza de concurs de proiecte de
management, în conditiile legii .
         2) În vederera implementarii proiectului de management, directorul încheie cu ordonatorul
principal de credite, contractul de management, în conditiile reglementarilor legale în vigoare.

Art.22. Personalul de specialitate, personalul auxiliar si de întretinere se angajeaza de catre director,
prin concurs sau examen, în conditiile legii.

Art.23. Directorul Muzeului de Mineralogie Baia Mare are urmatoarele atributii:
- asigura conducerea curenta a muzeului, îndeplinind obligatiile legale ce decurg din Regulamentul

de organizare si functionare, din hotarârile Consiliului de Administratie si ale Consiliului Judetean,
precum si din reglementarile legale în vigoare;

- asigura desfasurarea activitatii Consiliului de Administratie;
- asigura fundamentarea programelor anuale si de perspectiva pentru activitatea muzeistica,

precum si indicatorii economici si indicatorii culturali din proiectul de management si creeaza
conditii pentru realizarea acestora;

- asigura conditiile materiale si spatiale necesare pastrarii, conservarii, evidentei, cercetarii si
punerii în valoare a patrimoniului muzeal;

- ia masuri pentru îmbunatatirea continua a serviciilor culturale ale muzeului fata de publicul
vizitator;

- ia toate masurile necesare, potrivit dispozitiilor legale, pentru buna desfasurare a activitatii
muzeului în conditii performante, pentru asigurarea integritatii patrimoniului acestuia si pentru
asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca pentru salariati;

- ia masuri, pe baza constatarilor si propunerilor organelor competente, pentru prevenirea si
înlaturarea deficientelor si abaterilor specifice activitatii muzeului,

- reprezinta muzeul în relatiile cu Consiliul Judetean, Ministerul Culturii si Cultelor si institutiile
subordonate acestuia, persoanele juridice si fizice, precum si cu instantele judecatoresti, putând
da împuternicire de reprezentare în acest scop si altor salariati din cadrul muzeului;

- încheie acte juridice în numele si pe seama institutiei, conform competentelor sale;
- aproba fisele posturilor si atributiile de serviciu ale salariatilor potrivit organigramei si statului de

functii aprobate de Consiliul Judetean;
- stabileste programul de functionare al institutiei, de lucru al muzeului si de activitate al salariatilor

prin Regulamentul de ordine interioara;
- stabileste atributiile de serviciu ale personalului angajat;
- aproba dupa caz evaluarea sau calificativele anuale pentru salariatii institutiei;
- asigura conditiile necesare pentru perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor, potrivit

prevederilor legale;
- aproba salariile, sporurile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor, potrivit prevederilor

legale;
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- aplica sanctiuni disciplinare conform dispozitiilor legale în vigoare, stabileste raspunderea
materiala în conditiile si termenele prevazute de lege;

- este ordonator secundar de credite;
- elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean bugetul anual al institutiei;
- adopta masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- asigura respectarea destinatiilor alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
- raspunde de organizarea contabilitatii si controlul financiar preventiv;
- raspunde de încheierea si derularea contractelor de achizitii de bunuri si servicii;
- prezinta Consiliului Judetean situatia economico-financiara a institutiei;
- ia masuri pentru asigurarea pazei institutiei si a pazei contra incendiilor în institutie;
- stabileste masuri privind protectia muncii si cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate

a muncii;
- realizeaza si alte sarcini stabilite prin lege pentru conducatorii de institutii publice sau prin hotarâri

ale Consiliului Judetean.
Art.24.  În vederea realizarii atributiilor si reglementarii activitatii interne a institutiei, directorul emite

decizii.
Art.25. Sanctionarea disciplinara si eliberarea din functie a directorului se face prin hotarâre a

Consiliului Judetean, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.26. 1) În cadrul Muzeului de Mineralogie func ioneaz  Comisia de evaluare i achizitie de bunuri

culturale. Componen a acestei comisii i modul de lucru se stabilesc prin decizia directorului.
         2) Membrii acestei comisii au responsabilitati si raspunderi prevazute de  legile in vigoare.

Art.27. Personalul muzeului cuprinde personalul de specialitate si administrative, cu regim de
personal contractual.

Personalul muzeului are toate drepturile stabilite prin normele legale privitoare la personalul
contractual din unitatile bugetare si reglementarile specifice.

IV. FINANTAREA ACTIVITATII
Art.28. 1) Muzeul de Mineralogie Baia Mare este finan at de Consiliul Jude ean Maramure  cu

respectarea prevederilor legale în vigoare.
         2) Sursele de finantare sunt alocatii de la bugetul Consiliului Judetean si venituri proprii.
        3) Veniturile proprii provin din :
          -taxa de intrare pentru vizitarea expozitiilor permanente sau temporare;
          -vanzari de obiecte si produse tip souvenir
          -chirii din contracte de inchiriere a spatiilor neutilizate ale muzeului
          -donatii;
          -expozitii temporare organizate in tara si strinatate.
         4) Executia bugetara se realizeaza conform dispozitiilor legale în vigoare.
         5) Tarifele pentru serviciile oferite publicului se aproba de catre Consiliul Judetean ,la
propunerea directorului prin hotarârea de aprobare a impozitelor si taxelor locale.

Art.29. Auditul financiar al institutiei se realizeaza prin compartimentul de specialitate din aparatul
propriu al Consiliului Judetean.

V. PATRIMONIUL
Art.30. Patrimoniul Muzeului de Mineralogie Baia Mare este format din mijloace fixe si obiecte de

inventar care se inventariaza anual, precum si din bunuri de patrimoniu muzeal supuse inventarierii conform
reglementarilor legale în vigoare.

Art.31. 1) Patrimoniul administrat de muzeu apartine Consiliului Judetean Maramure  în regim de
proprietate public i este cel înscris în Registrul Inventar al muzeului.
         2) Muzeul are drept de folosin , între inere i conservare în limitele stabilite de reglementarile
în vigoare.
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Art.32. 1) Inventarierea patrimoniului de inut de muzee se face potrivit reglement rilor legale în
vigoare.
         2) Eviden a, inventarierea, clasarea i declasarea bunurilor culturale mobile aflate în colec iile
muzeului se realizeaz  în sistem clasic i informatizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VI. DISPOZITII FINALE
Art.33. Muzeul dispune de tampil  proprie pe care este înscris urmatorul text: “MUZEUL DE

MINERALOGIE BAIA MARE MARAMURES“.
Art.34. Pe cladirea sediului Muzeului de Mineralogie se afla instalat  firma cu inscriptia: “MUZEUL DE

MINERALOGIE BAIA MARE ".

DIRECTOR
Victor Gorduza

Baia Mare, 10.01.2004

Anexa 2
    la caietul de obiective

TABELUL VALORI DE REFERIN  ALE COSTURILOR AFERENTE INVESTI IEI

Categorii de investi ii în
proiecte

Limite valorice ale investi iei în
proiecte din perioada precedent

(de la …..la …..)

Limite valorice ale investi iei în
proiecte propuse pentru perioada

de management (de la….    la …… )
(1) (2) (3)
Mici de la ... lei pân  la ... lei de la ... lei pân  la ... lei
Medii de la ... lei pân  la ... lei de la ... lei pân  la ... lei
Meri de la ... lei pân  la ... lei de la ... lei pân  la ... lei
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Anexa 3
    la caietul de obiective

TABELUL INVESTI IILOR ÎN PROGRAME

Total investi ie
în programNr.

crt.
Programe /
Surse de
finan are

Categorii
de

investi ii în
proiecte

Nr. de
proiecte
în primul
an (2010)

Investi ie în
proiecte în
primul an

(2010)

Nr. de
proiecte în

anul ”x”

Investi ie în
proiecte în

anul ”x” Primul
an

Anul
”x”

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(mici)
..... lei
(medii)
..... lei

1

Programul
a) ....

(mari)
..... lei

2

TOTAL
Din care:

- Total nr.
de proiecte
în primul
an

Total
investi ie în
proiecte în
primul an
(lei),
din care :

Total nr. de
proiecte în
anul ”x”

Total
investi ie în
proiecte în
anul ”x” (lei)

-  -

3 Surse
atrase

- - - -  -

4 Bugetul
autorit ii

- - - -  -

 Anexa 4
    la caietul de obiective

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZ , SPECIFIC  INSTITU IEI,
PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE

Perioada Nr. de proiecte
proprii

Nr. de
beneficiari Nr. de bilete Venituri propuse

(mii lei)
Anul de referin
Primul an
Anul x
TOTAL:
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 3
la Hot rârea CJ MM

      nr. 90 din 30 iunie 2010

COMISIA DE CONCURS
în vederea încredin rii managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

1.  Rohian Anton,  reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;
2. _______________________ specialist în domeniul de activitate;
3. _______________________ specialist în domeniul de activitate;
4. _______________________ specialist în domeniul de activitate;
5. _______________________ specialist în domeniul de activitate.
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 4
la Hot rârea CJ MM

      nr. 90 din 30 iunie 2010

COMISIA DE SOLU IONARE A CONTESTA IILOR

la concursul de încredin are a managementului la
Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare

1. Indre Ioan, reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;
2. _______________________ specialist în domeniul de activitate;
3. _______________________ specialist în domeniul de activitate.


