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REGUTAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

!. DtsPoztT[ GENERALE

Art. 1. Muzeul Judetean de lstorie Bragov, denumit in continua re Muzeul, este o institulie publici
de culturS, cu personalitate juridicS, finanlati din venituri proprii gi subvenlii de la bugetul
ConsiliuluiJudelean Bragov, in a cirui subordine funclioneaz5.

Art.2. Muzeul a fost infiinlat in baza deciziei Primdriei Judelului Bra5ov nr.227/7L iunie 1990,
sub denumirea Muzeul de lstorie Bragov. Denumirea a fost schimbati in Muzeul Judeleon de
lstorie BroSov, in baza Hotir6rii Consiliului Judelean Bragov nr.281131.08.2015.

Art. 3. Muzeul functioneazi in conformitate cu prevederile legislaliei rom6n5 in vigoare gi cu
prezentul Reguloment de orgonizare gifunclionore, astfelincit sE armonizeze activitifile specifice
unei institufii muzeale cu activititile auxiliare acesteia, precum 5i cu activit5lile funclionale.

Art.4.
(1) Sediul muzeului este in Municipiul Bragov, strada Nicolae Bilcescu nr. 67,judelul Bragov.
(2) Toate actele, facturile, anunlurile, adresele oficiale, alte documente emise etc. vor conline
denumirea completi a Muzeului gi indicarea sediului.

il. scoPur st oBIECTUL DE ACTTVTTATE

Art. 5.
(1) Muzeuleste o institulie publici de culturi aflati in serviciulsocietSlii gi deschisi publicului,
care colectioneazS, conserv5, cerceteazi, restaureazS, comunicd gi expune, in scopul
cunoagterii gieducirii publicului larg, mlrturii materiale ale existenlei gi evoluliei comunitSlilor
umane, precum gi ale mediuluiinconjuritor.
(2) Muzeul este organizat astfelincdt sd armonizeze activitilile specifice unei institulii muzeale,
cu activitilile auxiliare ale acesteia, precum gi cu activitSlile funclionale.

(3) Obiectul de activitate al Muzeului este format din urmitoarele atribulii principale:
a) elaborarea de programe $i proiecte culturale proprii, in concordan!5 cu strategiile promovate
de Consiliul Judelean Bragov gi Ministerul Culturii, cu strategia din proiectul de management
aprobat, precum gi cu contractul de management asumat de manager;
b) identificarea 9i stabilirea de misuri organizatorice, tehnice gi economice pentru aducerea la

indeplinire a programelor 5i proiectelor culturale aprobate, coroborate cu sursele de finanlare;
c) constituirea, administrarea gi dezvoltarea patrimoniului muzeal, organizat in coleclii de
bunuri culturale;
d) cercetare 9i atragerea de donalii pi achizitiiin vederea dezvoltirii colectiilor muzeale proprii;



e) realizarea lucririlor de conservare, restaurare gi proteclie a patrimoniului aflat in
administrarea sa;

f) punerea in valoare a patrimoniului istoric mobil 9i imobil, delinut qi administrat.

(4) Atribuliile principale ale Muzeului se realizeazi prin urmitoarele activitSli:
a) depozitarea, conservarea gi restaurarea pieselor din colecfiile de bunuri culturale ale
Muzeului;
b) documentarea in vederea identificirii pi, dupi caz, achizi\ionirii de bunuri culturale pentru
com pletarea gi/sa u im bogSlirea coleclii lor sa le;
c) evidenla gestionari pi gtiinlificS a patrimoniului muzeal delinut in administrare;
d) constituirea 5i organizarea fondurilor documentare, precum gi a arhivei generale;
e) cercetarea StiintificS, cu prioritate a patrimoniului delinut de muzeu, conform prioritililor de
cercetare ale muzeului gi apoi a planurilor de cercetare pe termen mediu gi lung;
f) valoarificarea patrimoniului muzeal aflat in administrarea sa prin:
(i) organizarea de expozilii permanente gi temporare in spatiile expozilionale proprii sau in
!ari 9i striinitate;
(ii) editarea de publicalii gi lucriri stiinlifice gi de popularizare;
(iii) acordarea de servicii de documentare gi informare persoanelor fizice gi juridice, prin
folosirea informatiilor despre patrimoniul muzeal delinut gi despre institulie, potrivit
normativelor in vigoare;
(iv) organizarea de manifestiri stiinlifice de specialitate.

g) intocmirea de documentalii privind istoria gi poten!ialul arheologic al teritoriilor
administrative gi terenurilor private, cercetare gi supraveghere arheologicS;
h) educalia culturalS prin organizarea de ateliere, concerte, piese de teatru 9i alte proiecte gi
programe in scopul educirii gi recreirii publicului larg;
i) organizarea de evenimente culturale de tip festival cu tematici istorici pentru educalia
istorici pi recreerea publicului larg;
j) organizarea de proiecte ;i programe pentru promovarea patrimoniului cultural al Judefului
Bragov.

k) punerea in valoare a monumentelor istorice administrate prin lucriri de restaurare,
conservare gi reparaliigi prin evenimente culturale dedicate publicului larg.

Art.6. Muzeulorganizeazd gi realizeazi in nume propriu activit5li auxiliare de natura prestirilor
de servicii citre terti- persoane fizice sau juridice - prin programe anuale sau pe termen mediu
5i lung dar 5i pe baza unor contracte de servicii sau parteneriate pe termen scurt.

Art. 7. Muzeul ?pi exerciti calitatea de operator cultural prin organizarea ?n calitate de
organizator sau partener de evenimente culturale de tip festival, concert, rezidenli artisticS,
spectacol, caravani culturalS etc.

Art.8.
(1) Muzeul poate sd delini calitatea de lider sau de partener in proiecte gi programe locale,
regionale, nalionale gi internalionale;
(2) Muzeul poate si acceseze programe de finanlare locale, nalionale gi internalionale, in
calitate de lider de proiect sau partener, cu sau firi contribu[ie financiari proprie;
(3) Muzeul este membru al lnternationol Council of Museums (\COM).
(4) Muzeul trebuie si aibi un contact permanent cu mediile de informare gi de specialitate de
nivel local gi nalional, institufiile de inv515mdnt, organisme gi foruri interna]ionale (UNESCO,
IFLA, ICOM, CIDOC, ICMAH, etc.), finanlatori programe locale, nationale 9i internalionale.

III. PATRIMONIUL

Art. 9. Patrimoniul Muzeului este format din drepturi gi obligalii asupra unor bunuri mobile gi



imobile aflate in proprietatea publicd gi/sau privati a Judelului Bragov 9i a Municipiului Bragov,
pe care le administreazS in condiliile legii, precum gi asupra bunurilor mobile aflate in
proprietatea privati a institutiei.

Art. 10. Bunurile culturale muzeale sunt organizate pe coleclii gi inscrise in inventarele
Muzeului;

Art. 11. Patrimoniul imobiliar al Muzeului cuprinde drepturile de administrare gi/sau folosinli
asupra imobilelor in care sunt organizate activitilile principale ale Muzeului, respectiv:
- Casa Sfatului, Municipiul Bragov, Piata Sfatului, nr. 30;
- Bastionullesitorilor, Municipiul Bragov, Strada George Cogbuc, nr. 9;
- ClSdirea Olimpia, Municipiul Bragov, Strada George Cogbuc, nr. 2;
- Bastionul Graft, Municipiul Bragov, Dupi Ziduri, f.n.;
- Sediu principal, Municipiul Bragov, Strada Nicolae Bilcescu, nr.67.

Art. 12. Bunurile mobile gi imobile aflate in administrarea muzeului se gestioneazi potrivit
dispoziliilor legalein vigoare, conducerea institulieifiind obligatd sd aplice mdsurile previzute de
lege, in vederea protejdrii acestora.

Art. 13. Patrimoniul muzeului poate fiimbogSlit ;i completat prin achizilii, donalii, bunuri date in
administrare, precum pi prin preluarea in regim de comodat, custodie sau prin transfer, cu acordul
pdr[ilor, din partea unor institutii publice ale administra]iei publice centrale gi locale, ale unor
persoane juridice de drept public gi/sau privat, a unor persoane fizice din lari gi din striinitate.

Art. 14. Muzeul poate da 5i lua cu imprumut, cu respectarea legislaliei speciale in materie, at6t
bunuri culturale, c6t gi alte categorii de bunuri.

!v. BUGETUL DE VENTTUR!$t CHELTUTELT

Art. 15. Cheltuielile curente gi de capital ale Muzeului sunt finanlate din venituri proprii gi din
subvenlii acordate de la bugetul local alJudelului Bragov.

Art. 16.

Veniturile proprii ale Muzeului se realizeazi din:
a) taxe vizitare Muzeu, impirfiti in taxe vizitare toate expozifiile Muzeului, taxe vizitare Casa
Sfatului, taxe vizitare Bastionul lesitorilor, taxe vizitare Olimpia - Muzeul Sportului giTurismului
Montan, taxe vizitare Bastionul Graft;
b) comercializarea de suveniruri proprii sau provenite de la terli, conforme specificului Muzeului,
precum gi a publicaliilor proprii sau ale terlilor din domeniul activitSfilor muzeului (album,
catalog, carte pogtali ilustratS, pliant, afig, revisti etc.) prin standurile Muzeului;
c) acordarea dreptului de reproducere in conformitate cu Legeo nr. 8/7995 privind dreptul de
outor 5i drepturile conexe, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare, Legeo nr.
L82/2000 privind protejoreo potrimoniului cultural na.tionol mobil, republicatd, cu modificSrile 5i
completirile ulterioare gi Hotir6rea de Guvern nr. L546/2003 pentru aprobarea Normelor de
conservore gi restaurare a bunurilor culturole mobile clasote.
d) comercializarea de produclii editoriale proprii prin standurile Muzeului, refele de libririi,
libririi, relele online, relele de difuzare pres5, alte institulii culturale, centre de informare
turistici etc.;
e) executarea de cercetiri arheologice gi istorice pentru terli;
f) realizarea de expertize pentru terfi;
g) cAgtigarea de finan!5ri prin Programe de finanlare locale, nalionale 9i internalionale, in calitate
de lider de proiect sau partener;
h) inchirierea spaliilor deschise publicului larg pentru diverse activitSli culturale gi artistice care
respecti statutul Muzeului, cu respectarea Codului Administrotiv qi a Regulomentului lntern;



i)inchirierea unor spatii amenajate special pentru activitili comerciale, sportive, tehnice sau de
promovare, cu respectarea Codului Administrativ, Regulamentului lntern gi a legislaliei specifice
monumentelor istorice;
j) asocierea sau colaborarea pentru diverse activitSfi culturale gi de promovare turisticS;
k) taxe de fotografiere sau filmare profesionali;
l) sponsoriziri;
m) donatii;
n) alte surse, din activitSli desfdgurate conform obiectului de activitate al Muzeului.

V. PERSONALUL SI CONDUCEREA

Art. 17.
(1) Pentru realizarea activitSlilor care decurg din funcliile sale specifice, Muzeul are o structuri
organ izatorici proprie.
(2) Personalul Muzeului este structurat in personal cu funclii de conducere gi personal cu funclii
de execufie.
(3) Personalul cu functii de execulie este compus din personal de specialitate gi personal
auxiliar.
(4) Personalul Muzeului funclioneazS intr-o structuri compusi din 2 servicii, 1 birou gi 3
compartimente, in conformitate cu organigrama anexati prezentului RoF.
(5) Ocuparea posturilor, promovarea personalului, precum gi incetarea raporturilor de muncd
ale personalului Muzeului se fac in conditiile legii.
(6) Salarizarea personalului se realizeazS in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(7)in cadrul statului de funclii nu pot fi ocupate pozilii dec6t cu normi intreagS.
(8) Personalul contractual al Muzeului va respecta firi excep!ie normele de conduitS
profesionalS previzute de Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 57l211g privind Codul
Administrativ.
(9) Personalul contractual al Muzeului va respecta firi exceplie Regutomentul lntern (R.1.) ol
Muzeului Judelean de lstorie Bragov.
(10) Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competenti cu privire la
incilcarea normelor de conduiti gi/sau a R.1., precum gi cu privire la constr6ngerea sau
ameninlarea exercitati asupra unui angajat contractual, pentru a-l determina si incalce
dispozitiile legale in vigoare ori si le aplice necorespunzitor.
(11) Persoana imputerniciti sd primeascS sesizirile privind cazurile de inc5lcare a normelor de
conduiti profesionalS va fi desemnati prin decizie a managerului.
Art. 18. Muzeul poate angaja din afara instituliei - persoane fizice sau juridice - pe perioadi
determinatS, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 19. Managerul muzeului
(1) Managementul muzeului este asigurat de un manager, desemnat, potrivit legii, in urma
concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management incheiat cu
Consiliul Judetean Bragov.
(2) Managerul organizeazi, conduce gi administreazi intreaga activitate a Muzeului, pe care o
reprezinti in raporturile cu autoritS!ile publice, institu!ii gi organiza!ii, precum 9i cu persoane
juridice si fizice din lari gi striinitate.
(3) Activitatea managerului este sprijiniti de un contabil-gef, numit prin decizia managerului
Muzeului, in urma promovirii concursurilor/ examenelor organizate in condiliile legii.
(4) Managerul Muzeului ;i contabilul gef conduc ;i rdspund de activitatea Muzeului, in limitele
stabilite prin actele normative in vigoare, a competenlelor delegate de cStre manager gi potrivit
atribuliilor stipulate in contractul de management gi prezentul Regulament de Organizare gi

Funclionare.

Art.20.



(1) Managerul are urmitoarele atribulii principale:
a) conduce, coordoneazi gi rispunde de buna organizare gi administrare a activitilii Muzeului, in
conformitate cu legislalia in vigoare gi cu contractul de management incheiat cu Consiliul
Judelean Bragov;

b) indeplinegte obiectivele stabilite de ConsiliulJudelean Bragov prin contractul de managemenq
c) decide, in calitate de ordonator tertiar de credite, asupra modului de utilizare a bugetului
aprobat pentru institulie, cu respectarea prevederilor legale;
d) este pregedintele Consiliului de Administralie al Muzeului gi pregedintele Consiliului gtiinlific
al Muzeului gi numegte prin decizie membrii Consiliului de Administralie, ai Consiliului gtiinlific ai
ai comisiilor de specialitate gi ai altor comisii ale Muzeului;
e) prezint5 spre aprobare, anual, Consiliului Judelean Bragov programul minimal, acliunile,
programele gi proiectele pe care urmeazi se le realizeze Muzeulin funclie de bugetul aprobat;
f) soliciti Consiliului Judelean Bragov, atunci c6nd consideri ci este temeinic Ai oportun,
modificarea obiectivelor, indicatorilor gi programelor minimale;
g) avizeazi proiectele de buget de venituri gi cheltuieli 5i le transmite, spre aprobare, conducerii
Consiliului Judelean Bragov;
h) rispunde de angajarea, lichidarea pi ordonanlarea cheltuielilor, in limita creditelor de
angajament gi creditelor bugetare repartizate 9i aprobate, de realizarea veniturilor Muzeului;
i) aclioneazi pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri 9i cheltuieli al instituliei
gi rispunde de utilizarea eficientS, cu respectarea prevederilor legale, a fondurilor binegti, iniliind
misuri pentru dezvoltarea 9i diversificarea surselor de venituri extrabugetare;
j) rispunde de organizarea contabilitilii pi intocmirea la termen a situaliilor financiare
trimestriale gi anuale gi organizarea [inerii evidentei patrimoniului;
k) coordoneazl 5i verificd desfigurarea activitSlii de control financiar preventiv;
l) rdspunde pentru organizarea gi conducerea contabilit;tiiin conformitate cu prevederile legale;
m) asiguri gestionarea gi administrarea, ?n condiliile legii, a bunurilor aflate in patrimoniul
Muzeului;
n) coordoneazi gi rispunde de politica de personal a Muzeului, cu respectarea dispoziliilor legale
in vigoare;
o) negociazi, potrivit legii, contractul colectiv de munc5 la nivelul Muzeului;
p) rispunde de stabilirea drepturilor salariale ale personalului muzeului 9i asigurS promovarea
acestuia in grade 9i trepte profesionale gi avansarea in gradalii, in condiliile legii, cu incadrarea in
sumele aprobate cu aceastS destinalie in bugetul propriu gi solutioneazi contestaliile in legituri
cu stabilirea salariilor de bazl 9i sporurilor gi a altor drepturi de naturi salarialS, in condiliile legii;
q) aprobS, cu respectarea prevederilor legale, selectarea, angajarea, evaluarea, promovarea,
sancfionarea giincetarea raporturilor de muncl ale salarialilor;
r) aprobi figele de post gi stabilegte atribuliile de serviciu ale personalului din directa sa
subordine;
s) dispune efectuarea evalulrilor anuale ale performanlelor salariafilor, in condiliile legii;
t)adoptS Regulomentul lntern al Muzeului;
u) aprobS, in condiliile legii, programarea concediilor de odihnl ale salariatilor Muzeului;
v) aprobi planul anual de perfeclionare a personalului Muzeului;
x) aprobi componenla comisiilor de examinare gi tematica de concurs pentru posturile ce
urmeazi si fie ocupate, in condiliile legii;
y) propune Consiliului de Administralie spre avizare gitransmite, in vederea aprobirii, autoritifii
tutelare, Consiliul Judetean Bragov, Regulamentul de Orgonizore gi Funclionore 5i organigrama
Muzeului;
z) propune spre aprobare Consiliului de Administralie Regulomentul lntern al Muzeului;
aa) propune Consiliului de Administralie spre avizare gitransmite, in vederea aprobSrii, autoritSlii
tutelare, Consiliul Judetean Bragov, tarifele pentru taxele de vizitare;
bb) negociazS clauzele contractelor incheiate de Muzeu, conform prevederilor Codului civil sau,
dupi caz, conform legilor speciale;



cc) asiguri respectarea legislaliei incidente in materia achiziliilor publice efectuate de Muzeu;

dd) organizeazd inventarierea generali a elementelor de natura activelor, datoriilor gi

capitalurilor proprii delinute de Muzeu, in cursul exerciliului financiar gi/sau in alte situalii
previzute de lege;
ee) avizeazi propunerile de casare de mijloace fixe gi, dupd caz, de obiecte de inventar, potrivit
legii;
ff) aprobl in cadrul Muzeului programele de pazi 9i securitate ale instituliei gi aprobi planurile

de protectie impotriva incendiilor gi dezastrelor naturale gi urmiregte aplicarea lor in practicd;

gg) stabilegte gi aprobi misuri privind protectie muncii, pentru cunoagterea de cltre angajali a

normelor de securitate a muncii;
hh) aprobi deplasdrile in !ari gi striinitate in interes de serviciu ale personalului Muzeului;
ii) iniliazl $i/sau aprobi colabordrile gi parteneriatele Muzeului din lari 9i din strlinitate;
jj) reprezintl interesele Muzeului in !ari 5i strlinitate, in relaliile cu alte institutii publice,

organizalii 9i operatori economici gi culturali, precum gi cu persoane fizice;

kk) reprezinti institulia in raporturile cu terlii;
ll) incheie acte juridice in numele gi pe seama Muzeului, in limitele de competen!5 stabilite prin

contractul de management incheiat cu autoritatea tutelarS;
mm)indeplinegte 9i alte atribulii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2)in exercitarea atribuliilor sale, managerul emite decizii.

(3)in absenla managerului, Muzeul este condus de un angajat numit, in condiliile legii, pe baza

deciziei managerului giin limita competenlelor stabilite prin decizie.

(4) Managerul decide, in funclie de necesitSli gi cu respectarea prevederilor legale in vigoare,

constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfSgurarea unor activitSli specifice,

precum:

a) evaluarea, reevaluarea, expertizarea gi avizarea ofertelor de donalii gi achizilii muzeale

propuse prin referate sau rapoarte de expertizi de cltre specialigti sau comisiile muzeului;

b) achizilia de bunuri de patrimoniu cultural nalional;
c) casarea 9i transferarea de bunuri;
d) inventarierea bunurilor culturale din cadrul colecliilor Muzeului;
e) receplie pentru bunuri, servicii gi lucriri contractate;
f) restaurarea bunurilor culturale;
g) orice alte comisii, conform dispoziliilor legale in vigoare.

(5) Managerul imputernicegte prin decizie persoana competenti si cerceteze incilcarea
prevederilor privind Codul de conduitd a personalului contractual din outoritdlile Si instituliile
publice gi si propuni aplicarea sancliunilor disciplinare in condiliile Legii nr. 53/2003 - Codul

muncii, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare. Decizia se aduce la cunogtinta
angajalilor muzeului.

(6)Activitatea managerului este sprijinitS, potrivit legii, de un Consiliu de Administratie, organ de

conducere cu caracter deliberativ, precum gi de un Consiliu $tiintific, organ de specialitate cu

caracter consultativ. Managerul este pregedintele Consiliului de Administratie, av6nd drept de

vot.

Art.21. Contabilul ;ef
(1)in exercitarea atribuliilor sale, managerul este ajutat de un contabil-gel numit prin decizie a

managerului, potrivit legii.
(2) Contabilul-gef se subordoneazi managerului gi indeplinegte urmitoarele atribulii principale:

a) coordoneazi Biroul Financiar-Contabilitate - Achizilii, Administrativ gi Compartimentul Resurse

Umane - SecretariaU
b) elaboreazi bugetul de venituri gi cheltuieli al Muzeului, pe care il propune spre aprobare



managerului;
c) organizeazi gi line la zi contabilitatea 9i prezinti la termen situaliile financiare asupra situaliei
patrimoniului aflat in administrare gi execu!iei bugetare potrivit normelor metodologice
elaborate de Ministerul Finanfelor publice;

d) verificS 9i avizeazi situaliile financiare trimestriale gi anuale pe care le depune la Consiliul
Judelean Bragov, la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
e) verifici 9i avizeazi, lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, monitorizarea cheltuielilor
de capital, a execuliei bugetare, pl5!ile restante gi 16nduri bilan!, conform prevederilor legale, pi

le transmite, cu respectarea termenelor de depunere, la ConsiliulJudelean Bragov;
f) asiguri respectarea legislaliei in vigoare privind utilizarea mijloacelor materiale pi binesti ale
institu!iei;
g) asiguri exercitarea controlului financiar preventiv prin decizie interni a ordonatorului de
credite, in conformitate cu prevederile Ordononlei Guvernului nr. 779/1999 privind controlul
intern Sicontrolulfinoncior preventiv, republicatd, cu modificdrile picompletdrile ulterioare, gi ale
Ordinului ministrului finonlelor publice nr. 923/20L4 pentru oproboreo Normelor metodologice
generole referitoore lo exercitareo controlului finonciar preventiv gi a Codului specific de norme
profesionole pentru persoanele core desfdgoord activitotea de controlfinoncior preventiv propriu,
republicat, cu modificirile gi completlrile ulterioare;
h) contabilul gef, ca persoani imputernicitd si exercite controlul financiar preventiv propriu
rispunde solidar pentru legalitatea, regularitatea qi incadrarea in limitele angajamentelor
bugetare aprobate in privinla operaliunilor pentru care a acordat viza de control financiar
preventiv;
i) contabilul gef are dreptul gi obliga!ia de a refuza viza de control financiar preventiv in cazul in
care, in urma verificdrilor, apreciazi ci proiectul de operaliune ce face obiectul controlului nu
indeplineSte condiliile de legalitate, regularitate gi incadrare in limita angajamentelor bugetare
pentru acordarea vizei;
j) verifici gi avizeazd utilizarea judicioasi a resurselor financiare ale muzeului ;i angajeazi Muzeul
prin semniturS, alSturi de manager, in toate operaliunile economico-financiare;
k)verificS gi avizeazi contractele care angajeazi rlspunderea patrimonialS a muzeului;
l)verifici corectitudinea sumelorsolicitatein cererile de credite bugetare giincadrarea acestora
in volumul creditelor acordate gi rispunde de utilizarea creditelor bugetare alocate gi a resurselor
financiare extrabugetare ale instituliei;
m) rdspunde de corecta intocmire a documentelor contabile, conform prevederilor legale;
n) rispunde de utilizarea, in conditiile legii, a subvenliilor acordate de la bugetul de stat gi a

veniturilor proprii ale Muzeului;
o) coordoneazi gi urmiregte realizarea activitSlilor de Investilii, gestiunea mijloacelor fixe gi a

obiectelor de inventar;
p) organizeazi activitatea financiar-contabilS, inregistrarea gi arhivarea documentelor financiar-
contabile, conform legislaliei in vigoare;
q) urmiregte angajarea gi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
r) organizeazi 9i !ine la zi evidenla patrimoniului gi rispunde de integritatea bunurilor
incredinlate instituliei, conform prevederi lor legale;
s) organizeazi gi rispunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului Muzeului;
t) propune misuri pentru imbunit5!irea gi eficientizarea activititii financiar-contabile a

institu!iei;
u) rispunde de respectarea normelor PSI gi de proteclia muncii, atit pentru sine, c6t Si pentru
personalul din subordine;
v)indeplinegte orice alte atribulii, conform dispoziliilor legale in vigoare si fisei postului.

(3) Contabilul-pef este membru al Consiliului de Administralie.

(4) in lipsa sa, atribuliile contabilului gef sunt exercitate de cStre inlocuitorul siu de drept, geful
de birou al Biroului financiar-contabilitate, achizilii, administrativ.
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CAPITOLUL VI. ORGANE DELIBERATIVE, CONSULTATTVE gt COMtStt DE SPECIALITATE

Art.22.
(1) Activitatea managerului este sprijinit; de Consiliul de odministrolie, organ colectiv de
conducere cu rol deliberativ.
(2) Membrii Consiliului de Administralie sunt numili prin decizie de citre managerul Muzeului.
(3) Componenla Consiliului de Administralie este urmitoarea:
- pregedinte: managerul muzeului;
- membri: contabilpef,5ef serviciuValorificoreo Potrimoniului,9ef serviciu Proteclia patrimoniului
- secretar: unul din membrii Consiliului de Administralie, numit de citre pre;edinte.
(a) La sedintele Consiliului de Administra!ie pot fi invitali angajali ai muzeului, reprezentantul
sindicatului sau, dupd caz, reptezentantul angajalilor, atunci cdnd se discutd probleme aflate in
responsabilitatea acestora.
(5) La ;edinlele Consiliului de Administratie pot fi invitate personalitdfi ale vielii economice,
culturale, artistice gi stiinlifice, in calitate de consultanti.

Art.23.
(1) Consiliul de administralie se intrune;te la sediul Muzeului sau intr-o alti cl5dire administratd
de Muzeu, trimestrial in ;edinfe ordinare qi ori de c6te ori este nevoie, in gedinle extraordinare,
la convocarea managerului sau a jumState plus unu din numdrul membrilor sii. in situafii speciale
Consiliul de administralie se poate organiza gi prin mijloace electronice de comunicare.
(2) Convocirile sunt aduse la cunogtinla membrilor cu cel pulin doui zile inainte de data intrunirii.
(3) in exercitarea atribuliilor sale, Consiliul adopti hotirSri.
(4) Consiliul de administralie se consideri legal intrunit in prezenla a 2/3 din numirul total al
membrilor sdi ;i adopti hotir6ri cu majoritate simplS de voturi din numdrul total al membrilor
prezenfi; in caz de paritate votul pregedintelui este decisiv.
(5) $edinlele Consiliului sunt prezidate de pregedinte.
(6) Dezbaterile Consiliului au loc potrivit ordiniide zi, comunicatS membrilor sii de cdtre secretar.
(7) Dezbaterile Consiliului se consemneazd in procesul verbal de gedinli, inserat in registrul de
gedin!e, numerotat, sigilat gi parafat.
(8) Procesul-verbal al sedintei se semneazi de citre toli participantii la lucririle Consiliului.

Art. 24.
Consiliul de Administralie are urmitoarele atribulii principale:
a) dezbate gi avizeazd strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu gi lung;
b) dezbate gi avizeazd proiectul Regulomentului de Orgonizore gi Funclionare, organigramele pi
statul de functii;
c) dezbate 9i avizeazi proiectul Regulamentului lntern. in vederea aprobirii lui de cdtre manager;
d) dezbate pi avizeazi tarifele pentru taxele de vizitare;
e) dezbate gi avizeazi proiectul bugetului de venituri gi cheltuieli;
f) analizeazi 9i avizeazi modul in care se utilizeazi bugetul gi sunt orientate sumele realizate ca
venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
g) analizeazi gi avizeazi activititile culturale ale muzeului, programele gi proiectele de cercetare,
planul de expozilii temporare, agenda de manifestdri cultural-educative, planuleditorial;
h) analizeazi pi aprobi colaboririle muzeului cu alte institufii similare din !ard gi striinitate;
i) analizeazi gi avizeazi programele de investilii gi reparafii curente necesare imobilelor aflate in
administrarea Muzeului;
j) avizeazd planul de pazi al muzeului, planul de proteclie impotriva dezastrelor 9i incendiilor, alte
documente organizatorice specifice activitSlii administrative a muzeului;
k) analizeazi gi avizeazi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
l) analizeazd 9i avizeazi sporurile care se pot acorda personalului muzeului in cursul anului,
potrivit competenlelor legale ce ii revin;



m) dezbate, la cererea managerului, probleme importante cu care se confrunti institutia si
prezinti solulii pentru rezolvarea acestora;
n) urmiregte buna gospodirire gi folosirea eficienti a resurselor materiale gi financiare ale
Muzeului, ludnd misurile necesare pentru asigurarea integrit5lii patrimoniului din administrare
gi, dupi caz, pentru recuperarea pagubelor suferite de institufie;
o) dezbate gi solulioneazi contestaliile privind evaluarea angajalilor;
p) aprobi propunerile de casare;
q) aprobd programarea concediilor de odihni ale personalului, la propunerea managerului;
r)indeplinegte orice alte atribulii stabilite de Consiliuljudelean Bragov sau ca urmarea modificirii
actelor normative in vigoare.

Art.25.
(1) Activitatea muzeului este sprijinitS de un Consiliu Stiinfific, organ de specialitate cu rol
consultativ in domeniul cercetirii gtiinlifice, organizirii colec!iilor muzeale gi al activit;Iilor
culturale specifice.
(2) Consiliul Stiintific este alcituit din trei p6ni la cinci membri.
(3) Constituirea 9i funclionarea Consiliului $tiinlific se face pe baza deciziei managerului.
(4) Pregedintele Consiliului Stiintific este managerul muzeului.
(5) Secretariatul Consiliului Stiinlific este numit prin decizie a managerului.
(6)Consiliul $tiinlific susline managerul pentru eficientizarea activitSlii stiintifice a Muzeului, prin
indeplinirea urmitoarelor atribu!ii :

a) dezbate rapoartele anuale de activitate ale Muzeului gi formuleazd propuneri privind misuri,
colaboriri, parteneriate, activitS!i etc.;
b) sprijini programele picolaborSrile de interes nalional gi internalional ale Muzeului;
c) analizeazi strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu gi lung gi formuleazd propuneri;
d) analizeazd programele gtiintifice ale muzeului gi formuleazi propuneri pentru imbundtdlirea
acestora;
e) se pronunli asupra prioritSlilor activitS!ii Muzeului gi specialigtilor sii in domenii de
importanti majori, cum ar fi: orientarea cercetdrilor de teren gi achiziliile de bunuri culturale,
starea de conservare a colecliilor, pregitirea profesionali a angajafilor, tematica planurilor de
cercetare gtiintificS, schimburi de experien!5, colaboriri internalionale etc.

Art.26.
(1) Consiliul $tiinlific se intrunegte cel pulin de doui ori pe an, in ;edinle ordinare.
(2) in exercitarea atribuliilor sale, Consiliul gtiinlific adopti hotirSri.
(3) Propunerile Consiliului $tiinfific se adopti cu majoritatea simplS de voturi din numirul
membrilor prezenli.
(4) Procesele-verbale ale gedinlelor se consemneazd intr-un registru special, numerotat gi

parafat, iar hoti16rile se comunici Consiliului de Administrafie.
(5) La gedinlele Consiliului $tiinfific pot fi invitali specialigti din muzeu si din afara muzeului,
acegtia neav6nd drept de vot.
(5) Membrii Consiliului $tiinlific pot propune acordarea calit;tii de membru sau pregedinte de
onoare unor personalitSli care au contribuit la dezvoltarea Muzeului.

Art.27.
(1)in cadrul Muzeului funclioneazi urmitoarele comisii de specialitate:
a) Comisia centrald de inventariere;
b) Comisiile de inventariere ale colecliilor muzeale;
c) Comisia de inventariere mijloace fixe gi obiecte de inventar;
d) Comisia de recepfie, evaluare gi achizilii de bunuri culturale, in conditiile legii;
e) Comisia pentru receplionarea materialelor, obiectelor de inventar gi a mijloacelor fixe;
f) Comisia de monitorizare a implementirii sistemului de control intern/managerial;
g) Comisia pentru receplionarea lucririlor de intrelinere, presteri de servicii 5i de reparalii



capitale;
h) Comisia de casare a obiectelor de inventar ;i a mijloacelor fixe;
i) Comisia pentru situalii de urgen!5;
j) Comisia tehnici PSI;

k) Comisia de etic5, cercetare disciplinarS gi mediere;
l) Comisia pentru securitate gi sinitate in munc5.

(2)infiinlarea, organizarea, funclionarea, componenla gi atribuliile comisiilor sunt stabilite prin
deciziile managerului.
(3) Fiecare comisie funclioneaz5 pe baza unui regulament propriu intocmit de pregedintele
comisiei gi aprobat de manager.
(4) Comisiile sunt formate din angajalii Muzeului, numili prin decizia managerului.
(5) Participarea angajatilor la comisiile de specialitate este o obligalie profesionalS principalS, fird
exceplii, 5i este stabiliti de cdtre manager in funclie de necesitdtile gi prioritSlile Muzeului.
(6)in mod exceplional, comisiile pot beneficia de consultanla unui specialist extern instituliei.
(7) Fiecare comisie poate avea intre trei gi cinci membri.

CAPITOLUL Vt t. STRUCTU RA ORGANIZATORICA

Art. 28.
(1) Pentru realizarea atribuliilor sale specifice, Muzeul are o structurd organizatorici proprie,
formati din doui servicii, un birou gitrei compartimente:
- Serviciul Valorificarea Patrimoniului;
- Serviciul Protejarea Patrimoniului;
- Biroul Financiar-Contabilitate, Achizilii, Administrativ:

- Compartimentul Financiar - Contabilitate;
- Compartimentu I Achizilii, Admin istrativ;
- Compartimentul Resurse Umane - Secretariat.

(2) Numirul maxim de posturi aprobat este 50.

Art. 29.
(1.) Serviciul Valorificarea Patrimoniului este format din 1 sef de serviciu, 8 muzeografi, L
desenator, 1 specialist in marketing-comunicare (referent), L fotograf.

(2) Serviciul Valorificarea Patrimoniului are urmitoarele atribulii :

a) cercetarea stiin!ific5, cu prioritate a patrimoniului delinut de Muzeu, conform prioritililor de
cercetare ale muzeului gi apoi a planurilor de cercetare ale muzeografilor;
b) inventarierea colecliilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin toli muzeografii serviciului, firi
exceplie, conform prevederilor legislative sau ori de cite ori este cazul;
c) evaluarea, reevaluarea 9i clasarea bunurilor culturale din cadrul colecliilor Muzeului;
d) evidenta informatizati ;i gestionarea bazelor de date privind intregul patrimoniu cultural al
muzeului, potrivit reglementirilor in vigoare, precum 9i normelor;i procedurilor interne;
e) elaboreazi programul;itematica pentru expoziliile permanente sau temporare;
f) organizarea de expozilii permanente 9i temporare in spatiile expozilionale proprii sau in tari qi

striinitate;
g) documentarea in vederea identificSrii si, dupi caz, achizilionirii de bunuri culturale pentru
completarea gi/sau imbogSlirea colec!iilor Muzeului;
h) contributia la lucririle gtiinlifice pi de popularizare publicate de Muzeu prin redactarea de
articole 9i studii de specialitate;
i) in cazul muzeografilor care au gi calitatea de arheolog expert, intocmirea de documentalii
privind istoria si potentialul arheologic al teritoriilor administrative si terenurilor private,
participarea la proiecte de cercetare gi supraveghere arheologicd;



j) organizarea de activititi gi proiecte de educalie culturali;
k) organizarea de evenimente culturale de tip festival cu tematici istoricd pentru educafia
istoricd gi recreerea publicului larg;
l) organizarea de proiecte gi programe pentru promovarea patrimoniului cultural al Judetului
Bragov;

m) implementarea strategiilor de marketing, comunicare gi voluntariat ale Muzeului, conform
sarcinilor stabilite de manager;
n) implementarea strategiei de cunoa;tere gi fidelizare a beneficiarilor activitSlilor Muzeului,
conform sarcinilor stabilite de manager;
o) realizarea de parteneriate cu institulii gi organizalii din !ari gi striinitate;
p) completarea arhivelor documentare ale Muzeului;
q) administrarea website-urilor si a paginilor de Facebook ale Muzeului ;i asigurarea relaliei de
colaborare cu mass-media;
r) colaboreazi cu intreaga structuri organizatoricd a Muzeuluiin vederea realizdrii obiectivelor,
a proiectelor gi a programelor instituliei;
s) indeplinegte alte atribulii, conform legii.

(3) Serviciul Valorificarea Patrimoniului este condus de un sef de serviciu, subordonat direct
managerului, cu urmitoarele atribulii principale:
a) coordonarea activit5lii muzeografilor, conform figelor de post, a procedurilor interne ale
Muzeului gi a deciziilor gi dispoziliilor managerului;
b) rispunde de implementarea normelor, deciziilor qi procedurilor privind activititile de
valorificare, inventariere gi cercetare gtiinlifici din cadrul Muzeului gi semnaleazi conducerii
instituliei orice abateri;
c) coordoneazi activit5lile de organizare, dotare, funclionare gi modernizare a spaliilor de
expunere, permanente sau temporare ale Muzeului;
d) urmiregte agenda de evenimente gi raporteazi periodic conducerii Muzeului stadiul acesteia;
e) pune in aplicare dispozi{iile conducerii Muzeului gi urmiregte modul de indeplinire a sarcinilor
de cdtre personalul serviciului;
f) rispunde de intocmirea rapoartelor de activitate ale angajalilor din cadrul serviciului, zilnic
/sdptimSnal, anual sau de c6te ori sunt solicitate de citre conducerea Muzeului;
g) centralizeazi anual gi arhiveazi rapoartele de activitate ale personalului serviciului;
h) elaboreazi fisele de post gi evaluirile personalului serviciului;
i) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfecfionare gi de specializare
pentru personalul serviciului;
j) coordoneazi elaborarea documentaliei privind migcarea patrimoniului Muzeului (expozilii
temporare, export temporar etc.);
k) urmiregte editarea 9i tipirirea publicatiilor cuprinse in Planul editorial al Muzeului;
l) participi la comisii de promovare sau de examinare pentru personalul Muzeului;
m) asiguri specialigtilor din afara Muzeului accesul la informalia gtiinlificS, conform procedurilor
Muzeului gi dispoziliilor managerului;
n) urmiregte ti raporteazi managerului implementarea strategiilor de marketing, comunicare gi

voluntariat ale Muzeului;
o) urmiregte gi raporteazi managerului implementarea strategiei de cunoagtere 9i fidelizare a

beneficiarilor activitSlilor M uzeului;
p) indeplinegte orice alte atribulii conform fisei de post gi dispoziliilor conducerii Muzeului.

Art.30.
(1) Serviciul Protejarea Patrimoniului este format din 1 gef de serviciu, 4 conservatori, 3
restau ratori, 10 supraveghetoare.

(2) Serviciul Protejarea Patrimoniului are urmitoarele atribulii:
a) depozitarea, conservarea gi restaurarea pieselor din colectiile de bunuri culturale ale

il



Muzeului;
b) organizarea gi funclionarea depozitelor colecliilor de bunuri culturale ale Muzeului;
c) organizarea 9i funclionarea laboratoarelor de restaurare bunuri culturale;
d) evidenta gestionari a patrimoniului muzeal delinut in administrare, inclusiv activitatea de
evidenli computerizati a colectiilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin conservatori;
e) arhiveazi toate documentele de eviden!5 ale patrimoniului muzeal (registre de evidenli,
procese-verbale de transfer, acte de donatie/comodat/imprumut, procesele-verbale ale
comisiilor de achizilii, procese-verbale de dare ;i luare in primire a gestiunilor, de imprumut
expozilional etc.);
f) participi la operaliunile de clasare a bunurilor culturale, pistreazi gi actualizeazi Registrul
bunurilor clasate ale muzeului prin conservatori;
g) supravegherea bunurilor culturale prezentate in expoziliile permanente gi temporare;
h) inventarierea colecliilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin toli conservatorii serviciului,
fdri excepfie, conform prevederilor legislative sau ori de c6te ori este cazul;
i) organizeazd evidenla informatizati gi gestioneazi bazele de date privind intregul patrimoniu
cultural al muzeului, potrivit reglementirilor in vigoare, precum gi normelor 9i procedurilor
interne, prin conservatori;
j) conservarea preventivi a bunurilor culturale din colecliile Muzeului, aflate in expunere sau
depozitare;
k) asigurd buna funclionare a aparatelor tehnice din dotare gi monitorizeazd parametrii
microclimatici, acfion6nd in scopul reglirii acestora, prin conservatori;
l) participi la organizarea de expozilii permanente gi temporare in spaliile expozilionale proprii
sau in Iari si striinitate;
m) asiguri taxarea, asistenla, supravegherea 9i indrumarea publicului vizitator 9i a altor
beneficiari ai activitSlilor organizate de Muzeu in spaliile proprii, prin personalul de
suparveghere;
n) asiguri curdlenia in spaliile deschise pentru publicul vizitator gi pentru alte categorii de
beneficiari ai activitililor organizate de Muzeu in spaliile proprii, prin personalul de
suparveghere;
o) suslinerea cercetdrii gtiinlifice a patrimoniului delinut de muzeu;
p) gestioneazS biblioteca Muzeului;
q) participarea la organizarea de proiecte gi programe pentru promovarea patrimoniului
cultural al Judelului Bragov;
r) colaboreaz5 cu intreaga structuri organizatorici a muzeuluiin vederea realizirii obiectivelor,
a proiectelor pi a programelor instituliei.
s) asiguri igiena spatiilor din sediul administrativ, precum gi a spaliilor firi destinafie culturali
darin administrarea Muzeului, at6t interioare, c5t giexterioare, prin personalulde supraveghere.
t) indeplinegte alte atribulii, conform legii.

(3) Serviciul Protejarea Patrimoniului este condus de un pef de serviciu, subordonat direct
managerului, cu urmitoarele atribulii principale:
a) coordonarea activitSlii conservatorilor, restauratorilor gi a personalului de supraveghere,
conform figelor de post, a procedurilor interne ale Muzeului gi a deciziilor 9i dispoziliilor
managerului;
b) rispunde de implementarea normelor, deciziilor gi procedurilor privind activitSlile de
conservare, restaurare, eviden!5 gi inventariere din cadrul Muzeului si semnaleazi conducerii
institu!iei orice abateri;
c) prezinti spre aprobare la sf6rgitul fiecdrui an lista pieselor care constituie prioritdli de
restaurare pentru anul urmitor;
d) coordoneazi activitdtile de organizare, dotare, funclionare gi modernizare a spaliilor de
depozitare gi restaurare ale Muzeului;
e) rispunde de intocmirea rapoartelor de activitate ale angajalilor din cadrul serviciului, zilnic
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/siptim6na!, anual sau de c6te ori sunt solicitate de citre conducerea Muzeului;
f) centralizeazS anual gi arhiveazi rapoartele de activitate ale personalului serviciului;
g) elaboreazi figele de post gi evaluirile personalului serviciului;
h) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfeclionare gi de specializare
pentru personalul serviciului;
i) participi !a comisii de promovare sau de examinare pentru personalul Muzeului;
j) centralizeazi gi apoi inainteazi conducerii Muzeului propunerile pentru dotarea spaliilor de
expunere gi a depozitelor cu aparaturd necesari pentru controlul gi asigurarea microclimatului
muzeal;
k) coordoneazd intocmirea gi actualizarea dosarelor fiecirui obiectiv de supraveghere (Registrul
permanent, inventarultopografic al pieselor expuse, Registrul circulaliei bunurilor de patrimoniu
aflate in expunere);
l)intocme$te rapoarte periodice privind riscurile de securitate ale patrimoniului aflat in expunere
sau depozitare 9i face propuneri pentru inlSturarea acestora gi cregterea gradului de siguran!5;
m) intocmeSte gi supune spre avizare planurile de supraveghere gi coordoneazi instruirea
periodici a personalului serviciului;
n) rdspunde de controlul stdrii de conservare a colecliilor, indiferent de locul acestora;
o) coopereazi la elaborarea gi implementarea planurilor de intervenlie in situalii de urgen!5,
inclusiv de evacuare a patrimoniului muzeului;
p)indeplinegte orice alte atribulii conform figei de post gi dispoziliilor conducerii Muzeului.

Art. 31.
(1) Birou! Financiar-Contabilitate, Achizilii, Administrativ este format din Compartimentul
Financiar-contabilitate gi com pa rtimentu I Ach izilii -Admin istrativ.

Art. 32
(1) Compartimentul Financiar-Contabilitate este format din 2 economigti gi 1 referent gi are
urmitoarele atribulii :

a) asiguri evidenla 9i raportarea angajamentelor bugetare gi legale, in limita creditelor de
angajament gi a creditelor bugetare repartizate gi aprobate, lichidarea gi intocmirea
instrumentelor de plati a cheltuielilor pe baza ordonantSrilor de platd a cheltuielilor aprobate de
ordonatorul de credite;
b) asiguri elaborarea proiectului bugetului de venituri 9i cheltuieli gi execulia acestuia;
c) depune bugetul aprobat al instituliei gi efectueazi inregistrarea angajamentelor legale,
rezervarea creditelor bugetare gi receplionarea acestora in sistemul operational de raportare
Forexebug in vederea efectudrii pldtilor;
d) asiguri, din punct de vedere economic, derularea contractelor incheiate de Muzeu;
e) asiguri raporturile instituliei cu Trezoreria Statului sau unitili bancare, dupi caz;
f) rispunde de incasarea gi inregistrarea veniturilor extrabugetare;
g) rispunde de operatiunile financiare efectuate pentru derularea investiliilor;
h) rispunde de linerea la zi a contabilitilii pi prezinti la termen situaliile financiare asupra
situaliei patrimoniului aflat in administrarea 9i a execufiei bugetare, potrivit normelor
metodologice elaborate de M inisteru I Finanlelor Pu blice;
i) prezinti rapoarte lunare, trimestriale, semestriale gi anuale asupra situaliei financiare a

instituliei;
j) intocmegte situaliile financiare trimestriale gi anuale, pe care le inainteazi spre aprobare
contabilului-pef gi managerului Muzeului, gi rispunde de transmiterea acestora citre ordonatorul
principal de credite;
k) asiguri evidenla contabilS a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor gi

capitalurilor proprii, a veniturilor gi cheltuielilor in baze contabile de numerar gi de angajamente;
l) participi la inventarierea generalS a elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor
proprii detinute, cel pulin o datS in cursul exerciliuluifinanciar ti/sau in alte situalii prevdzute de
lege, giinregistreazd in contabilitate rezultatul inventarierii' 
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m) rispunde de intocmirea 5i transmiterea la termen a raportirilor lunare (monitorizare cheltuieli
de personal, monitorizare cheltuieli de capital, raportiri in FOREXEBUG), astfel inc6t si fie
respectate termenele legale stabilite de actele normative in vigoare, gi le supune aprobirii
conducitorului institu[iei;
n) intocmegte lunar necesarul de credite, pe care il supune aprobirii contabilului-gef gi

managerului Muzeului, gi rispunde de transmiterea acestuia citre departamentul de specialitate
din cadrul Consiliului Judelean Bragov;
o)inregistreazd cronologic gi sistematic operaliunile patrimoniale in contabilitate, cu respectarea
succesiunii documentelor justificative, in conturi sintetice gi analitice;
p)intocme5te gi depune declaraliile fiscale;
q) tine evidenta stocurilor la creditori pentru produsele acestora aflate in v6nzare la standurile
Muzeului;
r) efectueazi operafiunile de incasiri 9i pl5ti citre salarialii institufiei ;i cdtre terli;
s) urmSregte recuperarea sumelor reprezent6nd debite constatate, precum ;i a celorlalte creanle
in sarcina salarialilor;
t) organizeazi ;i gestioneazi arhiva administrativ-contabild a Muzeului;
u) rezolvi orice alte sarcini referitoare la activitatea financiar-contabilS.
v) colaboreazl cu intreaga structuri organizatorici a muzeului in vederea realizirii obiectivelor,
a proiectelor gi a programelor instituliei.

Art. 33

Compartimentul Achizilii, Administrativ este format din 1 referent de specialitate cu atribuliiin
efectuarea/evidenla achiziliilor publice gi personalul administrativ compus din 10 paznici si 1
muncitor calificat.

Art.34
Referentul de specialitate pentru Achizitii Publice are urmitoarele atribulii principale:
a) realizeazi achizitiile directe gitine evidenla achizitiilor directe de produse, servicii gi lucr5ri, ca
anexi la programul anual al achiziliilor publice;
b) elaboreazi $i, dupi caz, actualizeazd, pe baza necesitSlilor transmise de celelalte
compartimente ale Muzeului, programul anual al achizitiilor publice pi, daci este cazul, strategia
anualS de achizitii;
c) elaboreazd sau, dupS caz, coordoneazi activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire gi

a strategiei de contractare pentru concursul de solulii, documentatia de concurs 9i strategia de
contractare, pe baza necesitililor transmise de compartimentele de specialitate ale Muzeului;
d) inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrdrii autorititii contractante in Sistemul
Electronic de Achizitii Publice sau recuperarea certificatului digital, dac5 este cazul;
e) indeplinegte pentru muzeu obligaliile referitoare la publicitatea achizifiilor publice, conform
obligatiilor legale;
f) aplici 9i finalizeazi procedurile de atribuire;
g) constituie gi pistreazi dosarele achizifiilor publice.

Art.35
(L) Personalul administrativ, format din 10 paznici gi 1 muncitor calificat, are urmitoarele
atribulii:
a) protectia patrimoniului Muzeului aflat in expunere sau depozitare impotriva tentativelor de
furt sau distrugere, prin personalul de paz5;

b) securizarea 9i protejarea Muzeului in afara programului de funclionare a serviciilor Muzeului;
c) sprijini activitatea personalului de supraveghere prin personalul de pazi;
d) acordS, la cerere, asisten!5 publicului vizitator sau in caz de situalii de urgenli;
e) ajuti la manipularea gi transportul bunurilor culturale, cu respectarea procedurilor
opera!ionale;
f) ajuti la manipularea si transportul expozi!iilor Muzeului, cu respectarea procedurilor
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operationale;
g) ajuti la montajul expoziliilor Muzeului gi la organizarea evenimentelor culturale in care Muzeul
este implicat;
h) asiguri supravegherea qi buna funclionare a instalaliilor clidirilor din administrarea Muzeului
(iluminat, incilzire, ap5, aparaturi) prin muncitorul calificat.

Art.35
(1) Biroul Financiar-Contabilitate, Achizilii, Administrativ este condus de un gef de birou,
subordonat contabilu lu i 9ef, av6nd u rmitoa rele atribuf ii principale:
a) inlocuiegte contabilul gef cu toate atribuliile, in lipsa acestuia;
b) coordoneazi activitatea com partimentu I u i Financia r-conta bilitate;
c) coordoneazi activitatea Com pa rtimentu I u i Ach izilii, Ad m inistrativ;
d) coordoneazi activitatea responsabilului de achiziliile publice ale Muzeului;
e) elaboreazi figele de post 5i evaluirile personalului Biroului Financiar-Contabilitate, Achizilii,
Administrativ;
f) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfeclionare gi de specializare
pentru personalul Biroului Financiar-Contabilitate, Achizi!ii, Administrativ;
g) asigurd supravegherea gi controlul activitSlii de v6nzare a biletelor de intrare, a publicaliilor si
materialelor de popularizare gi a suvenirurilor de la standurile Muzeului;
h) coordoneazS personalul de paz5 prin instruirea periodicS, planificarea activitSlii de pazi gi

protectie, controlul echipelor de pazS;

i)intocmegte rapoarte periodice privind riscurile de securitate ale Muzeului, pe baza informirilor
personalului de pazi.

(2)in lipsa gefului de birou, atribuliile acestuia sunt exercitate de citre o persoani desemnatS de
acesta din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate, Achizilii, Administrativ, cu acordul managerului.

Art.37
Compartimentul Resurse Umane-Secretariat se afli in subordinea contabilului gef gi are
urmitoarele atribulii principale:
(1)in domeniul resurselor umane:
a) elaboreazS proiectul statului de funclii al Muzeului, precum qi statele de funclii modificatoare
ori de c6te ori intervin modificiri de naturi si justifice un astfel de demers, in vederea aprobirii
acestora de citre ConsiliulJudelean Bragov;
b) intocmegte qi supune aprobirii conducerii Muzeului contractele individuale de munci ale
angajalilor gi actele adilionale la contractele individuale de muncS ori de cAte ori intervin
modificiriin privinla clauzelor contractului individual de munc5, potrivit legii;
c)intocmegte gi actualizeazi ori de c6te ori este necesar statul de personal al Muzeului;
d) asiguri consultanli de specialitate in vederea intocmirii figelor de post gi gestioneazi aceste
documente;
e) asiguri consultanlS de specialitate in vederea derulSrii in condilii de legalitate a procesului de
evaluare anualS a performanlelor profesionale ale angajalilor gi gestioneazi figele de evaluare
profesionalS ale angajatilor;
f) asiguri aplicarea dispoziliilor legale privind timpul de munci gi de odihnS, condiliile de munci,
salarizarea personalului, sanclionare, pensionare, acordarea sporurilor, gradatii superioare etc.;
g) asiguri punerea in executare a hot5r6rilor organelor de jurisdiclie a muncii;
h)intocmegte statele de plati pentru contractele/conven!iile civile de prestiri servicii;
i) asigurd organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante gi asigurl secretariatul
comisiilor de concurs 9i al comisiilor de solulionare a contestaliilor, precum gi secretariatul
comisiilor de examen gi al comisiilor de solulionare a contestatiilor privind promovarea in functii,
grade sau trepte profesionale a personalului contractual;
j) efectueazi inregistririle in registrul general de evidenli al salarialilor - REVISAL;
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k)intocmepte, pistreazi gi asigurE confidenlialitatea datelor, in conditiile legii, a documentelor
de personal ale angajalilor muzeului;
l) urmiregte respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea gi efectuarea concediilor
de odihni de cStre angajalii muzeului gi tine evidenla concediilor de odihnS, a concediilor
medicale gi a celor firi platS;
m) elaboreazi planul de pregitire profesionalS a salarialilor;
n)intocme;te Regulamentul lntern gi Regulamentul de Organizare 5i Funclionare;
o) primegte gi pistreazi declaraliile de avere 9i de interese ale personalului;
p) implementeazi Sistemul de control intern managerial.
q) asiguri prelucrarea datelor cu caracter personalin cadrul instituliei.
(2) in domeniul secretariatului:
a) asiguri activitatea de secretariat prin inregistrarea gi pistrarea actelor normative, a deciziilor
Managerului, a hoti16rilor Consiliului de Administra[ie, transmiterea coresponden[eiin interiorul
gi exteriorul muzeului etc.
b)inregistreazS toate intririle 9i iegirile de documente pi asiguri pistrarea registrelor de intrare-
iegire ale Muzeului gi ale tuturor documentelor aferente activititii conducerii;
c) repartizeazS documentele conform circuitului documentelor 9i procedurilor interne;
d) rispunde de eviden!a, seleclionarea, pistrarea gi casarea documentelor din arhiva
administrativi a instituliei, altele dec6t cele care au legiturd cu activitilile gtiinlifice ale Muzeului
gi ale activitSlii de contabilitate;
3)indeplinegte orice alte atribulii profesionale, la solicitarea managerului.

vilt. DtsPoztT[ FTNALE

Art.38
(1) Muzeul dispune de gtampil5 gisigilii proprii.
(2) Muzeul are arhivi proprie in care sunt pistrate documentele stabilite prin nomenclatorul
arhivistic propriu, aprobat potrivit dispozitiilor Legii arhivelor nolionole nr. 16/7995, republicatS.

Art.39.
(1) Prevederile prezentului regulament se completeazS, de drept, cu dispoziliile normative in
vigoare.
(2) Prevederile prezentului regulament intri in vigoare la data aprobirii lui prin Hotir6rea
Consiliului judetean Bragov.
(3) Orice modificare gi completare a prezentului regulament va fi propusd de citre manager, in
vederea aprobirii prin Hotir6rea Consiliului judelean Bragov.
(4) Regulamentul de organizare gi funclionare se completeazi cu urmitoarele anexe, care fac
parte integranti din Regulament:
Anexa 1: Organigrama MuzeuluiJudelean de lstorie Bragov.
Anexa 2: Statul de functii.
Anexa 3: Membrii Consiliului de administralie.

MANAGER,
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