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PROIECT DE HOTAR4RE NR. 	 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funcţ ionare al Muzeului 

National al Agriculturii 

Consiliul Judetean Ialomita, 

• Aveind învedere: 
- Referatul de aprobare nr.  4.33sr 	- Cc/in  Dt't ..2021 al Presedintelui 

Consiliului Judetean 
- prevederile Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 116 din 28.06.2022 

privind aprobarea organ igramei ş istatului de funclii ale Muzeului National al 
Agriculturii, institutie pub lic ă  de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliului Judelean 

cu modificeirile ulterioare; 
- prevederile Hoteirdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 21 din 

25.02.2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare 	Funclionare al 
Muzeului National al Agriculturii ; 

- Adresa nr. 1892 din 17.10.2022 a Muzeului National al Agriculturii; 
Examin ă nd: 

-Raportul de specialitate nr. 36,0 	din a 0  .10.2022 al Compartimentului 
Coordonare Societă ti, Servicii Insti utii  Pub lice Subordonate; 

- Avizul nr, 	din 	.10.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi,obligaţ ii ş iincompatibilită ti; 

- Avizul nr. 	din 	.10.2022 al Comisiei pentru inv ăgim ă nt, culturei, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilăş i relaţ iiexterne; 

- Avizul nr. 	din 	.10.2022 al Comisiei pentru muncei, s ă nă tate, 
asistentă  socialăş ifamilie, 

In conform itate cu: 
- prevederile art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor si a colectiilor pub/ice, 

republicată , cu rnodific ă rile ş icompletă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a), aim. (2) lit. c) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş icompletă rile 
ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş icomplet ă rile ulterioare, 

Cod FP -07-06, ed .2 vers 



HOTAR Ă sSITE: 

Art.1 Se aprobd Regulamentul de Organizare „si Funcţ ionare al Muzeului 
National al Agriculturii, conform anexei care face parte integrantd din prezenta 
hotdreire. 

Art. 2 La data adopteirii prezentei hoteirdri se abrogă  Hotă reirea Consiliului 
Judelean lalomita nr. 21 din 25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de 
Organ izare ş i Functionare al Muzeului National al Agriculturii. 

Art.3 Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data 
comunic ă rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalornita, prezenta hotă rdre 
se comunicd, spre ducere la indeplinire, Muzeului National al Agriculturii ş i, spre 
stiinţd, Compartimentului Coordonare Societeiti, Servicii i Institutii Publice 
Subordonate, urmând a fi publicată  pe site-ul Cons iliului Judelean Ialomita, 
sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREsSEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarui General al jude ţ ului Ialotnita 
Adrian Robert IONESCU 
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Anexa la Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/ 	2022 

REGULAMENT DE ORGANIZARE $1 FUNCTION -ARE AL 

MUZEULUI NATIONAL AL AGRICULTURII 

Capitolul t 

Dispozitii generale 

Articolul 1 

Muzeul National al Agriculturii, denumit în continuare muzeul, este institute public ă  de cultură  de 

important ă  nationala, cu personalitate juridied, finantat ă  din subventii alocate de la bugetul local ş i venituri 

proprii, care functioneazd în subordinea Consiliului Judetean 

Articolul 2 

(1) Muzeul este infiintat prin Decizia Prefecturii Judetului Ialomita nr.17611990, detine titulatura de Muzeul 

National al Agriculturii potrivit Hot ă ră rii de Guvern or. 55I/2016, reacreditat prin Ordinul ministrului culturii 

or, 2943/2019 ş i, î ş i desfăş oar ă  aetivitatea in conformitate cu prevederile Legii rnuzeelor ş i a colectiilor publice 

or. 311/2003, republicat ă , cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, ale Ordonantei de urgent ă  a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul 	publice de culturk cu modific ă rile si completdrile ulterioare, cu 

legislatia româneasc ă  in vigoare ş i cu prevederile prezentului regulament de organizare i functionare. 

(2) Muzeul este mernbru al Refelei Nationale a Muzeelor din Romania (R.M.N.R.), Asociatiei Muzeelor in 

aer liber din Romania, Asocia.tiei Internationale a Muzeelor de Agricuilturd (A.I.M.A.), Consiliului International 

al Muzeelor (I.C.O.M./ International Council of Museums). 

Articolui 3 

(1) Sediul muzeului este  in municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr.10, judetui 

(2) Toate docurnentele, anurrturile ş i publicatiile emise vor contine denumirea cornplet ă  a rnuzeului, 

indicarea sediului ş i a codului fiscal. 



Capitolul H 

Obiective, atributii ş i activitfiti 

Articolul 4 

Muzeul este o institutie public ă  de cultură  pusă  in slujba societ ă tii ş i deschis ă  publicului, care are ca 

objective: 

a) achizitionarea, cercetarea ş i colectionarea de bunuri cu seinnifica ţ ie rnuzeal ă t, precum ş i de bunuri 

istorico-documentare in vederea constituirii ş i connplet ă rii patrimoniului muzeului, in functie de strategia 

ş i posibilită tile de finantare ale Consiliului Judetean falomita, sponsoriz ă ri sau alte surse atrase; 

b) organizarea evidentei gestionare ş i ş tiin ţ ifiee a patrimoniului detimit în administrare ş i in proprietate 

privat ă ; 

e) conservarea, valorificarea, protejarea, depozitarea, administrarea, documentarea ş i restaurarea 

patrimoniului detinut,in conditii conforme standardetor nationale ş i internationale, precum  i normelor 

elaborate de Mirtisterul Culturii; 

d) constituirea ş i organizarea fondurilor documentare pe suport de hârtie ş i digital, precum ş i a arhivei 

generale a institutiei in conformitate cu legea incident ă  in materie; 

e) punerea in valoare a patrimoniului detinut prin: 

-organizarea  de expozitii permanente ş i temporare, la sediul muzeului, sau in locatii adecvate ale unor 

instituţ ii din ţ ară  ş i str ă ină tate; 

-organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea inforrnatiei despre 

patrimoniul cultural detinut ş i despre institutie, potrivit normativelor in vigoare; 

-editarea de public* ş tiinţ ifice, educative ş i de popularizare, precurn ş i organizarea de evenimente 

ş tiintifice de specialitate sau culturale; 

-angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, intr-un sistern educational ş i de 

recreere destinat familiaríz ă rii acestuia cu istoria ş i civiliza ţ ia societ ă tilor care s-au succedat pe teritoriul 

tă rii noastre. 

Artie() lui 5 

Muzeul are urm ă toarele atributii principale: 

a) elaborarea de programe ş i proiecte culturale proprii, in concordant ă  cu strategia cultural ă  promovat ă  de 

Consiliul Jude ţ ean lalomita, cu strategia de management aprobat ă , precum ş i cu contractul de management 

asumat de manager; 

b) stabilirea/identificarea de m ăisuri organizatorice, tehnice, economice, pentru aducerea la indeplinire a 

programelor culturale aprobate, coroborate cu sursele de fmantare; 

c) cercetarea in vederea eunoa ş teril ş i dezvoltă rii colectiitor muzeale proprii; 
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d) realizarea luer ă rilor de conservare, restaurare i protectie a patrirnoniului cultural aflat in administrarea ş i 

proprietatea sa; 

e) punerea in valoare a patrimoniului cultural detinut, inclusiv prin activit ă ti expozitionale ş i educative destinate 

publicului tintă . Aceste activită ti vor fi realizate pornind de la exigentele muzeale ş i ale cercetdrii, de la 

specificul patrimoniului ş i de la nevoile publicului identificate prin studii de marketing; 

t) formarea, perfectionarea ş i specializarea personalului; 

g) atragerea de donatii i achizitii pentru imbog ă tirea patrimoniului. 

h) organizarea de activită ti de educare ş i de recreere a publicului. 

Artie()ha 6 

Principalele activită ti ale muzeului se realizeaz ă  prin: 

a) inventarierea, conservarea, restaurarea ş i evidenta colectiilor ş i obieetelor de patrimoniu; 

b) cercetarea, in baza unor programe anuale ş i de perspectiv ă , a patrimoniului pe care îl detine ş i a contextelor 

specifice acestui patrimoniu; 

c) documentarea  iii vederea identific ă rii surselor, cunoasterii ş i, dupd caz, a achizition ă rii de obiecte in vederea 

completarii ş i irnbogă tirii colectiilor; 

d) punerea in valoare a patrirnoniului detinut prin: organizarea de expozitii perrnanente si ternporare, la sediul 

muzeului, in Ora ş i in stră ină tate; 

e) realizarea de publicatii de specialitate destinate speciali ş tilor ş i publicului lag, ş l de mice alte forme ale 

comunic ă rii c ă tre public, prin editarea ş i publicarea de studii, că rti, cataloage, artieole, corespondent ă , 

memorie fotografic ă , coleetii de documente, albume fotografice, etc., ea rezultat al aetivit ă tilor sau a 

cercet ă rilor intreprinse; 

f) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public atat prin folosirea informatiei despre 

patrimoniul cultural detinut ş i despre institutie, cat i prin asigurarea aecesului la informatia de specialitate 

detinutk potrivit normativelor in vigoare; 

g) atragerea  i cooptarea publicului de toate categoriile, prin mijloaee specifice, in vederea educ ă rii, a 

familiariz ă rii acestuia cu obiectele ş i obiceiurile vechi dar ş i contemporane, eat ş i în vederea promovdrii 

patrirnoniului cultural national ş i universal; 

h) colaborarea cu institutiile publice ş i private, organizatii non-guvernamentale cc au ca obiect de activitate 

cultura ş i educatia eultural ă , mediul artistic ş i creativ in vederea eduedrii publicului, a promov ă rii 

patrimoniului muzeului, a dezvolt ă rii sectorului creativ ş i artistic, a accesibilizdrii informatiei ş i promovă rii 

diversit ă tii; 

i) realizarea de evenimente: conferinte, sesiuni ş tiin ţ ifice, expozitii, serninare,reprezentdri artistice (targuri, 

ateliere, etc.) cu scopul promov ă rii muzeului ş i al patrimoniului pe care II detine; 

j) realizarea de activită ti educative pentru toate tipurile de public, asigurand astfel contactul permanent Cu 

publicul de toate eategoriile; 
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k) realizarea de studii ale profilului de vizitator, ale nevoilor publicului tint ă  ş i alte studit de marketing culturale 

ş i muzeale în vederea realiz ă rii unor activită ti expozitionale, educative ş i culturale de calitate care s ă  atrag ă  

un numă r cat mai mare de vizitatori; 

1) contactul permanent cu mediile de informare, cu organizatii nort-guvernamentale, organisme culturale, 

institutii de invă tănant ş i cercetare, organisme ş i foruri internationale; 

m) organizarea  de activit ă ti culturale ş i educative, desfăş urate in spatiile muzeului; 

n) realizarea lucr ă rilor de restaurare, conservare ş i protectie a patrimoniului cultural mobil ş i imobil aflat 

in administrarea sau proprietatea sa; 

o) organizarea colectivelor de specialitate interdisciplinare impreun ă  cu alte institutii sau/ ş i cu terte persoane 

din tară  ş i stră ină tate in vederea realiz ă rii proiectelor culturale; 

p) colaborarea cu institutii, organizatii ş i organisme abilitate In domeniu, pentru aplicarea m ă surilor privind 

evidenta, conservarea, evaluarea, restaurarea ş i punerea in valoare a burturilor mobile si imobile apartinand 

patrimoniului cultural judetean ş i national; 

q) formarea, perfeetionarea ş i specializarea personalului; 

r) desfăş urarea manifest ă rilor specifice sistemului educational pentru copii, tineret ş i adulti cu scopul 

stimulă rii creativit ă tii acestora; 

s) stabilirea de relatii de tip parteneriat public-public ş i public-privat Cu persoane fiziee sau juridice din tar ă  ş i 

din stră ină tate, organizatii neguvernamentale pentru elaborarea ş i realizarea de proiecte culturale comune 

etc.; 

t) asigurarea asistentei tehnice  de specialitate, la cerere, In cazul unor initiative private sau publice pentru 

organizarea unor muzee sau expozitii; 

u) elaborarea, coordonarea, precum ş i participarea, prin reprezentanti, la programe ş i/sau proiecte de cercetare, 

stagii de preg ă tire ş i instruire in dorneniul specific; 

v) implementarea unui sistem de management al calit ă tii. 

Capitolul III 

Patrimoniul 

Articolul 7 

(1) Patrimoniul muzeal este alc ă tuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor ş i obligatiiior cu caracter 

patrimonial ale muzeului, asupra unor bunuri aflate în proprietate public ă  ş i privat ă  a judetului, pe care le 

administreaz ă  in conditiiie legit, precum ş i asupra unor bunuri aflate in proprietatea privat ă  a institutiei. 

(2) Patrimoniul imobiliar al muzeului cuprinde imobilele: 

a) clă direa Muzeului National al Agriculturii cu terenui aferent, situat ă  in municipiul Slobozia, bulevardul 

Matei Basarab nr. 10, judetul Ialomita; 

b) cl ă direa Casa ialomitean ă „ situat ă  in municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab nr. 10, judetul Ialomita; 

4 



c) Biserica de lemn Sf. Nicolae, monument istoric, cod LMI: IL-11-m-1475, aflat in proprietatea 

publică  a judetului Ialomita ş i in administrarea Muzeului National al Agriculturii, situat ă  în  

municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab nr. 10, judetul Ialomita; 

d) Ferma agricold Perieti, monument istoric, cod LMI: IL-II-a-B-14153 aflat in proprietatea Muzeului 

National al Agriculturii, situat in satul Perieti, strada Ialomitei nr.46, comuna Perieti, judetul 

Ialomita, in curs de preluare in domeniul public al Judetului Ialomita; 

e) Clă direa Casa Traditional ă  Romă neasc ă , situat ă  in municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab 

nr. 10, judetuHalomita. 

(3) Bunurile culturale mobile ş i imobile sunt inscrise in inventarele muzeului pe baza c ă rora se tine evidenta 

general ă  a intregului patrimoniu de dire structurile organizatorice cu atributii in acest seas, 

(4) Transferul, custodia sau itinerarea bunurilor culturale care alc ă tuiesc patrimoniul muzeului, in interiorul 

exteriorul t ă rii, în scopul punerii in valoare, stiintific i expozitional on in vederea restaur ă rii lor, se va face cu 

respectarea strict ă  a dispozitiilor legale aplicabile in domeniu. 

(5) Patrimoniul muzeului poate fi imbog ă tit si completat prin achizitii, donatii, sportsorizare, bunuri date in 

administrare de c ă tre Consiliul Judetean Ialomita, precum si prin preluarea în regim de comodat, transfer si 

custodie din partea unor instituttii publice ale administratiei publice centrale ş i locale, ale unor persoane juridice 

de drept public ş i/sau privat, a unor persoane fizice din Ora si din str ă ină tate, potrivit legit. 

(6) Bunurile mobile ş i imobile aflate in administrarea, proprietatea ş i eustodia muzeului se gestioneaz ă  

potrivit dispozitiilor in vigoare, conducerea institutiei fund obligata s ă  aplice m ă surile prev ă zute de lege, in 

vederea protej ă rii acestora, cu dii igenta unui bun proprietar. 

Capitolul IV 

Personalul ş i condueerea 

Articolul 8 

(I) Personalul muzeului este structurat in personal cu functii de conducere si personal cu functii de executie. 

Personalul cu functii de executie este compus din personal de specialitate ş i personal auxiliar, functionand Îitr-o 

structur ă  compus ă  din servicii si compartimente, in conformitEtte cu organigrarna aprobat ă , prin botă r ă re de 

consiliu judetean. 

(2) Angajarea, promovarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de muned ale personalului rnuzeului se 

realizeaz ă  in conditiile legii. 

(3) Salarizarea personaIului se realizeaz ă  in confonnitate cu prevederile legate in vigoare. 

Articolul 9 

(1) Managementul muzeului este asigurat de un manager, desernnat in urma concursului de proiecte de 

management, pe baza contractului de management incheiat cu Consiliul Judetean Ialomita, potrivit legii. 
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(2) Managerul conduce 5i r ă spunde de activitatea muzeului, in calitate de ordonator tertiar de credite, in 

limitele atributiilor stabilite prin reglement ă rile legale in vigoare 5i prin prezentul regulament. 

(3) in activitatea sa, managerul este ajutat de doi 5efi de servicii, in conditiile legii. 

Articolul 10 

(1) Managerul organizeaz ă  5i conduce intreaga activitate a institutiei, precum ş i a urm ă toarelor structuri 

organizatorice din subordine: Serviciul Patrirnoniu 5i Serviciui Financiar-Contabil. 

(2) Managerul reprezint ă  interesele institutiei in relaţ ii ł e cu autorit ă tile publice, alte institutii, organizatii 5i 

agenti economici, preetun ş i cu persoanele fizice 5i juridice din tail 5i din str ă ină tate. 

(3) Managerul are urm ă toarele atributii principale: 

a) conduce, coordoneaz ă  5i ră spunde de organizarea 5i functionarea activit ă tii muzeului; 

b) angajeaz ă  cheltuieli in limita creditelor de angajament 5i le utilizeaz ă  doar in limita prevederilor 5i 

destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea muzeului 5i cu respectarea dispozifilor 

legale; 

c) conduce activitatea Consiliului de administratie 5i a Consiliului ş tiinţ ific ,  fund pre ş edintele acestora; 

d) incheie acte juridice in numele 5i pe seama muzeului, in limitele de competent ă  stabilite prin contractul de 

management incheiat cu autoritatea jildetean ă ; 

e) indepline5te obiectivele stabilite de Consiliul Judetean lalomita prin contractul de management; 

prezint ă  spre aprobare, anual, Consiliului Judetean Ialomita programul minimal al prograrnelor 5i proiectelor 

pe care urtneaz ă  s ă , le realizeze muzeul in functie de bugetul aprobat; 

g) solicită  Consiliului Judetean Ialornita, atunci c ă nd situatia o irnpune, modificarea obiectivelor 5i 

indieatorilor institutiei; 

h) elaboreaz ă  5i aplic ă  strategia de dezvoltare a muzeului pe termen scurt, mediu 5i lung, pc,- baza strategiei in 

domeniu a Consiliului Judetean Ialornita; 

i) coordoneaz ă  ş i ră spunde de politica de personal a institutiei, respectiv promovarca personalului muzeului in 

grade 5i trepte profesionale 5i avansarea in gradatii, cu incadrarea in surnele aprobate cu aceast ă , destinatie in 

bugetul propriu, programarea concediilor de odihn ă  ale salariatilor,cu respectarea dispozitiilor legale in 

vigoare; 

j) aprob ă , componenta comisiilor de concurs 5i tematica acestuia pentru posturile cc urmeaz ă  să  fie ocupate, in 

conditiile legii; 

lc) angajează , promoveaz ă , aplică  sane-0mi 5i dispune concedierea personalului salariat, in conditiile legii; 

1) nume5te, prin decizie, menabrii consiliului de administratie, consiliului ş tiintific ş i ai altar cornisii temporare 

ş i/sau permanente; 

m) aprob ă  fi5ele de post ale personalului muzeului, cuprinzand atributiile stabilite in temeiul prezentului 

regulament de organizare 5i functionare; 
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n) in calitate de ordonator tertiar de credite, rdspunde de organizarea contabilit ăitii si intocmirea la termen a 

situatiilor financiare trimestriale ş i anuale si tinerea la zi a evidentel patrimoniului; 

o) ră spunde de integritatea bunurilor incredintate institutiei si organizeaz ă  inventarierea generald a elementelor 

de natura activelor, datoriilor ş i capitalurilor proprii detinute, eel putin o dat ă  in cursul exercitiului financiar 

si/sau in alte situatii prevdzute de lege; 

p) organizeazd controlul financiar preventiv propriu,  în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 

11911999 privind controlul intern si controlul fmanciar preventiv, republicat ă , CU modifickile si 

completă rile ulterioare, ş i ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desf ă soară  activitatea de control financiar preventiv 

propriu, republicat, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 

q) asigurd elaborarea ş i propune spre aprobare Consiliului Judetean Ialomita, anual, proiectul bugetului de 

venituri si cheltuieli al institutiei, inclusiv modificdrile acestuia ; 

r) actioneaz ă  pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri ş i cheltuieli al institutiei, initiind 

programe si m ă suri eficiertte pentru dezvoltarea, realizarea si diversificarea surselor de venituri 

extrabugetare in conditiile reglementdrilor legale In vigoare; 

s) asigurd respectarea procedurilor prevAzutd de legislatia incidentd in materia achizitillor publice; 

t) dispune efectuarea evaludrilor anuale ale performantelor salariatilor, in conditiile legii; 

u) aprobd, prin decizie, regulamentui intern al muzeului, clupd analizarea acestuia in Consiliu de administratie; 

v) solutioneazd contestatiile in legă turd cu stabilirea salariilor de bazd ş i sportirikor, cu evaludrile profesionale, 

precum Ş l cu alte drepturi salariale, in conditiile legil; 

w) avizeazd si transinite, in vederea aprob ă rii de care Consiliul Judetean lalomita, proiectele de regulament de 

organizare si functionare si de organigramd ale muzeului, dup ă  analizarea acestora îri consiliul de 

administratie; 

x) avizeaz ă  ş i transmite consiliului judetean, in vederea aprob ă rii, statul de functii al muzeului, precum si 

statele de functii modificatoare on de eke on intervin modificdri de natur ă  skjustifice un astfel de demers; 

y) intreprinde demersurile legale  cc se impun in scopul asigurdrii integrit ă tii patrimoniului muzeului; 

z) avizeazd propunerile de casare de mijloace fixe si, dup ă  caz, obiecte de inventar, potrivit legii, pe care le 

transmite in vederea aprob ă rii conducerii Consiliului Judetean Ialomita; 

aa) avizeazd propunerile nominale de beneficiari ai premillor lunare care se acord ă  personalului muzeului in 

cursul aniului , potrivit legii; 

bb) aprobd programele si proiectele de cercetare muzeografice si muzeale si planul expozitional al muzeului; 

cc) aprobd oolabor ă rile si parteneriatele niuzeului Cu institutii similare sau cu institutii care desf ă soard activitdti 

culturale, de inv ă tă mânt, din tară  si din stră indtate; 

dd) aprobd programele de pazd ş i securitate ale institutiei; aprobd planurile de protectie impotriva incendiilor si 

dezastrelor naturale si urmkeste aplicarea lor în practicd; 
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ee) avizeaz ă  propunerile de taxe ş i tarife practicate de muzeu, pe care le transmite Consiliului Judetean 

Ialomita, spre aprobare, potrivit legii; 

ff) conduce ş i organizează  sistemul de control intern/managerial al institutiei, asigur ă ndu-se de buna 

functionare i implementare a managementului riscului ş i a sistemului de control intern/managerial, precum 

si de evaluarea periodic ă  a sistemului de control intern/managerial; 

gg) indepline ş te ş i alte atributii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(4) in exercitarea atributiilor sale, managerul ernite decizil pentru buna desf ăş urare a intregii activit ă ti a 

muzeului. 

(5) in absenta managerului, muzeul este condus de unul din sail de servicii, pe baza unei decizii serise si in 

limita competentelor acordate in eonditiile legii. 

(6) Managerul decide, in funetie de necesit ă ti ş i Cu respectarea prevederilor legale in vigoare, constituirea de 

comisii permanente sau temporare pentru desfasurarea unor activitki specifice. 

(7) Activitatea managerului este sprijinită , potrivit legii, de un consiliu de administratie, organ de conducere cu 

caracter deliberativ, precum si de un consiliu stiintifie, organ de specialitate cu caraeter consultativ. 

(8) Managerul este pre ş edintele consiliului de administratie, av ă nd drept de vot. 

Capitolul V 

Cousiliul de  administrate 

Articolul 11 

(1) Activitatea managerului este sprijinit ă  de consiliul de administratie, organ cu rol deliberativ. 

(2) Componenta Consiliului de administratie este urm ă toarea: 

a) 1 preş edinte:managerul muzeului; 

b) 6 membri: Ffii de servicii (cloud persoane), doi salariati din compartimentele de specialitate ale institutiei ş i 

doi reprezentanti al Consiliului Judetean Ialomita; 

c) seeretar numit de Care presedinte, fă ră  drept de vot. 

(3) Componenta consiliului de administratie este stabilit ă  prin decizia managerului. 

(4) La ş edintele consiliului de administratie pot fi invitate personalit ă ti ale vie-0i culturale, artistice si ş tiintifice, 

angajati al muzeului, un reprezentant al sindicatului reprezentativ la nivel de institutie, atunci cand se diseut ă  

probleme aflate in responsabilitatea acestora, in calitate de consultanti, rar ă  drept de vot. 

Arficolul 12 

(1) Consiliul de administratie Sc intrune ş te la sediul muzeului, trimestrial sau on de c ă te on este nevoie, la 

convoearea pre ş edintelui sau a jum ă tate plus unu din nurn ă rul membrilor 
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(2) Consiliul de administratie se consider ă  legal intrunit in prezenta a jum ă tate plus unu din num ă rul total al 

membrilor s ă i ş i adoptă  hot ă rari cu majoritate simpl ă  de voturi din numdrul total al mernbrilor prezenti; in caz de 

paritate votul pre ş edintelui este decisiv. 

(3) $edintele eonsiliului de administratie stint prezidate de pre ş edinte. 

(4) Dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicatd membrilor s ă i de secretar cu cel putin 3 zile inainte. 

(5) La fiecare ş edintd se intoeme ş te un proces-verbal care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vet, 

numă rul de voturi pro ri contra ş i opiniile separate. Acesta este inscris in registrul de ş edirtte, sigilat ş i parafat. 

(6) Procesul-verbal al ş edintei se semneaz ă  de c ă tre toti participarttii la lucrdrile consillului de administratie. 

(7) in exercitarea atributiilor sale, Consiliul de administratie adopt ă . hotardri. 

Articolul 13 

Consiliul de administratie are urm ă toarele atributii principale: 

a) elaboreaz ă , definitiveazd ş i aprobd programele de activitate ale institutiei, hot ă rand directiile de dezvoltare ale 

muzeului; 

b) avizează  proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli anual, propunerile de rnodificdri ale acestuia; 

e) avizeazd modul in care se utilizeazd bugetul ş i sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare, 

conform legii, pentru buna gospod ă rire ş i folosire a mijloacelor materiale ş i financiare ale institutiei, Wand 

indsurile necesare pentru asigurarea integrit ă tii patrimoniului din administrare/proprietate ş i, dupd caz, 

recuperarea pagubelor pricinuite; 

d) propune, fundamenteazd ş i modified tarifele i taxele pentru activit ă tile muzeului ş i le supune spre aprobare 

consil lulu judetean; 

e) analizeazd ş i avizeazd proiectele  de regulament de organizare ş i functionare, precum ş i organigramele ş i 

statele de functii ale muzeului, de ate ori este nevoie, in vederea transmiterii spre aprobare Consiliului 

Judetean Ialomita.; 

f) avizeaz ă  regulamentul intern al rnuzeului, in vederea aprob ă rii Iui de că tre manager; 

g) analizeaz ă  ş i aprob ă  m ă suri pentru perfectionarea, incadrarea ş i promovarea salaria ţ iilor, potrivit legii; 

h) analizeaz ă  ş i avizeaz ă  planul de expozitii permanente ş i temporare ale muzeului; 

i) analizeaz ă  ş i avizeaz ă  planul de restaurare al obiectelor muzeale; 

j) analizează  ş i avizeaz ă  planul de activit ă ti editoriale, publicatii i alte tip ă rituri ale muzeului; 

k) analizeaz ă  ş i avizează  colaboră ri le muzeului cu alte institutii sau entit ă ti din tard ş i stră in ă tate; 

1) analizeaz ă  ş i avizează  activit ă tile de intretinere a imobilelor elate în administrare ş i/sau proprietate, inclusiv 

reparatii curente ş i eapitale, restaurarea ş i conservarea lot; 

m analizeaz ă  planul de pazd al muzeului, Planul de protectie impotriva dezastrelor ş i incendiilor, mdsurile de 

securitate ş i s ă ndtate a muncii, once alte mdsuri de protejare a salariatilor ş i vizitatorilor ş i a bunurilor 

patromoniale, alte documente organizatoriee specifice activit ă tii administrative a muzeului; 

n) analizeazd ş i avizeazd organizarea coneursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ş i tematica  de concurs; 
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o) analizeaz ă  ş i avizeazd propunerile nominate de beneficiari ai primelor anuale sau lunare, precum ş i sporurilor 

care se pot acorda personalului muzeului in cursul anului, potrivit competentelor legate cc îi revin; 

p) dezbate, la cererea managerului, probleme importante cu care se confrunt ă  institutia ş i prezint ă  solutii pentru 

rezolvarea acestora. 

Capitolul VI 

Cons iliul 

Artie() 	14 

(1) Activitatea muzeului este sprijinit ă  de un Consiliu ş tiintific, organ de specialitate, alckuit din speciali ş ti de 

profit, cu rot consultativ, în domeniul de activitate al muzeului. 

(2) Consiliul ş tiinţ ific este alc ă tuit din 7 persoane: managerul ş i 6 speciali ş ti din cadrul rnuzeului, numiti prin 

decizia. managerului. 

(3) Pre ş edintele Consiliului ş tiintific este managerul muzeului. 

(4) Secretariatul Consiliului ş tiintific este asigurat de unul din tnembrii consiliului, desernnat de manager, prin 

decizia de numire a consiliului. 

Articolul 15 

(1) Consiliul ş tiinţ ifie sprijind managerul  i Consiliul de administratie peritru rezolvarea problemelor importante 

ale desfăş ură rii activit ă tii ş tiintifice ale institutiei, prin indeplinirea urm ă toarelor atributii: 

a) analizează  strategia de dezvoltare a muzeului pe termen rnediu ş i lung ş i propane m ă suri organizatorice, 

financiare ş i materiale pentru punerea lor in aplicare; 

b) stabile ş te ş i prioritizeaz ă  activitatea ş tiintific ă  ce decurge din conservarea, evidenta, cercetarea ş i 

valorificarea expozitional ă  a patrimoniului muzeal; 

c) evalueazd ş i avizeaz ă  activitatea de cercetare ş i studiile elaborate in vederea public ă rii rezultatelor; 

d) avizeaz ă  planurile expunerii permanente ş i eventualele modific ă ri; analizeazd propunerile cu privire la 

destinatia spatiilor expunerii permanente ş i a celor destinate conserv ă rii ş i restaură rii patrimoniului; 

analizeaz ă  oportunitatea propunerilor de modificare a acestor spatii, f ă ctind sugestii in acest sens, de 

comun acord cu ceital ţ i salariaţ i; 

e) intocme ş te ş i/sau adaptează  strategia privind activitatea de conservare a patrirnonitilui, tin ă nd seama de 

starea colec ţ iilor ş i mă surile ce se impun, la condi ţ iile actuate din muzeu, pe baza analizelor f ă cute de 

speciali ş tii in conservare; 

0 analizeaz ă .' politica expozi ţ ional ă  de perspectiv ă  a muzeului, in lard ş i peste hotare; avizeaz ă , pe baza 

propunerilor, planul anual ş i pe termen lung al expozifilor; 

g) analizeaz ă  periodic proiectele de activit ă ti cu publicul, urmă rind coerenta tor ş i legă turile intre acestea 

activită tile expozitionale perrnanente sau ternporare; 
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h) analizeaz ă , in raport cu programele expozi ţ ionale $1 activit ăţ ile educative, situatia anual ă  a numă rului de 

vizitatori; 

i) se preocup ă  de felul in care se reflect ă  in mass-media, site-ul mutzeului, platfomele de socializare, 

activităţ ile ş i programele muzeului, formuland sugestii ş i propuneri de imbun ă tă tire ale acestora; 

j) fundamenteaz ă  strategia de aehizitii de bunuri culturale cu orientarea cercet ă rilor de teren $i avizeaz ă  
ofertele de dona ţ ie; 

k) propune colectivele de speciali ş ti pentru programele de cereetare pe care le realizeaz ă  in scopul 

diversific ă rii modalită tilor de punere in valoare a patrimoniului, date si informatii, precum i pentru 

realizarea materialului ş tiintific $i cultural insotitor: ghiduri, pliante, afir, foi de sal ă , texte publicate, 

protocoale ale expozifilor; 

1) evaluează  si avizează  tematica tip ă riturilor $i publica ţ iilor de speeialitate; 

m) analizeaz ă  activit ă tile stiintifice si culturale nationale ş i nternationale la care particip ă  institutia: 

expozitii, schimburi de experient ă , stagii de specializare, congrese, cercet ă ri in echipe cu specialisti str ă ini 

etc.; 

n) analizeaz ă  rapoartele de activitate privind stadiul de indeplinire a programelor si proiectelor muzeului, face 

evalu ă ri periodice asupra contributiei compartimentelor si a specialistilor acestora la evolutia muzeului, in functie 

de pregă tirea acestora, din punct de vedere stiintifie, cultural, economic si organizatoric $i formuleaz ă  concluzii. 

Articolul 16 

(1) Consiliul stiin ţ ific se intruneste trimestrial, în sedin ţ e ordinare sau, dup ă  caz, de eate oil este nevoie, in 

$edinte extraordinare, pentru analizarea si lansarea activit ă tilor care urmeaz ă . Convocarea membrilor consiliului la 

sedinte se face de c ă tre pre ş edinte, prin secretariat. Consiliul ş tiintific este legal intrunit dac ă  la sedin ţe sunt 

prezenti cel pu ţ in jum ă tate pus unu din num ă rul membrilor 

(2) La sedintele consiliului stiin ţ ific pot fi invita ţ i specialisti din muzeu $i din afara muzeuilui, acestia din urm ă  
fă ră  drept de vot. 

(3) Consiliul stiintifie adoptă  hot ă rdri. Pentru adoptarea hot ă ră rilor privind materialele, rapoartele si lucr ă rile 

etc., supuse dezbaterii, este necesar votul a cel putin jum ă tate plus unu din num ă rul rnembrilor prezen ţ i. 
(4) Procesele-verbale ale sedin ţ elor se consemneaz ă  intr-un registru special, numerotat $i parafat, iar hot ă rarile 

se comunic ă  consiliului de administratie, sub sernn ă tura presedintelui consiliului 

Capitolul VII 

Comisii de speeialitate 

Articolul 17 

(1) Managerul decide, in functie de necesit ăţ i si cut respectarea prevederilor legale, constituirea de comisii 

permanente sau temporare pentru buna desf ă surare a unor activit ă ti precurn: 

a) evaluarea si avizarea de proiecte sau programe; 
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b) avizarea evalu ă rilor, reevaluă rilor, expertizkilor ş i ofertelor de achizitii sau donatii rnuzeale propuse de 

speciali ş ti sau comisii special constituite prin referate sau rapoarte de expertiz ă ; 

c) expertizarea, avizarea ş i receptia lucrdrilor de conservare ş i restaurare; 

d) achizitia de buriuri culturale mobile ş i imobile pentru imbog ă tirea coleetiilor de patrimoniu; 

e) restaurarea bunurilor culturale; 

f) casarea ş i transferarea de bunuri, in conditiile legii; 

g) once alte comisii, conform prevederilor legale in vigoare. 

(2) in cadrul muzeului functioneaz ă  urm ă toarele connisii de specialitate: 

a) Comisia de inventariere a bunurilor culturale; 

b) Comisia de inventariere a elementelor dc natura activelor, datoriilor ş i capitalurilor proprii; 

c) Comisia de receptie, evaluare, achizitii de bunuri culturale; 

d) Cornisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie publicd; 

e) Comisia de reeeptie a produselor, lucr ă rilor i serviciilor achizitionate; 

f) Comisia de casare ş i declasare a unor bunuri din patrinnoniul muzeuiui (fac exceptie bunurile culturale); 

g) Comisia de disciplind; 

h) Comisia de conservare restaurare patrimoniu mobil; 

i) Comisia de monitorizare, coordonare ş i indrurnare metodologic ă  a dezvoltkii sistemului de control intern/ 

managerial; 

j) alte comisii, infiintate potrivit dispozitiilor legale. 

(3) infiintarea, organizarea, functionarea, componerrta ş i atributiile comisiilor  se stabilesc prin decizia 

managerului. 

(4) Comisiile functioneaz ă  pe baza prevederilor legale  cc reglementeazd domeniul specific activit ă tii acestora. 

Capitolul VIII 

Structura organizatoriel 

Articolul 18 

(1) Peintru realizarea atributiilor sale specifice, muzeul are o structur ă, organizatoric ă  proprie, potrivit 

organigramei aprobat ă  de Consiliul Judetean Ialomita. 

(2) Managerul asigurd conducerea executiv ă  a institutiei ş i are in subordine direct ă  stracturile functionale: 

servicii i compartimente. Num ă rul maxim de posturi aprobat este de 33. 

Articolul 19 

(1) Serviciul Patrimoniu se afl ă  in subordinea managerului ş i este conclus de un ş ef serviciu. Serviciul 

cuprinde structuri functionale aflate în subordinea ş efului de serviciului, dupd cum urmeazd: 

a) Compartimentul Colectii, Documentare; 

b) Compartimentul Conservare, Restaurare; 

c) Compartiment Arhiv ă  Documentar ă , Biblioteca, Foto-video; 
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d) Compartiment Relatii cu publicul, 

(2) Ş eful serviciului are urmâtoarele atributii principale: 

a) organizeaz ă  ş i coordoneaz ă  activitatea structurilor subordonate, mentionate la aim. (1) in vederea 

atributiilor specifice; 

b) coordoneaz ă  aetivitatea de evidentă  computerizatd a patrirnoniului ş i asigură  instruirea personalului cu 

atributii in dorneniu pentru folosirea corectd a sistemului de evident ă  informatizatd; 

c) coordonează  activitatea de organizare ş i dotare a depozitelor; 

d) coordonează  activitatea de proieetare, dezvoltare ş i mentinerea in stare de functionare a sistemelor de 

supraveghere, anti-efractie, anti-incendiu, anti-inundatii ş i de asigurare a mieroclimatului; 

e) coordoneaz ă  mă surile de evaeuare a patrimoniului in conditii de fortd major ă ; 

I) coordoneazd activitatea de supraveghere ş i protectie a patrimoniului aflat în expunere, depozite sau in 

timpul transportului; 

g) coordoneaz ă  ş i participd la operatiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legii 

sau on de caw on este cazul, precurn ş i la activitatea de gestionare a acestuia, in colaborare Cu 

Compartimentul fmanciar-contabilitatc, resurse umane; 

h) coordoneaz ă  activitatea de conservare preventivd; 

i) coordoneaz ă  activitatea de fUnctionare a bibliotecii; 

j) coordoneaz ă  activitatea de organizare ş i functionare ş i de completare a arhivei generale a muzeului, 

potrivit legii; 

k) coordoneazd activitatea de organizare de expozitii, evenirnente culturale ş i de relatii publice; 

1) particip ă  la elaborarea documentatiei privind mi ş earea patrimoniului (expozilii temporare, export 

temporar, ducerea la indeplinire a unor hot ă ră ri judec ă tore ş ti definitive etc.); 

m) organizeaz ă , coordoneazkverific ă  ş i avizeazd activitatea personalutui din subordine, in vederea 

desfăş urdrii optime a activit ălii ş i indeplinirea obiectivelor; 

n) verifie ă  ş i avizeaz ă  modul de rezolvare a luer ă rilor, sarcinilor de serviciu de cdtre personalul din 

subordine; 

o) intocme ş te fi ş ele de evaluare ş i fi ş ele de post, pe care le actualizeaz ă  cand este cazul, ale angajatilor din 

suborcline; 

p) centralizeazd ş i sintetizeaz ă  rapoartele de activitate a personalului din subordine; 

q) centralizeazd obiectivele compartimentelor din subordine, cat ş i ale institutiei in vederea fundament ă ril 

bugetului de venituri ş i de cheltuieli; 

r) actualizează  obiectivele ş i indicatorii personalului din subordine; 

s) realizeaz ă  instructajele privind SSM ş i PSI pesonalului din suborcline; 

t) identified nevoile de instruire ale personalului din subordine, face propuneri ş i asigur ă  forrnarea continu ă  

a acestuia; 
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u) ră spunde de implementarea legisla ţ iei, normelor, deciziilor ş i procedurilor privind activit ă tile de evident ă  

ş i semnaleaz ă  conducerii institutiei once abateri în acest domeniu; 

v) distribuie  once alte sarcini de serviciu personalului din subordine, necesare desf ăş ură rii in conditii cat 

mai bune a activit ă tii compartimentelor pe care le conduce; 

w) pune in aplicare deciziile conducerii; 

x) colaboreazd Cu celelalte cornpartimente pentru indeplinirea obiectivelor muzeului; 

y) stabile ş te lista obiectelor de patrimoniu propuse pentru conservarea ş i restaurarea, in ordinea priorit ă tilor 

impuse de starea de conservare a acestora ş i a planului expozitional; 

z) particip ă  la elaborarea documentatiei privind mi ş carea patrimoniului (expozi ţli temporare, etc.); 

aa) ră spunde in fata rnanagerului de rnodul de desf ăş urare a activit ă tii serviciului pe care ill conduce; 

bb) este membru al Consiliului de administratie ş i al Consiliului stiin ţ ific; 

cc) indepline ş te once alte atributii conform prevederilor legale in domeniu; 

Artie()lul 20 

Compartimentui Colectii, Docurnentare reprezint ă  o structur ă  funcţ ională  afiat ă  in subordinea ş efului 

Serviciului Patrimoniu ş i are urm ă toarele atributii principale: 

a) intoeme ş te, actualizeaz ă  ş i gestionează  bazele de date en evidenta cornputerizat ă  a obiectelor de muzeale din 

intregul patrimoniu cultural al muzeului; 

b) desfăş oard activitatea de evidentă  ş tiintifică  a intregului patrimoniu muzeal, registre inventar, fi ş e analitice 

de evident ă , fi ş e de clasare etc.; 

c) realizeaz ă  evidenţ a ş tiin ţ ifkă  a patrimoniului muzeului, potrivit reglement ă rilor in vigoare; 

d) asigură  activitatea de eviden ţă  computerizat ă  a patrimonitilui; 

e) elaboreaz ă , editeaz ă  ş i redacteaz ă  repertorii, cataloage ş tiinţ ifice , cataloage  de expozitii, publicatii de 

popularizare (pliante, afi ş e, invitatii, etc.); 

f) formuleaz ă  propuneri pentru dezvoltarea sistemului informatic pentru evidenta patrimoniului ş i pentru 

punerea in valoare a acestuia; 

g) asigură  accesul la bazele de date a personalului ş tiintific ş i la eerere, a publicului, Cu respectarea 

reglementă rilor in vigoare; 

h) Intre ţ ine' ş i completeaz ă  la zi registrul de inventor general, registrele de inventar ale colectiilor ş i registrul de 

gestiune ; 

i) pă streaz ă  ş i arhiveaz ă  toate documentele de evidentă  ale muzeului in format h ă rtie ş i digital - registre de 

evidentă , procese-verbale de transfer, acte de donatie sau cornodat, imprurnut, procesele-verbale ale 

comisiilor de achizitii, procese-verbale de dare ş i luare in primire a gestiunilor, de imprumut expozitional 

etc.; 

j) fiş ează  ş i inventariaz ă  integral piesele din domeniul de specialitate, cc nu necesit ă  restaurare, in 

conformitate cu prevederile legale; 
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k) valorific ă  ş tiintific colectiile ş i fondurile prin intermediul expozitiilor, participd la organizarea de expozitii 

locale, nationale ş i internationale; 

1) Intocme ş te planul anual de expozitii ş i planul editorial, elaboreazd articole, studii, lucrdri de specialitate; 

m) imbogă te ş te colectiile muzeului prin identificarea, cercetarea $i achizitionarea de obieete muzeale; 

n) intocme ş te dosarul de clasare a bunurilor culturale mobile, conform specialiatilor atestate; 

o) tine evidenta, inventariaz ă , reevalueazd colectiile ş i fondurile care sunt în gestiunea muzeului; 

p) efectueaz ă  ghidajul publicului in expozitiile muzeului, inclusiv vizitele de protocol; 

participd la reevaluarea patrirnoniului mobil; 

r) tine evidenta obleetelor de patrimoniu pe care le are in gestiune, verified starea lor de conservare ş i 

intoeme ş te actele necesare in cazul rni ş cdrii acestora din depozit; 

s) particip ă  la comisii de promovare sau de examinare sau alte comisii; 

t) contribuie la atragerea de resurse extrabugetare; 

u) colaboreazd cu celelalte structuri ale muzeului pentru indeplinirea obiectivelor muzeului, a proiectelor ş i a 

programelor institutiei; 

v) organizează  ş i asigură  depozitarea patrimoniului muzeal, urm ă re ş te  i rdspunde dc depozitarea in conditii de 

sigurantă  ş i in conformitate cu legile in vigoare a patrimoniului existent, precum ş i punerea in valoare a 

acestuia (gestionar eustode); 

w) inainteaz ă  propuneri de clasare a bunurilor culturale potrivit normelor aprobate de Ministerul Culturii; 

x) elaboreaz ă  sau/ş i editeaz ă  materiale tematice de prezentare a patrimoniului destinate inform ă rii ş i 

document ă rii: invitaţ ii. , postere, felicit ă ri c ă rti po ş tale, ilustrate, calendare, afi ş e, spoturi publicitare, 

cataloage, studii ş i comunică ri, pliante, ghiduri, afi ş e, etc.; 

y) stabile ş te in colaborare CU Compartimentul Conservare—Restaurare, liste de obiecte de patrimoniu propuse 

pentru conservare $i restaurare in ordinea prioritâtilor impuse de starea de conservare a acestora; 

z) elaboreazd planul de expozitli anual $i dc perspectivă  ş i a planului de publicatii anual ş i de perspectiv ă ; 

aa) organizeaz ă  expozitii muzeale cu te,matici culturale sau ş tiintifice permanente, ternporare si/sau itinerante, 

prevă zute in prograrnul de actiuni eulturale anuale; 

bb)urmă re ş te executarea, montarea, dernontarea, recuperarea ş i depozitarea adecvat ă  a tuturor elementelor 

componente ale expozitiilor; 

cc) desfd ş oard activit ă ti pentru atragerea de surse extrabugetare pentru realizarea proieetelor expozitionale prin 

accesarea fondurilor nerambursabile; 

dd) verified ş i urmă re ş te completarea arhive1 documentare ş i a bibliotecii muzeului, potrivit legii; 

ee) realizeaz ă  evidenta arhivei ş i bibliotecii potrivit prevederilor legale; 

ff) intocme ş te planul de aehizitii de c ă rti $i materiale documentare, îi prezint ă  spre aprobare; 

gg) asigur ă  accesul persoanelor autorizate la biblioteed ş i arhiv ă  cu indeplinirea prevederilor legale in vigoare ; 

hh) desfăş oard aetivit ă ti de documentare aferentd cercetdrii ş i arhivarea dosarelor de cercetare; 

ii) initiazd proiecte de valorificare cultural ă  a rezultatelor cercet ă rilor eurente in cadrul programelor expozitio- 
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nale ale muzeului cat ş i sub forma unor servicii c ă tre terf; 

jj) ră spunde de gestionarea ş i clezvoltarea fondului de carte al muzeului precum ş i de organizarea serviciilor de 

said aferente; 

kk) desfăş oară  activit ă ti  Cu ş i pentru copii realizate prin ateliere pedagogice ş i actiuni dedicate acestora; 

II) desfăş oară  activit ă tii de cereetare de teren in vederea depist ă rii patrinioniului material ş i imaterial precum ş i 

cercetare ş tiintifică  (arhive, biblioteci, colectii teren, arhive online) 

mm) urm ă re ş te Imbogă tirea fondului documentar prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal; 

nn) asigur ă  evidenta ş i prelucrarea colectiilor de carte ş i periodice ale muzeului, conform standardelor de 

biblioteconomie; 

oo) organizeaz ă  colectiile de carte ş i periodice ale muzeului in conformitate cu profilul institutiei ş i cu nece-

.sită tile de informare ale beneficiarilor; 

pp) constituie ş i actualizeaz ă  sistemul bibliografic i informativ: fi ş iere, catalog pe hartie,catalog on line,buletine 

de informare, etc.; 

rr) asigur ă  conservarea colectiilor de carte ş i periodice ale muzeului, conform legislatiei in vigoare, normelor ş i 

procedurilor interne; 

ss) asigură  accesul beneficiarilor la colectiile de carte ş i periodice ale muzeului, conform regularnentelor 

procedurilor interne; 

tt) particip ă  la operatiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legii sau on de ate on 

este cazul, precum ş i la activitatea de gestionare a acestuia in colaborare Cu Compartimentul Financiar-

Contabil, Resurse Umane; 

uu) asigur ă  realizarea schirnbului  de publicatii dintre muzeu ş i partcnerii din tail ş i stră ină tate; 

vv) indepline ş te oricare atributii cu caracter educativ sau ş tiintific impuse de dezvoltarea continu ă  a activită tii 

rnuzeului. 

Articolati 21 

Cornpartimentul Conservare, Restaurare 

Compartimentul Conservare-Restaurare reprezint ă  o structură  functional ă  aflat ă  in subordinea ş efului 

Serviciu Patrirnoniu ş i are urrn ă toarele atributii principale: 

a) intocme ş te li ş ele de conservare ale pieselor, precurn ş i intreaga documentatie de specialitate (fi ş e de 

control, fi ş e de trata.ment, dosare de restaurare, etc.); 

b) ră spunde de controlul stă rii de conservare a colectiiior, indiferent de locatia acestora, conform Planului de 

control aprobat; 

c) ră spunde in fata conducerii ş i a legii pentru once prejudicii aduse patrimoniului muzeal prin manevrarea, 

expurterea sau depozitarea defectuoas ă  a patrimoniului muzeal; 

d) face propuneri pentru dotarea spatiilor de expunere ş i a depozitelor cu aparatur ă  necesară  pentru controlul 

temperaturii ş i urnidită tii, de iluminat, de prevenire a incendiilor ş i efractiei; 
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e) face propuneri pentru realizarea ambalajelor adecvate pentru p ă strarea ş i transportul patrimoniului ;  

precum si a procedurilor de ambalare; 

f) rdspunde de implementarea legislatiei, normelor, cleciziilor ş i procedurilor privind activitatile de 

conservare sau securitate a patrimoniului si semnaleazd conducerii institutiei once abateri In west 

domeniu; 

g) ră spunde de utilizarea eficientd a dotgirilor tehnice si materialelor in conditii de perfecto.' securitate ş i cu 

respectarea legisla ţ iei privind normele de furictionare ş i autorizare a acestora; 

h) coordonează  activitdtile de organizare, dotare, furictionare ş i modernizare a spatiilor de depozitare ş i a 

spatiilor de expunere, perrnanente sau temporare ale muzeului; 

I) coordoneaz ă  realizarea, in colaborare en celelalte compartimente, a Planului anual si de perspectiv ă  

privind conservarea patrimoniului muzeului; 

j) prezintă  spre aprobare la sfă rş itul fiec ă rui an lista pieselor care constituie priorit ă ti de conservare pentru 

anul urm ă tor; 

k) intocme ş te rapoarte privind starea de conservare a patrirnoniului muzeului; 

I) participd la elaborarea programeler de dotare cu instalatii de supraveghere video-audio, de protectie 

antiincendiu ş i antiefractie a muzeului; 

m) se doeumenteaz ă  asupra noilor rnateriale ş i metode de restaurare ş i conservare; 

n) particip ă  la pregatirea i perfectionarea profesionala a restauratorilor si conservatorilor; 

o) coopereaz ă  in elaborarea ş i implernentarea planurilor de interventie in situatii de urge*, inclusiv  de  

evacuare a patrimoniului muzeului; 

p) realizeaz6 ş i dezvoltd arhiva documentar ă  a cornpartimentului; 

q) participd la constituirea ş i dezvoltarea arhivei generale a muzeului, conform prevederilor legale si 

normelor interne; 

r) poate presta servicii de specialitate c ă tre terti, cu scopul cresterii veniturilor extrabugetare ale muzeului; 

s) participti la instruirea semestriald a intregului personal de specialitate ş i tehnic privind normele de 

conservare ş i manipulare a patrimoniului; 

t) particip ă  in programe de cercetare ş tiintific ă ; 

u) particip ă  la operatiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legii sau or! de Gate 

ori este cazul. 

v) propune planul  de dotare Cu aparaturd de specialitate i aprovizionare cu echiparnente si materiale 

necesare; 

w) partieip ă  in prospeetiuni de piat ă  in vederea aehizitionârii aparaturii, materialelor consumabile, etc.; 

x) identified cerintele privind restaurarea: stabile ş te necesarul de analize de laborator, stabile ş te diagnostieul 

preliminar, identified materialele ş i tehnieile de executie; consolideaza rezistenta obiectelor prin procedee 

chimice sau mecanice; intoeme ş te documentatia aferent ă  lucră rilor executate; 

y) indepline ş te mice alte atributii conform dispozitiilor legale in vigoare; 
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Artieolut 22 

Compartimentud Arhiva doeumentară , biblioteeil foto-video reprezint ă  o structur ă  functional ă  aflat ă  in 

subordinea ş efului Serviciu Patrimoniu ş i are urm ă toarele atribu ţ ii principale: 

a) asigură  eviden ţ a ş i prelucrarea arhivei muzeului in conformitate cu legisla ţ ia în vigoare; 

b) coordoneaz ă  activită tile de arhivare a documentelor din cadrul compadimentelor de activitate, cu 

respectarea legislatiei in domeniu; 

c) ră spunde de preluarea, evidenta, p ă strarea, selec ţ ionarea documentelor din depozitul de arhiv ă , altele 

dec ă t cele care au leg ă tură  cu activit ă tile ş tiintifice ale muzeului; 

d) organizeaz ă  ş i sistematizeaz ă  arhiva documentar ă  a muzeului, fondurile arhivistice, completeaz ă  fi ş ele de 

fototec ă , filmotec ă , fi ş ele corelative, fotografice ş i ternatice; 

e) identific ă  sursele de constituire a eclectic' de c ă rţ i cu valoare bibliofil ă  a muzeului; 

f) asigură  intre ţ inerea ş i actualizarea permanent ă  a site-ului oficial al institutiei, precum ş i a paginilor de 

media social ă  a muzeului (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), in colaborare cu celelalte compartimente ş i  

cu prestatcrul de servicii de specialitate; 

g) particip ă  la operatiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legil sari on de Cate 

on este cazul, precum i la activitatea de gestionare a acestuia, in colaborare cu Compartimentul 

Financiar-Contabil, Resurse -mane; 

h) indepline ş te  once alte atributii conform clispozitiilor legale in vigoare; 

Artie()lull 23 

Compartiment relatii ea publieul reprezint ă  o structură  functional ă  aflată  în subordinea ş efului Serviciu 

Patrimoniu ş i are urm ă toarele atribu ţ ii principale: 

a) asigur ă  politica de cornunicare a institu ţ ici; 

b) asigur ă  activitatea de protocol: invitatii, rela ţ ii cu institutii culturale, de Inv ă tă rnAnt, institutii ş i autorit ă ti 

de interes jude ţean ş i nalional, etc.; 

c) colaboreaz ă  cu alte muzee din tară  ş i str ă ină tate, cu asocia ţ iile ş i fundatiiic care sprijină  muzeul, 

proiect ă nd pentru ele manifest ă ri culturale; 

d) mediaz ă  contactele muzeului cu toate categoriile de public; 

e) intocme ş te ş i urmă re ş te dosarele pentru finan ţ area de proiecte ş i programe, studii de piat ă , strategii de 

prornovare ş i comercializare a ofertei culturale a muzeului; 

1) evaluează  publicul vizdnd fluctuatia vizitatorilor in frecventarea rnuzeului, analizarea publicului, a 

practicilor sale, a recept ă ril discursului muzeal; 
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g) ră spunde de implementarea m ă surilor de transparen ţ d decizionald institu ţ ionald si acces la informa ţ iile 

de interes public, in conformitate cu prevederile Legii nr,544/2001 privind liberal acces la informa ţ iile 

de interes public, cu modificarile ş i completdrile u iterioare; 

h) impleinenteazd strategiiie de marketing, comunicare, educa ţ ie ş i voluntariat ale muzeului; 

i) stabile ş te, intre ţ ine ş i dezvoltd rela ţ ii Cu toate institu ţ iile ş i categoriile de public ce pot fi atrase in 

desfăş urarea sau sus ţ inerea activit ăţ ilor muzeului; 

j) urm ă re ş te ş i -tine permanent legdtura cu mass-media pentru promovarea muzeului in diferite medii 

(cultural, turistic, inrivdţă inant, etc.) prin campanii de publicitate media (website-ul muzeului, platforme 

de socializare, radio, tv, publica ţ ii, etc.), concepute i concretizate in func ţ ie de categoriile de receptori; 

k) urmă re ş te agenda activit ăiţ ilor muzeului ş i o aduce periodic la cuno ş tinţ a conducerii ş i a Consiliului 

ş tiinţ ific; 

I) intre ţ ine ş i ldrgeste baza de date a muzeului, at ă t in ceea cc prive ş te contactele media cat i cea cu 

vizitatori/public; 

m) se preocup ă  de evaluarea i atragerea publicului ş i de rnaterialele de informare a acestuia; 

n) realizeazd, in colaborare cu celelalte compartimente, materiale pentru tipdrire de promovare a rnuzeului: 

bro ş uri, pliante, trasee tematice, etc.; 

o) organizeazd ş i contribuie la buna desfăş urare a evenimentelor dedicate publicului în cadrul muzeului: 

conferin ţ e, ateliere, expozi ţ ii, etc.; 

p) redaeteaz ăi  i transmite rdspunsurile la coresponden ţ a specified activita ţ ii de relaţ ii publice, cum ar fi: 

memorii, peti ţ ii , adrese, etc; 

q) realizeaz ă  revista presei a institu ţ lei; 

r) propune conducerii realizarea de parteneriate cu institu ţ iile cultural din lard ş  strdindtate; 

s) indepline ş te  once alte atribu ţ ii conform dispozi ţ illor legale in vigoare; 

Artie()lull 24 

Serviciul Firianciar-Contabil se afld in subordinea managertilui ş i este condus de on ş ef serviciu. Serviciul 

cuprinde structuri func ţ ionale aflate in subordinea ş efului de serviciului, dupd cum urmeazd: 

a) Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane; 

b) Compartimentul Achizi ţ ii, Administrativ, Secretariat; 

Artie!) 25 

(1) Ş eful Serviciului Financiar- Contabil este numit prin decizia managerului, potrivit legii ş i se subordonează  

direct acestuia. 

(2) Ş eful Serviciului Financiar- Contabil r ă spunde de modul de desfa ş urare a intregii activia ţ i a serviciului 

pe care îl conduce, respectiv de Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane si Compartimentul Achizi ţ ii, 

Administrativ, Secretariat, ş i indepline ş te urmAtoarele atribu ţ ii principale: 
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a) fundamenteaz ă  proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli al institutiei, modificdrile acestuia, pe care îl  

supune avizdrii Consiliului de Administratie ş i aprob ă rii managerului ş i rdspunde de transmiterea 

acestuia compartirnentului de specialitate din cadrul Consiliului Jude -tean Ialomita; 

b) urmă re ş te organizarea controlului financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile O.G nr. 

119/1999 privind controlul intern ş i controlul financiar preventiv, republicatd, cu modifiedrile ş i 

completă rile ulterioare; 

c) intocme ş te ş i avizează  situatiile financiare trimestriale ş i anuale pe care le inainteazd spre aprobare 

condue ă torului institutiei ş i ră spunde de transmiterea acestora ordonatorului principal de credite, in 

termenele prevdzute de lege ş i in programele Ministerului Finantelor Publice; 

d) asigur ă  ş i ră spunde de buna organizare ş i tinere la zi a contabilitdtii ş i prezinta la termen situatiile 

financiare asupra situatiei patrirnoniului aflat in administrare ş i executiei bugetare potrivit normelor 

metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice; 

e) rdspunde ş i avizează , lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, monitorizarea cheltuielilor de capital, 

a executiei bugetare, pl ă tile restante ş i rdnduri bilant, conform prevederilor legale, ş i le transmite, cu 

respectarea tertnenelor de depunere, la Consiliul Judetean Ialomita; 

f) organizeaz ă  gestiunile ş i activitatea casieriei in conformitate en prevederile legale; 

g) asigurd respectarea legislatiei in vigoare privind utilizarea mijloacelor materiale ş i bă ne ş ti ale institutiei 

pe baza bunei gestiuni financiare; 

h) verified ş i avizează  utilizarea judicioasd a resurselor financiare ale muzeului ş i actele juridice care 

angajeazd r ă spunclerea patrimonial ă  a institutiei; 

i) verified corectitudinea sumelor solicitate in cererile de eredite bugetare ş i incadrarea acestora in volumul 

ereditelor acordate; 

j) rdspunde de coreeta intocmire a doeumentelor contabile, conform prevederilor legale; 

k) ră spunde de utilizarea, in eonditiile legii, a subventiilor acordate de la bugetul judetului ş i a veniturilor 

proprii ale muzeului; 

1) coordoneazd ş i urm ă re ş te realizarea activit ăctilor de investitii, gestiune a rnijloacelor fixe ş i obiectelor de 

inventar; 

m organizeaz ă  ş i ră spunde de activitatea financiar-contabil ă , inregistrarea ş i arhivarea documentelor 

financiar-eontabile ş i intocmirea registrelor eontabile obligatorii, conform legislatiei in vigoare; 

n) stabile ş te conform structurii organizatorice ş i a ROF-ului sareinile ş i responsabilitdtile personalului din 

suborcline, in baza fi ş elor de post; 

o) ră spunde de utilizarea creditelor bugetare alocate ş i a resurselor financiare extrabugetare ale institutiei in 

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publiee locale, cu modific ă rile ş i completdrile 

ulterioare, cu Ordinul ministrului finantelor publiee nr. 1/92/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ş i plata cheltuielilor institutillor publice, precurn 

ş i organizarea, evidenta ş i raportarea angajamentelor bugetare ş i legale, cu modificdrile ş i complet ă rile 

20 



ulterioare, ş i cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,  cu modiric ă rile si complet ă rile ulterioare, si 

legile bugetare anuale; 

p) organizeaz ă  si tine la zi evidenta patrirnoniului, exercit ă  controlul intern in eeea cc priveste inventarierea 

patrirnoniului ş i raspunde de integritatea bunurilor incredintate institutiei, conform prevederilor legale; 

q) organizeaz ă  ş i ră spuncle de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; 

r) identifică  nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigur ă  formarea profesional ă  continuă  a 

acestuia; 

s) organizeaz ă  acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine ş i 

intocmeste programarea concediilor de odihn ă  anuale pentru personalul din subordine; 

5) intocmeste fi ş ele de post si fisele de evaluare anuale a performantelor individuale a personalului din 

subordine; 

t) in lipsa sa, toate atributiile sale se exereit ă  de persoana desemnat ă  de acesta din cadrul compartimentelor 

de specialitate, cu acordul nnanagerului; 

u) propune m ă suri pentru imbun ă tă tirea ş i eficientizarea activit ă tii financiar-eontabile a institutiei; 

v) raspunde sarcinilor trasa.te de conduc ă torul institu ţ iei ş i distribuie once alte sarcini de serviciu 

personalului din subordine, neeesare desf ăş ură rii in eonditii cat mai bune a activit ă tii; 

w) indeplineste  once alte atributii, conform dispozitiilor legale în vigoare si fisei postului. 

(3) Ş eful Serviciului Financiar-Contabil este membru al consiliului de adrninistratie. 

Articolul 26 

Compartimentul Finauciar-Contabilitate, Resurse Urnane este subordonat sefului de serviciu si are 

urrnă toarele atributii: 

A. in domeniul financiar --contabil 

a) desfă soară  activitatea financiar-contabil ă  cu respectarea dispozitiilor legale; 

b) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, in limita ereditelor de angajarnent si a 

creditelor bugetare repartizate si aprobate, de lichidarea si intocmirea instrurnentelor de plata a cheltuielilor 

pe baza ordonantarilor de plata a eheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite; 

c) asigur ă  elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli; 

d) fundamenteaz ă  proieetul bugetului institutiei publice pe baza documentelor transrnise de ordonatorul 

principal de credite, pe care II supune aprob ă rii condueatorului institutiei/consiliului de administratie si 

ră spunde de transmiterea acestuia la compaftimentul de specialitate din eadrul Consiliului Judelean 

Ialornita; 

e) urmareste, din pullet de vedere economic, derularea contractelor incheiate de muzeu; 

f) urmare ş te reetiperarea sumelor reprezent ă nd debite constatate, sanctiuni contraventionale aplicate, precum si 

a eelorlalte creante in sarcina salariatilor; 
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g) asigur ă  evidenta contabil ă  a elementelor patrimoniale de natura aetivelor, datoriilor ş i eapitalurilor proprii, a 

veniturilor ş i cheltuielilor in baze contabile de numerar ş i de angajamente, cu respectarea actelor normative 

in vigoare; 

h) intoeme ş te situatiile financiare trimestriale si anuale, pe care le inainteaz ă  spre aprobare sefului de serviciu 

si conducă torului institutiei, si r ă spunde de transmiterea acestora, la terrnenele stabilite de lege, 

ordonatorului principal de eredite; 

i) efectueaz ă  operatiunile de ineas ă ri ş i pl ăţ i că tre salariatii institutiei si c ă tre terti; 

..j) asigură  raporturile institutlei cu Trezoreria municipittlui Slobozia sau unit ă ti bancare, dupä caz; 

k) asigură  organizarea ş i gestionarea arhivei administrativ-contabile a rnuzeului; 

1) asigură  organizarea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor ş i capitalurilor proprii 

detinute, cel putin o dat ă  in cursul exercitiului financiar si/sau in alte situatii prev ă zute de lege, si 

inregistreaz ă  in contabilitate rezultatul inventarlerli; 

m) intocme ş te lunar necesarul de eredite pentru cheltuieli, pe care 11 supune aprob ă rii ş efului Serviciului 

Financiar-Contabil si conduc ă torului institutiei, si r ă spunde de transmiterea acestuia la departamentul de 

speeialitate din eadrul Consiliului Judetean Ialomita, la termenele stabilite de aeesta; 

n) asigură  utilizarea mijloacelor materiale  i bă ne ş ti, efectuarea reeeptiilor ş i pl ă tilor, inventarierilor, angajarea 

constituirea de garantii, obligatiile i r ă spunderile gestionarului; 

o) intoemeste ş i transmite raport ă rile lunare (monitorizare eheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de 

capital, bilant, pl ă ti restante, executie bugetar ă  ş i raportă ri in programe de specialitate) astfel Mat s ă  fie 

respectate termenele legale stabilite de aetele normative in vigoare, ş i le supune aprob ă rii conducă torului 

institutiei; 

p) ră spunde de incasarea ş i inregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispozitiilor legate; 

q) ră spunde de operatiunile financiare efectuate pentru derularea investitiilor; 

r) asigur ă  inregistrarea cronologie ă  si sistematic ă  a operatiunilor patrimoniale in contabilitate, cu respectarea 

succesiunii documentelor justificative, in conturi sintetiee ş i ră spunde de intocmirea registrelor contabile 

obligatorii ş i de arhivarea acestora, conform prevederilor legale; 

s) intocme ş te inscrisurile cu caracter juridic (decizii, hot ă rdri, recomand ă ri, note interne, sesiz ă ri,etc.); 

t) indeplineste  once alte WA-11)0i conform dispozitiilor legale in vigoare. 

(2) in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane se organizeaz ă  controlul financiar 

preventiv propriu, care se exercit ă  prin viză  de o persoari ă  imputernieit ă  de ordonatorul de credite, prin deeizie, in 

conformitate cu prevederile Ordonarrta Guvernului nr. 11911999 privind controlul intern si controlul financiar 

preventiv, republicata, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publiee nr. 

92312014 pentru aprobarea Normelor rnetodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf ă soară  activitatea de control 

financiar preventiv propriu, republicat, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

22 



B. in domenital resurselor mane 0 al salariz ă ril: 

) elaboreaz ă  proiectul statalui de functii al muzeului, precum ş i statele de funciii modificatoare on de ate on 

intervin modific ă ri de natur ă  să  justifice un astfel de demers, in vederea aprobarii acestuia de Consiliului 

Judetean Ialomita; 

b) intocme ş te ş i supune aprob ă rli conducerii muzeului contractele individuale de munc ă  ale angajatilor ş i 

actele aditionale la contractele individuate de munca on de cafe on intervin modificari in privinta clauzelor 

contractului individual de munc ă , potrivit legii; 

c) intocme ş te ş i actualizeaz ă  statul de functii•nominal al institutiei, opereaz ă  modifică rile intervenite In cariera 

sau salarizarea personalului muzeului; 

d) asigura consultantă  de specialitate in vederea intocmirii fi ş elor de post ş i gestioneaz ă  aceste documente; 

e) asigura consultanta de specialitate in vederea derul ă ril in conditii de legalitate a procesului de evaluare 

• anual ă  a performantelor profesionale ale angajatilor; gestioneaz ă  fi ş ele de evaluare profesional ă  ale 

angajatilor muzeului; 

f) asigură  aplicarea dispozitiilor legate privincl timpul de munc ă  ş i de odihna, conditiile de munc ă , salarizarea 

personalului, sanctionare, pensionare, acorclarea sporurilor etc.; 

g) asigur ă  punerea in executare a hot ă ră rilor organelor de jurisdictie a munch; 

h) asigur ă  ş i raspunde de efeetuarea coreet ă  ş i la timp a calculului drepturilor salariale ale angajatilor conform 

pontajelor ş i legislatiei în vigoare; intoeme ş te statele de plata ş i flutura ş ii de salarii; asigur ă  alimentarea 

cardurilor de salarii; 

i) intocme ş te ş i depune  in termenul legal, statisticile ş i deelaratiile stabilite de lege; 

j) Intocme ş te statele de plat ă  pentru contractele/conventiile eivile de prest ă ri servicii, dupa caz; 

k) intoctne ş te, elibereaz ă  ş i p ă streaz ă  legitimatiile de serviciu ale salariatilor sau, dup ă  caz, ale personalului 

care I ş i inceteaz ă  raporturile de rnunc ă  cu muzeul; 

I) asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea, in conditiile legii, a posturilor vacante din cadrul 

muzeului; 

m) asigura secretariatul comisiilor de concurs ş i al comisiilor de solutionare a contestatillor pentru ocuparea, in 

conditiile legii, a posturilor vacante din cadrul muzeului, precum ş i secretariatul comisiilor de examen ş i al 

comisiilor de solutionare a contestatillor privind promovarea în functii, grade sau trepte profesionale a 

personalului contractual; 

n) intocme ş te situatiile statistice specifice activiegli de personal, respectiv cele referitoare la num ă rul 

personalului, structura acestuia, fonduri de salarii etc.; 

o) efectueaz ă , in conditiile legii, inregistrarile in registrul general de evident ă  al salariatilor - REVISAL; 

p) intocme ş te, pă streaza, gestioneaz ă  dosarele de personal ş i asigura confidentialitatea datelor, în condifile 

legii, a documentelor de personal ale angajatilor muzeului; 

q) urmare ş te respectarea prevederilor legale referitoare la programarea ş i efectuarea concedlilor de odihn ă  de 

că tre angajatii muzeului; 
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r) la cererea angajatilor muzeului, elibereaz ă  documentele necesare intocrnirii dosarului de pensionare al 

acestora; 

s) tine evidenta concediilor de odihn ă , a concediilor rnedicale ş i a celor fă ră  plată ; 

t) eliberează , la solicitarea angajatilor sau fo ş tilor angajati ai muzeului, adeverinte de personal refleet ă'nd 

situatia salariz ă rii sau a incadră rii solieitantilor, etc.; 

u) elaboreaz ă  planul de pregă tire profesional ă  a salariatilor; 

v) stabile ş te struetura de personal pe baza c ă reia se determin ă  fondurile destinate cheltuielilor en salariile, 

potrivit legii; 

w) particip ă  la intoemirea regulamentului de organizare ş i funetionare ş i a regulamentului intern ale muzeului; 

x) gestioneaz ă  fi ş ele de post intocmite in eompartimentele din cadrul institutiei, intocme ş te ş i completeaz ă , in 

conditiile legii, dosarele de personal ale angajatilor muzeului; 

y) asigur ă  intocmirea doeumentatiei pentru concursuri, angaj ă ri, promov ă ri, salarizare, pension ă ri, incetarea 

raporturilor de munc ă , sanction ă ri, acordarea drepturilor de natur ă  salarial ă  ş i a preiniilor cuvenite 

personalului, in conditiile legii; 

z) prime ş te ş i p ă streaz ă  declaratiile  de avere ş i de interese ale persoanelor mentionate de lege; 

aa) efectueaz ă  caleulul vechimii in minc ă  a salariatilor,intocmeste documentatia specified' ş i  întreprinde 

demersurile legale in vederea angaj ă rii, avans ă rii in functie, grad sau treapt ă  profesional ă , trecerii la gradatia 

imediat superioară  sau ineet ă rii raporturilor de munc ă  ale angajatilor muzeului; 

bb) informeaz ă  ş i consiliază , prin Responsabilul cu proteetia datelor cu caraeter personal, angajatii Muzeului 

National al Agriculturii, care se ocup ă  de prelucrarea datelor cu caracter personal, ett privire In obligatiile 

care le revin potrivit legilor in vigoare; 

cc) monitorizeaz ă  respectarea Regulamentului (LJE)67912016, a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept 

intern referitoare la protectia datelor ş i a politicilor Muzeului National al Agriculturii, sail ale persoanei 

imputernicite de operator in eeea cc prive ş te protectia datelor en caracter personal, inelusiv alocarea 

responsabilită tilor ş i actiunile de sensibilizare ş i de formare a personalului implicat in operatiunile de 

prelucrare; 

dd) consiliază , la cerere, evaluarea impactului asupra protectiei datelor ş i monitorizarea function ă rii acesteia; 

cc) coopereaz ă  ş i are rot de pullet de contact pentru Autoritatea National ă  de Supraveghere a Protectiei Datelor 

cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabil ă  referitoare la 

riscuri, precum ş i, dacă  este cazul, eonsultarea cu privire la once alt ă  chestiune. 

ff) responsabilul en protectia datelor tine seama in mod corespunz ă tor de riscul asociat operatiunilor de 

prelucrare, lu ă nd in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul ş i scopurile preluer ă rii 

gg)responsabilul Cu protectia ciatelor nu prime ş te instructiuni de la conducerea institutiei, in ceea ce prive ş te 

indeplinirea sareinilor privind protectia datelor. 

hh)responsabilul Cu protectia datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidentialitatea in ceea cc 

prive ş te indeplinirea sareinilor sale, in conformitate Cu dreptul Uniunli sau en dreptul intern. 
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ii) responsabilul cu protectia datelor indepline ş te ş i alte sarcini ş i atributii cu conditia ca niciuna dintre aceste 

sarcini ş i atributii s ă  nu genereze un conflict de interese. 

jj) responsabilul Cu protectia datelor cu earacter personal are dreptul sd ceard ş i sá obtind de de la personalul 

muzeului, once informatii ş i docurnente, indiferent de suportul de stocare, s ă  albă  acces la oricare dintre 

incintele Muzeului National al Agriculturii, precum ş i sd aibă  acces ş i sd verifice once echipament, mijloc 

sau suport de stocare a datelor, in conditiile legii. 

kk) personalul muzeului sprijind responsabilul cu protectia datelor in indeplinirea sarcinilor inentionate, 

asigurandu • resursele necesare pentru executarea acestor sareini, precum ş i accesarea datelor Cu caracter 

personal si a operatiunilor de prelucrare, ş i pentru inentinerea euno ş tintelor sale de specialitate. 

II) indeplineste once alte atributii conform dispozitlilor legale in vigoare; 

mm) ia mdsuri necesare pentru urmdrirea si incasarea debitelor, face dennersuri pentru primirea titlurilor 
executorii ş i solicit luarea de mdsuri asigurdtorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat muzeul; 

Articolul 27 

Compartimentul Achizi ţ ii, Administrativ, Secretariat se afld in subordinea sefului de serviciu ş i are 

urmă toarele atributii principale: 

A. in domeniul achizilidor publiee: 

a) realizeazd achizitii publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 98 12016 privind achizitiile public; cu 

modificdrile ş i completdrile ulterloare, si ale Hot ă rdrii Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Norrnelor 

metodologiee de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public ă /acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind acbizi ţ iile public; cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

b) intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrdrii autoritdtii 

contractante in Sistemul electronic de achizitii publice sau recuperarea certificatului digital, dac ă  este cazul; 

c) elaboreaz ă  ş i dupd caz, actualizeazd, pe baza necesit ă tilor transmise de celelalte compartimente ale 

autorită tii contractante, programul anual al achizitiilor publice ş i, dacă  este cazul, strategia anual ă  de 

achizitii; 

d) elaboreaz ă  sau, dup ă  caz, coordoneazd activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ş i a strategiei de 

contractare, in cazul organizdrii procedurilor stabilite de reglement ă rile legale specifice achiziitilor publice, 

pe baza necesitdtilor transmise de compartimentele de specialitate; 

e) concepe ş i redacteaz ă  toate documentele necesare irti ţ ienii , deruldrii  i fina ł iză nii procedurilor de atribuire; 

f) indepline ş te obligatiiie referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev ă zute de lege; 

g) realizeaz ă  achizitiile directe  în sistemul electronic (S.I.C.A.P.) ş i tine evidenta achizifilor directe de 

produse, servicii ş i lucrdri, ea anexd la programut anual al achizitiilor publice; 

h) deruleaz ă  procedurile prev ă zute de lege ş i date in competenta acestei structuri in scopul aehizitiondrii de 

bunuri, servicii i lucr ă ri, in baza solicitdrilor celorlalte cornpartimente, respectdnd prevederilc legale îri 

domeniu achizitiilor publice; 

i) elaboreazd ş i prezintă , in conformitate cu reglementdrile legale in vigoare, documentatia pentru elaborarea ş i 

prezentarea ofertei pentru achizitia public de produse, lucr ă ri i servicii; 
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j) exereit ă  atributiile de specialitate Cu privire la realizarea achizitiilor publice in sistern electronic (on-line), 

potrivit prevederilor legale in vigoare; 

k) intocmeste inserisurile cu caracter juridic (contraete); 

1) constituie ş i p ă strează  dosarul achizitiei publice; 

B. in domeniul administrativ: 

a) se ocup ă  de organizarea tehnic ă  a expozitiilor permanente ş i ternporare; 

b) urm ă re ş te securitatea bunurilor expose prin respectarea normelor stabilite de conservator (umiditate, 

temperatur ă , iluminat); 

c) supravegheaz ă  să lile de expozitie îri timpul prograrnului de vizitare si intervine atunci c ă nd situatia o cere; 

d) ajut ă  la manipularea materialetor,pieselor, cu respectarea procedurilor operationale; 

e) asigură  intretinerea in stare optim ă  de functionare ş i exploatare a instalatiilor electrice, sanitare, de inc ă lzire 

central aflate in dotarea institutiei; 

t) analizeaz ă  ofertele, in limita competentelor, ş i asigură  aprovizionarea cu consumabile, materiale de 

Intretinere, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. necesare desf ăş ură rii activit ă til specific institutiei, in baza 

unui referat de necesitate; 

g) urmă re ş te eficientizarea consumurilor de materiale; 

h) asigur ă  obtinerea avizelor ş i autorizatiilor  PSI. prevă zute de lege; 

i) stabile ş te, pe baza propunerilor compartimentelor, m ă surile de asigurare tehnico-material ă  pentru 

indeplinirea programelor prev ă zute in planul anual al aetivit ă tilor muzeului; 

j) cite ş te ş i consernneaz ă  corect pararnetrii realizati, precum ş i indexurile aparatelor de m ă sură  a utilită tilor 

(energie electric ă , gaze, ap ă ) existente; 

k) asigur ă  protectia muncii, respectarea norrnelor 	metrologie, 

I) stabile ş te m ă suri pentru asigurarea echipamentelor de protectia muncii, antidoturi specifice pentru cei care 

lucreaz ă  in inediul toxic, conform legii; 

m) asigur ă  igiena spatiilor at ă t interioare, e ă t ş i exterioare din corpul administrativ, a spatiilor far ă  destinatie 

muzeal ă  ş i a să lilor de expozitii,; 

n) asigură  vă nzarea biletelor de intrare, a publicatiilor ş i a materialelor de popularizare de la standul rnuzeului; 

o) pă streaz ă  legă tura cu reprezentantii legali ai furnizorilor de utilit ă ti, In vederea serrmal ă rii avariilor ş i 

propunerii mă surilor pentru remedierea acestora, executarea rernedierii avariilor, in acord cu aria de 

competentă ; 

p) asigur ă  efectuarea lucr ă rilor de reparatii curente ale spatiilor institutiei, in conditiile legii; 

q) asigură  lucră rile de exploatare, reparatii ş i intretinere a autoturismului din dotare; 

r) indeplinqte ()rice alte atributii date, in competenta sa prin lege, de c ă tre conducerea institutiei. 
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C. in domertipă l secretariatului: 

a) asigură  activitatea de secretariat prin inregistrarea ş i p ă strarea actelor normative, a deciziilor managerului, 

a hotă rarilor consiliului de administratie, asigur ă  multiplicarea 5i difuzarea acestora, in conditiile legii, 

celor interesati; 

b) inregistreaz ă  toate documentele care intr ă  ş i ies din muzeu in registrul de intrarele5ire a corespondentei; 

c) asigur ă  pă strarea registrelor de intrare-ie ş ire ale muzeului 0 ale tuturor documentelor aferente activit ă tii 

condo ceri i; 

	 d) sorteaz ă  documentele pentru mapa eonducerii; 

e) repartizeaz ă  documentele conform circuitului documentelor ş i procedurilor interne; 

f) realizeaz ă  5i actualizeaz ă  fi5ierul alfabetic al muzeelor, institutiilor 5i persoanelor Cu care muzeul are 

relatii de colaborare; 

g) transrnite la timp corespondenta in interiorul 5i exteriorul muzeului; 

h) tine corespondenta Cu diferite institutii 5i autorit ă ti ale statului sau private in vederea cooper ă rii i bunei 

funetionă ri; 

i) colaboreaz ă  la difuzarea invitatiilor pentru vernisaje, expozitii ternporare 5i once alte manifest ă ri culturale 

organizate de muzeu; 

j) asigură  activit ă tile de curierat, dactilografie, multiplicare, pop.; 

k) indepline5te mice alte atributii date in competenta sa prin lege, prin dispozitia managerului institutici. 

Capitolul IX 

Bugetul de venituri ş i cheltuieli 

Articolull 28 

Cheltuielile de functionare 5i de capital ale muzeului sunt finantate din venituri proprii 5i din subventii 

alocate din bugetul Consiliului Judetean ialomita, potrivit legii. 

Articolui 29 

(1) Veniturile proprii se realizeaz ă  din: 

a) vanzarea de bilete c ă tre public pentru vizitarea expozitiilor perrnanente 5i temporare; 

b) comercializarea de obiecte de promovare proprii sau provenite de la terti, conforme specificului muzeului, 

precum 5i a publicatiilor proprii sau ale tertilor din domeniul activit ă tilor rnuzeului (c ă rti, reviste, 

cataloage, ghiduri, ilustrate, pliante, afi5e, CD-uri etc.) prin standul muzeului; 

c) participarea la programe 5i proiecte de cercetare 5tiintific ă  sau culturale nationale ş i internationale; 

d) realizarea de expertize 51 evalu ă ri de specialitate; 

e) executarea de replici dupd bunuri culturale aflate in patrimoniul muzeului la cererea unor terti; 

acordarea dreptului de reproducere a imaginilor; 
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g) executarea de lueră ri de specialitate asupra bunurilor culturale apartindnd tertilor; 

h) taxe de fotografiere, filmare sau pentru evenimente private; 

i) donatii ş i sponsoriză ri aceeptate de muzeu; 

j) organizarea de manifest ă ri culturale la cererea unor terti, studii, proiecte, expozitil sau exploatarea unor 

bunuri aflate in administrare sau proprietate; 

k) inchirierea de spatii pentru desf ăş urarea activit ă tilor care nu contravin obiectului de activitate al 

muzeului; 

1) desfăş urarea -activit ă tilor•speeifice sistemului• educational pentru - copii-, tineret ş i adulti cu- - seopul 

stimulă rii creativit ă tii acestora 

m) alte surse, potrivit legii, 

(1) Cuantumul tarifelor ş i taxelor pentru activit ă tile muzeului se stabile ş te anual, prin hot ă rdrea consiliului 

judetean, la propunerea consiliului de administratie. 

Capitolul X 

Dispozitii finale 

Articolul 30 

(1) Muzeul dispune de ş tampild ş i sigilii proprii. 

(2) Muzeul are arhivă  proprie in care se p ă streaz ă  documentele stabilite prin nomenelatorul arhivistic propriu 

aprobat potrivit dispozitillor Legii arhivelor nationale nr, 1671996, republicat ă  „Constituirea dosarelor, 

inventarierea ş i predarea lor la depozitul de arhiv ă  intr ă  in obligatia compartimentelor creatoare de documente". 

Articolul 31 

(1) Prevederile prezentului regulament se completează , de drept, cu dispozitiile normative in vigoare. 

(2) Prevederile prezentului regulament intr ă  in vigoare la data aprob ă ril lui prin hot ă rdre de consiliul judetean. 

(3) Once modificare ş i completare a prezentului regulament vor fi propuse de care manager, dup ă  consultarea 

Consiliului de administratie, in vederea aprob ă rii prin hotă rdre de consiliu judetean. 
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Referat  de aprobare 
la proiectul de hotilrilre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funetionare al 

Muzeului National al Agrieulturii 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune aprobarea Regulamentului de 
Organizare ş i Functionare al Muzeului National al Agrieulturii. 

Muzeul Agriculturii Slobozia a luat fiint ă  in anul 1990 ş i are ca object de aetivitate istoria 
agriculturii, antropologia agrar ă  ş i arheologia industrial ă  specified de pe tot cuprinsul 

Muzeul este o institutie public ă  de cultur ă  cu personalitate juridic ă , aflată  în subordinea 
Consiliului .Tudetean Ialomi ţ a, care colectioneaz ă , conserv ă , cerceteaz ă , restaurcaz ă , comunic ă  ş i 
expanc, in scopul cunoaterii, educ ă rii ş i recreerji, rnă rturii materiale si spirituale ale existentei ş i 
evolutiej comunit ă tilor umane, precum ş i ale mediului inconjur ă tor. 

Conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor ş i a colectiilor publice, 
republicat ă , cu modificdrile ş i complet ă rile -alterjoare, ş i ale articolului 173 aim. (1) lit, a), alin. (2) lit. 
c), consiliul judeţ ean aprob ă  regulamentul de organizare ş i fanctionare a consiliului judetean, 
organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de speeialitate, 
precum ş i ale institu. ţ iilor ş i servicjilor publice de interes judetean ş i ale societ ăţ ilor comerciale ş i 
regiilor autonome de interes jude ţ ean. 

De la aprobarea Regulamentului de organizare ş i funetionare al Muzeului prin Hot ă rarea 
Consiliul 	Judetean 	Ialomita nr. 21 din 25.02.2021, au avut be modific ă ri în structura 
organizatoric ă  a muzeului, in sensul c ă  a fost desfiintat Compartimentul Juridic, iar postul vacant, 
după  transformare, a fost transferat in cadrul Compartimentului Aehizi ţ ii , Admjnistrativ, Secretariat 
din cadrul Serviciului Financiar - Contabil. 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a rm. 116 din 28.06.2022 s-a aprobat organigrama ş i 
statul de functii ale Muzeului National al Agriculturii, institutie public ă  de cultur ă  aflată  sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, jar stand de fiinctii a fost modjficat prin Hot ă rdrea nr. 202 
din 28.09.2022. 

Prin adresa nr. 1892 din 17.10.2022 Muzeul National al Agriculturii a solicitat ş i motivat 
necesitatea aprob ă rii unui nou regulament de organizare i functionare al institutiei ş i a inaintat 
propunerea sa. Noul regularnent este necesar ca urmare a modific ă rii structurii organizatorice ş i 
funcţ ionale a muzeului, prin reorganizarea serviciilor i compartimentelor. 

Avă nd in vedere c ă  proiectul de hot ă ră re indepline ş te condi ţ ijle de necesitate ş i oportunitate, 
propun Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a adoptarea sa in forma ş i conţ inutul prev ă zute in project. 
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Redactat, 
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RAP  ORT 
la Proiectul de Hotă rfire privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare ş i Functionare al Muzeului National al Agriculturii 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita propune 
aprobarea unui nou Regulament de Organizare si Functionare al Muzeului National al 
Agriculturii ş i abrogarea celui aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 21 / 
25.02.2021, in acest sons fiind inaintată  adresa nr. 1892117.10.2022 de c ă tre Muzeul National 
al Agriculturii ş i inregistrat ă  la Consiliul Judeţ ean Ialomita sub nr. 2704712022-M din data de 
17.10.2022. 

În temeiul prevederilor din Ordonanta de Urgent ă  nr.57/05.07.2019 republicat ă , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare, Muzeul National al Agriculturii func ţ ioneaz ă  in 
subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ca institutie de cultur ă , de drept public, de 
importanţă  national ă . 

Muzeul National al Agriculturii a fost infiintat prin Decizia Prim ă riei Judetului 
Ialomiţ a, nr. 176/24.05.1990. Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 2003 (anexa 1), primeste 
titulatura do „Muzeul National al Agriculturii". in 15 noiembrie 2006, legea a fost 
republicat ă , fă ră  anexe, muzeul revenind la titulatura de Muzeul Agriculturii din Slobozia. 
Prin Hotă rdrea de Guvem nr. 551 din 27 iulie 2016, publieata în Monitorul Oficial nr. 590 
din 3 august 2016, se acord ă  titulatura de muzeu de important ă  na ţ ional ă  ş i se aprob ă  
sehimbarea denumirii acestuia. 

Muzeul National al Agriculturii a fost acreditat prin Ordinul nr. 2208/10.04.2012, 
emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National si reacreditat prin Ordinul nr. 
2943/20.09.2019, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 831/14.X.2019, partea I. 

Este finantat din bugetul Consiliului Judetean Ialomita, avAnd ca obiect de-aetivitate -- 
istoria agriculturii, antropologia agrar ă  ş i arheologia industrial ă  specific ă  de pe tot cuprinsul 
tă rii, conform deciziei de it-if:du-tare a muzeului; cod CAEN: 9102 „Activit ă ti ale muzeelor". 

Modificarea structurii organizatorice ş i func ţ ionale a muzeului a dus implicit la 
rnodificarea statului de func ţ ii ş i a organigramei, fiind aprobate conform Hot ă rarii nr. 116 in 
ş edinţ a din 28.06.2022 ş i a Hotă ră rii nr. 202/28.09.2022. 

Modificarea organigramei const ă  in desfiintarea Compartimcntului juridic, dup ă  
transformarea i mutarea postului vacant in Compartimentului Achizitii, Administrativ, 
Secretariat, Serviciul Financiar — Contabil, nemodificandu-se nurn ă rul de posturi. 



Noua structur ă  organizatoric ă  cuprinde dou ă  servicii: Serviciul Patrimoniu 5i Serviciul 
Financiar —Contabil,  fund subordonate direct managerului muzeului. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din QUO 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ republicat ă , cu modific ă rile 5i complet ă rile ulterioare consiliul judetean 
aprob ă , în conditiile legii, regulamentul de organizare ş i functionare al institutiilor publice de 
interes judetean. 

intrucat proiectul de hot ă rare indepline5te conditiile de legalitate, propunem 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea lui in forma 5i continutul prezentat. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

Consilier, 
Marcu Georgiana Elena 
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Că tre, 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Urmare aprob ă rii, in ş edinta din 28.06.2022, a organigramei ş i statului de functii ale 
Muzeului National ale Agriculturii, institute public ă  de cultur ă , aflată  sub autoritatea Consiliului 
Judetean Ialomita,  cu  Hotă ră rea nr.116, ş i urmare modific ă rii anexei 2 la Hotă ră rea Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 116/28.06.2022 de apobare a Statului  de  functii actualizat, in ş edinta din 
28.09.2022, cu Hot ă rarea nr.202, va transmitem spre aprobare Regulamentul de Organizare ş i 
Functionare al institutiei, analizat ş i aprobat in ş edinta Consiliului de Administratie din data de 
17.10.2022, 

SEF SERV1CIU, 

Ec, Desdemona SPATARELU 
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