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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a

Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Nota
de funadamentare a Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare i avizul favorabil al comisiei
înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;

zând prevederile O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/
2006 privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor m suri financiare;

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 RÂRE:

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare a Muzeului jude ean de
Mineralogie Baia Mare, conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Începând cu data aprob rii prezentului Rgeulament, orice dispozi ie contrar  se
abrog .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului resurse – umane;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  24 voturi „pentru”, un vot „împotriv ” i 5 ab ineri în
edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30

consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

               Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 martie 2011
Nr. 33
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE
AL MUZEULUI DE MINERALOGIE BAIA MARE

CAPITOLUL I.
DISPOZI II GENERALE

Art. 1. (1). Conform prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor i colec iilor publice, modificat i
completat , Muzeul de Mineralogie Baia Mare, denumit în continuare Muzeul, este institu ie
public  de cultur i cercetare tiin ific , aflat  în serviciul comunit ii, care colec ioneaz ,
conserv , cerceteaz , restaureaz , comunic i expune, în scopul cunoa terii, educ rii i recre rii,

rturii materiale i spirituale ale existen ei i evolu iei comunit ilor umane, precum i ale
mediului înconjur tor.
(2). Muzeul este institu ie de importan  jude ean , sub autoritate administrativ  a Consiliului
Jude ean Maramure  care are competen a de înfiin are, organizare i dezvoltare a acesteia, cu avizul
Ministerului Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional.
(3). Func iile principale ale Muzeului sunt:
  a) constituirea tiin ific , administrarea, conservarea i restaurarea patrimoniului muzeal;
    b) cercetarea tiin ific , eviden a, documentarea, protejarea i dezvoltarea patrimoniului
muzeal;
    c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoa terii, educ rii i recreerii.
(4). Func iile principale ale colec iilor publice sunt:
    a) constituirea, administrarea, conservarea i restaurarea patrimoniului propriu;
    b) cercetarea, eviden a, documentarea, protejarea i dezvoltarea patrimoniului propriu;
  c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.
Art. 2. Muzeul î i desf soar  activitatea în conformitate cu prevederile legisla iei române în vigoare
(Legea muzeelor i colec iilor publice nr. 311/2003 republicat , Legea nr. 488/2006 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional
mobil)  i cu dispozi iile prezentului Regulament Organizare i Func ionare (denumit în continuare
ROF).
Art. 3. (1). Muzeul i are sediul în Municipiul Baia Mare, Bld.  Traian nr. 8, jude ul Maramure .
Toate actele, facturile, anun urile, publica iile ori scrisorile emise de Muzeu vor con ine denumirea,
sediul, contul de trezorerie i codul de înregistrare fiscal  a Muzeului.
2. Muzeul este persoan  juridic , ordonator ter iar de credite, având firm , sigl i sigiliu ( tampil )
proprii.
Art. 4. Muzeul a fost înfiin at la 10 decembrie 1992  prin Decizia nr. 105/10.12.1992 a  Consiliului
Jude ean Maramure .
Art. 5. (1) Activitatea Muzeului se desf oar  pe baza planurilor de activitate anuale  aprobate de
Consiliul Jude ean Maramure .
(2). Orarul de func ionare a institu iei i a expozi iilor se stabile te de Consiliul de Administra ie al
muzeului i se aprob  de managerul institu iei, putând fi adaptat în func ie de necesit i.
Art. 6. (1) Activitatea muzeelor i a colec iilor publice de drept public se finan eaz  din venituri
proprii i din subven ii acordate de la bugetul local.
(2)Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee i colec ii publice, din
dona ii i sponsorizari, din alte activit i specifice.
(3) Veniturile prev zute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispozi iilor
legale în vigoare.
Art. 7. (1) Muzeul depune la direc ia de specialitate a Consiliului Jude ean Maramure , la termenele
solicitate proiectul de buget pentru a fi analizat i supus aprob rii Consiliului Jude ean Maramure ,
precum i execu ia bugetar , balan ele i bilan urile trimestriale i anuale.
(2) De execu ia bugetar  r spund: managerul muzeului, care este ordonatorul de credite i eful
Serviciului Buget- Contabilitate- Resurse umane- Administrativ.
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CAPITOLUL II.
SCOPUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 8. Muzeul este o institu ie de cultur , aflat  în serviciul societ ii, f  scop lucrativ,  deschis
publicului, care colec ioneaz , conserv , cerceteaz , restaureaz , realizeaz  documentarea
patrimoniului muzeal, comunic i expune, în scopul cunoa terii, educ rii i recreerii.
Art. 9. Muzeul urm re te îndeplinirea scopului i func iilor sale principale prin urm toarele
activit ii specifice obiectului s u de activitate:
a) cercetarea tiin ific , în conformitate cu programele anuale i de perspectiv  a patrimoniului pe
care îl administreaz ;
b) cercetarea i documentarea în vederea complet rii i îmbog irii patrimoniului muzeal prin
achizi ii, dona ii sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;
c) organizarea eviden ei patrimoniului cultural de inut în administrare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
d) conservarea i restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul
expozi iilor permanente i temporare, a programelor educative specifice, a publica iilor etc.;
f) punerea în valoare i comunicarea c tre publicul larg a rezultatelor tiin ifice pe care le ob ine în
activitatea de cercetare;
g) men inerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale
acestuia i orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în
func ie de acestea;
h) men inerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organiza ii neguvernamentale,
culturale, institu ii de înv mânt i cercetare, organisme i foruri interna ionale de profil.
Art. 10. Pentru realizarea obiectului s u de activitate, Muzeul are urm toarele atribu ii principale:
a) elaboreaz  programele i proiectele culturale proprii;
b) stabile te m suri tehnice, organizatorice i economice pentru aducerea la îndeplinire a
programelor culturale aprobate i r spunde de îndeplinirea acestora;
c) r spunde pentru realizarea lucr rilor de repara ii capitale, restaurare, conservare i protec ie a
patrimoniului cultural mobil i imobil aflat în administrarea sa;
d) colaboreaz  cu toate institu iile, organiza iile i organismele abilitate de lege în domeniu, pentru
aplicarea m surilor privind eviden a, conservarea, restaurarea i punerea în valoare a bunurilor
imobile i mobile din patrimoniului cultural.
c) clasarea, eviden a, restaurarea i conservarea obiectelor de patrimoniu cultural na ional i de
patrimoniu cultural muzeal;
d) valorificarea cultural , instructiv-educativ i recreativ  a patrimoniului pe care îl de ine, prin
expunerea în expozi iile permanente i în expozi ii temporare tematice organizate atât la sediu cât i
în alte spa ii de expozi ii din ar i din str in tate, cu respectarea legisla iei în vigoare privind
patrimoniul cultural mobil;
e) punerea în valoare i comunicarea public  prin expozi ii permanente i temporare, comunic ri i
publica ii tip rite a rezultatelor cercet rilor tiin ifice din domeniile de specialitate;
g) contactul permanent cu publicul de toate categoriile, cu mediile de informare, cu organiza ii
neguvernamentale, institu ii culturale, de înv mânt i cercetare tiin ific , organisme i foruri
interna ionale, precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDO etc., prin contacte i schimburi de idei,
prin participarea la manifest ri tiin ifice i culturale interne i interna ionale, precum i ca
membru institu ional al unor asocia ii i foruri de specialitate na ionale i interna ionale;
Art. 11. Muzeul beneficiaz  de drepturile de autor conferite prin lege, pentru toate formele de
valorificare a bunurilor din colec iile sale. Dreptul de reproducere i cercetare prin diferite
mijloace i sub orice form  a obiectelor din colec iile proprii este rezervat exclusiv muzeului.
Art. 12. Muzeul poate asigura asisten  de specialitate pentru alte muzee din re eaua Consiliului
Jude ean Maramure i, contra-cost pentru colec ii colare, s te ti, de cult ori particulare, în
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chestiuni privind normele de conservare i securitate ale bunurilor de patrimoniu i valorificarea lor
tiin ific , cultural , instructiv i recreativ .

Art. 13. Muzeul poate organiza programe de studiu i practic  pentru elevi, studen i, doctoranzi,
tineri speciali ti în formare sau profesori din ar  sau din str in tate, prin colaborare cu unit ile de
înv mânt, cercetare i perfec ionare a cadrelor interesate.
Art. 14. Pentru realizarea activit ilor care decurg din func iile sale specifice, Muzeul are o structur
organizatoric i un stat de func ii proprii.

CAPITOLUL III.
PATRIMONIUL

Art. 15.  (1) Muzeul administreaz i gestioneaz , potrivit legisla iei în vigoare, bunuri mobile i
imobile aflate în domeniul public al jude ului Maramure , astfel:
 a)Bunuri imobile:
 - imobilul din Bld. Traian nr.8, Baia Mare (sediul muzeului)

- imobilul  din str. George Co buc  nr. 16, Baia Mare (cl dire Planetariu)
- teren, Bld. Traian  nr. 8, Baia Mare
- teren, str. George Co buc  nr. 16, Baia Mare

b) Bunuri mobile:
- e antioane minerale;
- colec ia de timbre;

c) Fac parte, de asemenea, din bunurile mobile: mobilierul din expozi iile permanente i temporare,
depozite, laborator, mijloace de transport auto, precum i articolele necesare personalului de
specialitate (echipamente, aparatur  electric i electronic , utilaje, aparate foto etc.).
(2) Atât bunurile mobile cât i cele imobile sunt înscrise în inventarele institu iei, pe baza c rora se
ine eviden a general  a întregului patrimoniu, de c tre Serviciul Buget-Contabilitate-Resurse

Umane-Administrativ.
Art. 16. Patrimoniul Muzeului se poate îmbog i prin achizi ii, dona ii, transferuri, precum i prin
preluarea în custodie de bunuri materiale ori bunuri culturale, de la persoane fizice i persoane
juridice de drept public sau privat, din ar  ori din str in tate.
Art. 17. Transferul, custodia sau itinerarea bunurilor ce alc tuiesc patrimoniul Muzeului în
interiorul sau exteriorul rii, în scopul valorific rii  tiin ifice, expozi ional se va face numai cu
respectarea strict  a dispozi iilor legale cu aplicabilitate în materie.
Art. 18. Bunurile aflate în administrarea Muzeului se gestioneaz  potrivit dispozi iilor legale în
vigoare, conducerea Muzeului fiind obligat  s  aplice m surile prev zute de lege în vederea
protej rii bunurilor din administrare, cu diligen a unui bun proprietar.

CAPITOLUL IV.
BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI

Art. 19. Cheltuielile curente i de capital ale Muzeului se finan eaz  din subven ii acordate de
Consiliul Jude ean Maramure i din venituri proprii.
Art. 20. (1). Veniturile proprii se realizeaz  din activit i realizate direct de Muzeu i anume:
a) încas ri din taxele de intrare la expozi iile realizate de muzeu în spa iile proprii cât i în afara
muzeului, precum i din taxele de intrare la proiec iile de filme i spectacole de Planetariu;
b) încas ri din organizarea de expozi ii temporare organizate atât în ar  cât i în st in tate;
c) închirieri de spa ii i bunuri mobile;
d) venituri din activitatea de cercetare tiin ific  (lucr ri tiin ifice,  contracte de cercetare tiin ific
etc.);
e) venituri din acordarea de asisten  de specialitate în elaborarea unor tematici de expozi ii,
asisten a i executarea unor lucr ri de conservare ;
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f) expertizare i evaluare în probleme de specialitate;
h) venituri din comercializarea la standul muzeului: a unor replici dup  piese reprezentative din
patrimoniul muzeului precum i a unor materiale promo ionale cu referiri la poten ialul cultural,
tiin ific i patrimonial al muzeului; diferite obiecte i produse de tip suvenir,  cu respectarea

legisla iei în domeniu;
i) venituri din alte servicii oferite de muzeu, din dona ii i sponsoriz ri, din alte activit i specifice;
g) venituri realizate prin intermediul unui bufet sau unor distribuitoare  automate prin care se vor
comercializa cafea i b uturi r coritoare îmbuteliate.

(2). Veniturile prev zute la alin. 1 sunt gestionate în regim extrabugetar, conform
dispozi iilor legale în vigoare.
Art. 21. Pre urile i tarifele pentru serviciile oferite de Muzeu sunt stabilite de Consiliul de
Administra ie i aprobate de Consiliului Jude ean Maramure .

CAPITOLUL V.
STRUCTURA ORGANIZATORIC

Art. 22. Conform prezentului ROF, Muzeul este organizat pe sec ii i servicii.
(1). Structura organizatoric  a muzeului este urm toarea:
- Sec ia Mineralogie;
- Sec ia Planetariu;
- Laborator cercetare;
- Serviciul Marketing-Educa ie Muzeal ;
- Serviciul Buget-Contabilitate-Resurse Umane-Administrativ.
(2). Organigrama muzeului i statul de func ii cu num rul de posturi sunt aprobate anual de
Consiliul Jude ean Maramure .

Art. 23. Personalul de specialitate al muzeului este format din speciali ti cu studii superioare sau
medii, conform Legii 311/2003, salariza i conform legisla iei în vigoare i se compune din:
cercet tori tiin ifici,  muzeografi, conservatori, gestionari - custode sal  etc.
(1). Absolven ii institu iilor de înv mânt superior, postuniversitar sau preuniversitar încadra i în
muzeu se specializeaz  prin cursuri de formare i atestare în muzeologie, conservare etc., organizate
de Centrul de Preg tire Profesional  în Cultur  al Ministerului Culturii Cultelor i
Patrimoniului Na ional, precum i prin universit i.
(2). De inerea de c tre personalul de specialitate din muzeu (cercet tori tiin ifici, muzeografi,
conservatori, gestionari custode de sal  etc.) a atestatului recunoscut la nivel na ional, emis de
Centrul de Preg tire Profesional  în Cultur  al Ministerului Culturii Cultelor i Patrimoniului
Na ional, în urma absolvirii cursurilor de formare i atestare organizate de acest centru, este
obligatorie.
(3). Neob inerea atestatului prev zut la alin. (1), ca i refuzul de a urma cursurile organizate de
Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional prin Centrul de Preg tire Profesional  în
Cultur  atrag, în cazul angajatului împricinat, desfacerea contractului de munc .
(4). Personalul de specialitate care a ob inut atestatul prev zut la alin. (1) în urma cursurilor
suportate financiar de muzeu, este obligat prin contract, conform Codului Muncii, s  r mân
încadrat în schema muzeului pentru o perioad  de cel pu in trei ani de la data absolvirii cursurilor
sau stagiului de formare profesional , în caz contrar urmând a restitui integral muzeului taxele i
cheltuielile de colarizare.
Art. 24. Conducerea Muzeului este asigurat  de manager.
Art. 25. (1). Consiliul de Administra ie este organismul cu atribu ii consultative.
(2). Consiliul de Administra ie este format din manager, efii Sec iilor Mineralogie i Planetariu
eful Serviciului Marketing-Educa ie Muzeal , eful Serviciului Buget-Contabilitate-Resurse

Umane-Administrativ. Pre edintele Consiliului de Administra ie este managerul Muzeului.
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(3). Consiliul de Administra ie se întrune te în edin e lunare i ori de câte ori este nevoie. Procesele
verbale ale edin elor Consiliului de Administra ie se consemneaz  într-un registru sau sunt
îndosariate într-un dosar special, managerul urm rind punerea în practic  a hot rârilor adoptate.
Art. 26. (1) Consiliul de Administra ie are urm toarele atribu ii:

a) dezbate Raportul anual de activitate i Planul anual de activitate;
b) analizeaz  stadiul de realizare a lucr rilor majore întreprinse în cadrul institu iei i

propune managerului  m surile în consecin ;
c) analizeaz i propune m surile de perfec ionare i specializare propuse de efii sec iilor

i serviciilor  sau, dup  caz, de manager;
d)  propune priorit ile în investi ii, analizeaz i avizeaz , la cererea managerului, modul

de îndeplinire a planului de investi ii, a planului de dot ri generale i a celui de repara ii
curente i capitale;

e) analizeaz i propune m suri de paz , securitate, protec ie contra incendiilor, precum i
orice alte m suri de protejare a bunurilor muzeale i a publicului în diverse situa ii
specifice;

f)  analizeaz i propune promovarea, premierea sau alte forme de recompensare moral
ori, dup  caz, sanc ionarea angaja ilor pe baza rezultatelor individuale;

g) analizeaz  propuneri, memorii, materiale primite din partea salaria ilor i care se refer
la condi iile generale de administrare i func ionare a institu iei;

h) propune direc iile de dezvoltare ale Muzeului;
i) aprob  planul de expozi ii permanente i temporare ale institu iei;
j) îndepline te orice alte atribu ii, potrivit dispozi iei managerului.

(2) edin ele Consiliului de Administra ie se pot ine în prezen a a cel pu in jum tate plus unu din
num rul membrilor s i.
(3) Procesele verbale ale edin elor se consemneaz  într-un registru special .
Art. 27. Managerul este numit prin hot râre a Consiliul Jude ean Maramure , pe baz  de concurs,
cu studii superioare, cu aptitudini manageriale i pedagogice.
Art. 28. Managerul este pre edintele Consiliului de Administra ie i are urm toarele atribu ii,
competen e i responsabilit i:
a) reprezint i angajeaz  juridic, profesional i financiar institu ia în rela iile oficiale cu
organismele de stat i cu ter i conform legisla iei în vigoare;
b) îndepline te func ia de ordonator ter iar de credite i r spunde de utilizarea eficient , cu
respectarea prevederilor legale, a bugetului institu iei i a altor surse de venituri;
c) angajeaz  personalul muzeului, conform cerin elor i cu respectarea legisla iei în materie;
d) aprob  Regulamentul de Ordine Interioar i orice alte norme privind disciplina profesional ,
economic i administrativ ;
e) nume te Consiliul tiin ific al muzeului, efii de sec ii i de servicii, precum i componen a
comisiilor de specialitate (achizi ii, evaluare a bunurilor, inventariere, casare, promovare etc.)
prev zute de lege;
f) aprob  toate documentele financiar-contabile care prev d semn tura sa;
g) r spunde în fa a organului ierarhic superior pentru activitatea muzeului i pentru îndeplinirea
programului propriu de conducere a muzeului;
h) îndrum , controleaz i r spunde de ansamblul activit ilor tiin ifice, cultural-educative i
administrative din cadrul muzeului;
i) asigur  instituirea unui climat normal de lucru în cadrul muzeului;
j) aprob  perfec ionarea i specializarea personalului prin participare la cursuri specifice;
k) aprob  e alonarea concediilor legale de odihn  ale salaria ilor;
m) aprob  sau respinge cererea pentru dreptul la cumul de func ii în alte institu ii;
n) adopt  orice alte m suri pe care le consider  necesare pentru buna desf urare a activit ii
generale i specifice a fiec rei sec ii i a fiec rui compartiment în parte, în limita prevederilor legale
în vigoare;
o) managerul poate delega unele atribu ii efilor sec iilor sau serviciilor institu iei;
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p) în perioada când lipse te din muzeu, managerul nume te un înlocuitor în persoana unui ef de
sec ie sau serviciu;
1) îndepline te orice alte atribu ii stabilite de c tre organul ierarhic i r spunde pentru realizarea lor.
Art. 29. În exercitarea atribu iilor sale managerul emite decizii.
Art. 30. eful Serviciului Marketing-Educa ie Muzeal  are urm toarele atribu ii i responsabilit i:
a) coordoneaz  direct activitatea Servciului Marketing- Educa ie Muzeal ;
b) asigura introducerea cu succes pe pia  a serviciilor culturale i educa ionale oferite de muzeu;
c) sondeaz  periodic pia a pentru o estimare concret  a raportului real dintre cerere i ofert  în
domeniul ofertei de servicii cultural educative pe care muzeul o propune comunit ii;
d) prospecteaz  pia a pentru a putea urm ri trendul acesteia, în vederea stabilirii celor mai adecvate
modalit i de atragere a vizitatorilor;
e) elaboreaz  noi strategii de promovare a produselor culturale i educa ionale ale muzeului;
f) men ine permanent o leg tur  strâns  cu colile, liceele i colegiile, universit ile i organiza iilor
de tineret din municipiu i din jude , acestea fiind consumatorii tradi ionali ai bunurilor culturale i
educa ionale produse de muzeu;
g) men ine permanent leg tura cu presa local i central i elaboreaz  comunicatele de pres ;
h) chestioneaz i analizeaz  preferin ele vizitatorilor în vederea îmbun irii permanente a
serviciilor oferite de muzeu;
i) monitorizeaz  concuren a;
j) negociaz i gestioneaz  contractele de publicitate, de închirieri spa ii, precum i parteneriatele cu
institu iile de înv mânt;
k) întocme te i prezint  Consiliului de Administra ie planuri de campanii publicitare i de
promovare a imaginii muzeului, analizând ofertele de publicitate i identificând cele mai
avantajoase forme de promovare, atât din perspectiva impactului asupra pie ei, cât i din
perspectiva costurilor;
l) sesizeaz  conducerea cu privire la nevoia de a lua parte la anumite evenimente profesionale i
sociale;
m) urm re te rezolvarea eventualelor reclama ii din partea vizitatorilor;
n) colaboreaz  cu efii sec iilor i serviciilor din cadrul institu iei.
Art. 31. eful Serviciului Buget - Contabilitate - Resurse Umane - Administrativ are urm toarele
atribu ii i responsabilit i:

a) coordoneaz  Serviciul Buget-Contabilitate-Resurse Umane-Administrativ;
b) asigur i r spunde de cheltuirea eficient  a fondurilor repartizate pentru activit ile de

între inere i func ionare a institu iei;
c) deleag  la nivele ierahice inferioare, pentru activit ile administrative i tehnice,

competen e permanente sau periodice;
d) r spunde pentru adoptarea corespunz toare a programelor informatice utilizate pentru

prelucrarea datelor financiar-contabile;
e) r spunde de întocmirea balan elor de verificare i a bilan ului contabil în termenii prev zu i

de lege;
f) r spunde de fundamentarea indicatorilor economico-financiari i întocmirea bugetului de

venituri i cheltuieli i defalcarea lui pe trimestre;
g) asigur  analiza periodic  a rezultatelor financiare ale institu iei pe baza datelor din bilan ul

contabil i propune m suri pentru cre terea veniturilor extrabugetare;
h) organizeaz i execut  controlul financiar preventiv i controlul gestionar de fond asupra

gospod ririi mijloacelor materiale b ne ti stabilind, dup  caz, sanc ionarea persoanelor
vinovate de nerespectarea disciplinei financiare;

i) asigur , prin m suri concrete, execu ia bugetar , efectuarea la termen i cuantumul stabilit a
rs mintelor cuvenite bugetului de stat;

j) r spunde de controlul opera iunilor patrimoniale efectuate i de realitatea acestora;
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k) r spunde, împreun  cu managerul institu iei, de efectuarea inventarierii generale a
patrimoniului conform legisla iei în vigoare, evaluarea concret  a elementelor patrimoniale
pe baza inventarierilor efectuate i reflectarea acestora în bilan ul contabil;

l) asigur  organizarea eviden ei contabile a investi iilor Muzeului prin:
a. elaborarea proiectului de investi ii i lucr ri de interven ii, pe baza prepunerilor

efilor de compartimente din structura institu iei;
        b. întocmirea documenta iei în vederea deschiderii finan rii obiectivelor de investi ii;
       c. exercitarea supravegherii pe întreg procesul execu iei pân  la finalizarea acestora;
m) r spunde pentru respectarea normelor legale cu privire la încadrarea gestionarilor i a

spunderilor acestora;
n) organizeaz i r spunde de arhiva financiar-contabil ;
o) colaboreaz , dup  caz, cu sec iile din institu ie, la identificarea cauzelor care determin

rezultatele negative în activitatea economico-financiar i colaboreaz  la stabilirea m surilor
corespunz toare;

p) angajeaz  Muzeul prin semn tur , al turi de managerul institu iei, în toate opera iunile
economico-financiare;

q) întocme te cererile de alimentare cu fonduri în func ie de necesar;
r) asigur i r spunde de buna organizare i desf urare a activit ii de personal, financiar-

contabile i administrative în conformitate cu dispozi iile legale în vigoare;
s) asigur  condi ii de angajare legal  a pl ilor la oferta cea mai avantajoas  pentru cheltuielile

administrativ-gospod re ti i pentru programele culturale;
t) întocme te statul de func ii al institu iei;
u) economise te resursele materiale i verific  utilizarea eficient  a resurselor umane;
v) asigur  utilizarea eficient  a echipamentelor de birou din dotare;
w) întocme te devizele de cheltuieli  împreun  cu efii sec iilor pentru programele culturale din

agenda institu iei, dup  ce organizatorul respectivului program a realizat întreaga
documenta ie necesar ;

x) organizeaz  ocuparea posturilor prin concurs i face parte din comisia de angajare i
promovare a personalului;

y) angajeaz  institu ia în toate opera iunile patrimoniale;
z) rezolv  orice alte sarcini prev zute în actele normative referitoare la activitatea financiar-

contabil -resurse umane-administrativ;
Art. 32. (1). Sec iile muzeului sunt conduse de câte un ef de sec ie. Ace tia sunt angaja i pe baz
de concurs, prin decizia managerului i sunt subordona i acestuia;
(2). eful Sec iei Mineralogie  are urm toarele atribu ii i responsabilit i:
a) execut  conducerea opera ional  a sec iei i r spunde de aceasta în fa a conducerii operative a
muzeului;
b) întocme te programele, planurile curente i de perspectiv , precum i rapoartele de activitate ale
sec iei;
c) r spunde de realizarea planurilor i proiectelor sec iei i particip  la îndeplinirea lor, al turi de
personalul sec iei;
d) organizeaz i conduce activitatea de cercetare tiin ific  din cadrul sec iei i de valorificarea
acesteia prin publica ii tiin ifice i materiale de propagand  specifice muzeului, prin organizarea de
expozi ii permanante i temporare în ar i str in tate, desf oar , în mod nemijlocit, munc  de
cercetare tiin ific , prin participarea la elaborarea lucr rilor care-i revin prin planul de cercetare;
e) coordoneaz i r spunde de activitatea de îmbog ire a colec iilor, de eviden , depozitare,
conservare i restaurare a patrimoniului sec iei;
f) coordoneaz i r spunde de valorificarea expozi ional  a patrimoniului, prin organizarea de
expozi ii permanente i temporare i de întocmire a documenta iei aferente;
g) întocme te evalu rile anuale ale personalului din subordine i solicit  când este cazul,
recomand rile Consiliului tiin ific;
h) propune conducerii institu iei premierea, sau, dup  caz, sanc ionarea personalului din subordine;
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i) urm re te folosirea judicioas  a bazei materiale a sec iei i face propuneri pentru îmbog irea ei,
precum i pentru casarea unor bunuri din gestiunea sec iei;
j) urm re te buna func ionare a sistemului de paz  militarizat , a sistemului antiefrac ie i a celui de
prevenire i stingere a incendiilor în sectorul s u de activitate;
k) se preocup  de îmbun irea activit ii i de asigurarea unor condi ii optime de munc ;
l) coordoneaz  activitatea de preg tire i perfec ionare a personalului din subordine i particip  Ia
realizarea programelor de preg tire proprie;
m) informeaz  conducerea institu iei în leg tur  cu toate aspectele activit ii sec iei, luând m suri,
de comun acord, pentru rezolvarea sarcinilor acesteia;
n) colaboreaza cu efii sec iilor i serviciilor din cadrul institu iei.
(3). eful Sec iei Planetariu  are urm toarele atribu ii i responsabilit i:
a) execut  conducerea opera ional  a sec iei i r spunde de aceasta în fa a conducerii operative a
muzeului;
b) întocme te programele, planurile curente i de perspectiv , precum i rapoartele de activitate ale
sec iei;
c) r spunde de realizarea planurilor i proiectelor sec iei i particip  la îndeplinirea lor, al turi de
personalul sec iei;
d) organizeaz i conduce activitatea de cercetare tiin ific  din cadrul sec iei i de valorificarea
acesteia prin publica ii tiin ifice i materiale de propagand  specifice muzeului, desf oar , în mod
nemijlocit, munc  de cercetare tiin ific , prin participarea la elaborarea lucr rilor care-i revin prin
planul de cercetare;
e) întocme te evalu rile anuale ale personalului din subordine i solicit  când este cazul, aprecierile
Consiliului tiin ific;
f) propune conducerii institu iei premierea, sau, dup  caz, sanc ionarea personalului din subordine;
g) urm re te folosirea judicioas  a bazei materiale a sec iei i face propuneri pentru îmbog irea ei,
precum i pentru casarea unor bunuri din gestiunea sec iei;
h) urm re te buna func ionare a sistemului de paz , a sistemului antiefrac ie i a celui de prevenire
i stingere a incendiilor în sectorul s u de activitate;

i) se preocup  de îmbun irea activit ii i de asigurarea unor condi ii optime de munc ;
j) coordoneaz  activitatea de preg tire i perfec ionare a personalului din subordine i particip  Ia
realizarea programelor de preg tire proprie;
k) informeaz  conducerea institu iei în leg tur  cu toate aspectele activit ii sec iei, luând m suri,
de comun acord, pentru rezolvarea sarcinilor acesteia;
l) colaboreaz  cu efii serviciilor din cadrul institu iei.
Art. 33.(1). Personalul de specialitate, personalul economic, administrativ i tehnic i personalul de
îngrijire i de paz  execut  atribu iile prev zute în Fi a postului, realizat  conform legisla iei în
vigoare;
(2). Angajarea i promovarea acestuia se face prin concurs, de c tre manager, cu respectarea
condi iilor de studii de specialitate i de vechime i a prevederilor legisla iei în vigoare.

CAPITOLUL VI.
ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE I COMISII DE SPECIALITATE

Art. 34.(1). Consiliul tiin ific este un organism colegial cu rol consultativ. Se compune din
managerul muzeului, efii de sec ii, muzeografi i speciali ti din afara institu iei care sunt numi i
prin decizie a managerului.
(2). Consiliul tiin ific este condus de un pre edinte, numit prin decizia managerului.
(3). Num rul membrilor Consiliului tiin ific nu poate fi mai mic de 5 i mai mare de 7 persoane.
(4). Acest organism se întrune te semestrial sau ori de câte ori este nevoie, procesele verbale ale
edin elor consemnându-se într-un registru special i se comunic  managerului , sub semn tura

pre edintelui.
(5). Consiliul tiin ific are urm toarele atribu ii:
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a) propune teme, programe i direc ii de cercetare;
c) dezbate programele anuale i de perspectiv , de cercetare tiin ific  ale muzeului i face
propuneri;
d) analizeaz   lucr rile de cercetare elaborate de speciali tii muzeului i de c tre colaboratori, atât în
cadrul programului de cercetare, cât i în cadrul unor contracte de colaborare;
e) analizeaz  tematica i con inutul tiin ific al manifest rilor tiin ifice;
f) analizeaz  publica iile tiin ifice elaborate sau coordonate de muzeu i face propuneri;
g) analizeaz  tematicile tiin ifice de organizare sau reorganizare a expozi iilor de baz , sau a unor
sectoare ale acestora;
h) avizeaz  anual, la cerere, continuarea activit ii personalului de cercetare cu gradul I din
cadrul muzeului, dup  împlinirea vârstei legale de pensionare, cu respectarea legisla iei în vigoare;
i) îndepline te orice atribu ii de natur  s  asigure buna desf urare a activit ii de cercetare
tiin ific  din cadrul muzeului.

Art. 35.(1). Comisiile de specialitate sunt organizate de c tre Consiliul de Administra ie i
func ioneaz  pe baza deciziilor mnagerului.
(2). În Muzeul de Mineralogie Baia Mare, func ioneaz  urm toarele comisii de specialitate:

a) Comisiile pentru evaluarea i achizi ionarea de bunuri culturale (mobile, imobile);
b) Comisia de selectare i evaluare a produselor i pre urilor pentru bunurile valorificate prin

standul de publica ii i cel cu obiecte de artizanat. Este responsabil  de autenticitatea,
calitatea i valoarea de achizi ii i desfacere a bunurilor propuse publicului.

c) Comisia de casare – este responsabil  de verificarea documentelor, de situa ia din teren i de
întocmirea listelor de casare în func ie de realit ile obiective i cu  respectarea legilor,
instruc iunilor i normelor în vigoare.

d) Comisia pentru recep ia lucr rilor de repara ii capitale sau curente. Vegheaz  ca execu ia
lucr rilor s  corespund  normelor legale de calitate i exigen elor cerute de obiective, în
concordan  cu documenta ia tehnico-economic  avizat i aprobat .

e) Comisia de recep ie a bunurilor aprovizionate (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale
consumabile etc.)

f) Comisia editorial  – coordoneaz , urm re te i finalizeaz  apari ia publica iilor, cu
respectarea normelor i legilor în vigoare, în condi ii de calitate superioar i regim de
gestionare responsabil  a fondurilor de publicare.

g) Comisia central  de inventariere care are ca obiect de activitate efectuarea inventarelor
întregului patrimoniu al Muzeului, în condi iile i la termenele prev zute de  reglement rile
în vigoare; face propuneri pentru optimizarea activit ii de gestionare i de casare sau de
declasare, le supune aprob rii conducerii i urm reste aplicarea lor;

h) Comisia pentru protec ia civil , care func ioneaz  în baza legisla iei în vigoare privind
protec ia civil   i a instruc iunilor primite de la Comandamentul Protec iei Civile -
Inspectoratul de protec ie civil  Maramure ;

i) Comisia de disciplin .
(3). Comisiile se numesc prin decizia managerului la propunerea Consiliului de Administra ie. Ele
func ioneaz  dup  regulamente proprii, elaborate conform normelor legale în vigoare, aprobate de
manager.

CAPITOLUL VII.
DISPOZI II FINALE

Art. 36. (1). Prevederile prezentului Regulament de organizare i func ionare se completeaz  cu
dispozi iile actelor normative adoptate de Parlamentul României, de forurile administrative centrale,
de Consiliul Jude ean Maramure i cu fi ele posturilor aprobare de Consiliul de Administra ie.
(2). Pe baza i cu respectarea prezentului ROF, Consiliul de Administra ie hot te adoptarea
urm toarelor regulamente:
a) Regulamentul de ordine interioar ;
b) Regulamentul de func ionare a expozi iilor permanente i temporare;
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c) Regulamentul i planul de paz ;
d) Regulamentul de prevenire i stingere a incendiilor;
e) Regulamentul sistemului informatic.
Art. 37. Inventarierea general  a colec iilor se efectueaz  o dat  la patru ani, anual f cându-se
inventarierea prin sondaj.
Art. 38. Gestionarea colec iilor, recuperarea pagubelor datorate pierderilor sau degradarea
obiectelor din vina salaria ilor sau a vizitatorilor se efectueaz  conform legii.
Art. 39. Muzeul are arhiv  proprie, în care se p streaz , conform prevederilor legale:

-   actul normativ de înfiin are;
- hot rârile Consiliului Jude ean Maramure  pentru aprobarea regulamentului de organizare

i func ionare ale Muzeului, precum i a Organigramei acestuia;
-  Regulamentele interne ale Muzeului;
-  documentele financiar-contabile;
-  planul de audit intern împreun  cu referatul de justificare i raportul de audit intern;
-  registrul de eviden  a activit ii culturale, inclusiv materialele publicitare care atest

aceast  activitate;
- planul, programele de activitate, d ri de seam i situa ii statistice;
- coresponden a;
- alte documente, potrivit legii.

Art. 40. Modific rile la prezentul Regulament pot fi f cute numai cu aprobarea Consiliului
Jude ean Maramure , în func ie de evolu ia legisla iei, la propunerea Consiliului de Administra ie al
Muzeului de Mineralogie Baia Mare.
Art. 41. Prezentul Regulament intr  în vigoare la data aprob rii lui de c tre Consiliul Jude ean
Maramure . Cu aceea i dat  î i înceteaz  valabilitatea orice alte reglement ri contrare.
Art.  42. Prezentul proiect de Regulament de Organizare i Func ionare (R.O.F.) a fost aprobat în
edin a din 6 decembrie 2010 a Consiliului de Administra ie.


