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R E G U L A M E N T   

DE   

O R G A N I Z A R E   ŞI   F U N C Ţ I O N A R E 

 
 

I - DISPOZIŢII  GENERALE 
 

Art. 1. - Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este instituţia publică de cultură şi 
cercetare ştiinţifică care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 
expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale 
existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. 

Art. 2. - (1) Complexul Muzeal Judeţean Neamţ funcţionează ca instituţie 
publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Neamţ, 
desfăşurându-şi activitatea în temeiul Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului 
Regulament. 
   (2) În toate actele, publicaţiile şi corespondenţa ce emană de la această 
instituţie va fi înscrisă denumirea de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 

Art. 3. - Sediul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ este în municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 10. 
 

II – OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE 
 

Art. 4. – Obiectul de activitate al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ constă în 
coordonarea sectoarelor, secţiilor şi unităţilor componente în scopul: 

� gestionării bunurilor culturale şi de patrimoniu naţional, în condiţii optime de 
conservare; 

� cercetării şi achiziţionării celor mai valoroase bunuri culturale şi de patrimoniu din 
teritoriu; 

� conservării, restaurării, studierii, fişării, catalogării şi depozitării valorilor din 
inventarele proprii; 

� punerii la dispoziţia publicului şi cercetătorilor a expoziţiilor muzeale, publicaţiilor, 
materialelor şi fondului documentar care nu intră sub incidenţa dreptului de autor 
în scopul întocmirii unor studii; 
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� organizării de expoziţii permanente şi temporare, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 
colocvii, etc.; 

� asigurării evidenţei bunurilor de patrimoniu proprii; 
� întocmirii de lucrări pe domenii de activitate, în conformitate cu planurile de 

cercetare ştiinţifică; 
� asigurării publicităţii unităţilor muzeale şi acţiunilor întreprinse de acestea; 
� dotării cu aparatură şi echipamente; 
� gestionării creditelor bugetare şi a veniturilor proprii, etc. 

Art. 5. - Complexul Muzeal Judeţean Neamţ are următoarele atribuţii: 
� asigură îndrumarea, coordonarea şi controlul în problemele specifice la toate 

unităţile muzeale subordonate; 
� primeşte normele specifice de lucru din partea Direcţiei Muzeelor, Colecţiilor şi Artelor 

Vizuale din cadrul Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi le transmite 
unităţilor din subordine; 

� se ocupă de buna întreţinere a sediilor muzeale, pentru care propune lucrările de 
reparaţii curente şi capitale; 

� organizează manifestări cultural-ştiinţifice în colaborare cu instituţii culturale din 
ţară şi străinătate; 

� colaborează cu organele şi organismele administraţiei locale, judeţene şi 
guvernamentale în vederea reprezentării municipiului şi judeţului pe plan naţional 
şi internaţional. 
Art. 6. – Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Complexul Muzeal Judeţean 

Neamţ intră în relaţii de colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Cultural Neamţ, muzeele din ţară şi străinătate, direcţiile de specialitate din 
cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu instituţii ce aparţin Academiei 
Române, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alte organisme 
culturale, culte, fundaţii, societăţi comerciale, colecţionari, etc. 
 

III – PATRIMONIUL 
 

Art. 7. – Patrimoniul Complexului Muzeal se compune din dreptul de administrare 
asupra unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al judeţului, din dreptul 
de proprietate privată asupra unor bunuri mobile, precum şi din obligaţiile ce decurg din 
exercitarea acestora în condiţiile legii. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin 
achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu 
acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice 
centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane 
fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 8. –  (1) Patrimoniul public al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ este 
indivizibil, intransmisibil şi garantat de lege. 

  (2) Complexul Muzeal Judeţean Neamţ poate coopera, după caz, cu 



 3 

organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, 
cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-
turistic. 

Art. 9. Patrimoniul administrat de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este 
constituit din: 

A. Bunuri imobile, respectiv: 
a) clădiri monumente istorice, precum: Cetatea Neamţ, Curtea Domnească Piatra 

Neamţ şi Muzeul Memorial „Ion Creangă”, Humuleşti – categoria A; Muzeul de Istorie şi 
Arheologie Piatra Neamţ, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra Neamţ, Muzeul de 
Artă Piatra Neamţ, Muzeul de Etnografie Piatra Neamţ, Muzeul Memorial „Calistrat 
Hogaş” Piatra Neamţ, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Casa Memorială 
„Veronica Micle” Târgu Neamţ, Muzeul de Istorie Roman, corpurile A şi B, Muzeul de 
Artă Roman şi Muzeul de Istorie Bicaz – categoria B; 

b) clădiri şi anexe fără valoare istorică, precum: Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra 
Neamţ, Galeriile de Artă „Lacăr Vorel” Piatra Neamţ, Pavilion Etnografic Muzeul de 
Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, două case custozi la Cetatea Neamţ, anexă corp B 
Muzeul de Istorie Roman, garaje şi depozite Muzeul de Istorie şi Arheologie corpurile A 
şi B, însoţite de terenuri şi împrejmuiri, încadrate din punct de vedere cadastral şi 
evaluate în mod corespunzător. 

B. Bunuri mobile, respectiv: 
a) piese muzeale cu valoare istorică, clasate în categoria TEZAUR şi FOND ale 

Patrimoniului Cultural Naţional şi bunuri culturale comune rezultate din săpături, 
achiziţii şi donaţii, înscrise în evidenţele contabile ale instituţiei; 

b) obiecte de inventar şi mijloace fixe, de folosinţă muzeală, evaluate şi înregistrate în 
contabilitate. 

 
 IV - STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  ŞI  FUNCŢIONALĂ 

 

Art. 10. – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ cuprinde următoarele unităţi muzeale: 
1. Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ; 
2. Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra Neamţ; 
3. Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ; 
4. Muzeul de Artă Piatra Neamţ; 
5. Muzeul de Etnografie Piatra Neamţ; 
6. Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ; 
7. Expoziţia „Curtea Domnească” Piatra Neamţ; 
8. Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” Piatra Neamţ; 
9. Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ; 
10.  Muzeul Cetatea Neamţ – Târgu Neamţ; 
11.  Muzeul Memorial „Ion Creangă” Humuleşti – Târgu Neamţ; 
12.  Casa Memorială „Veronica Micle” Târgu Neamţ; 
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13.  Muzeul de Istorie Bicaz; 
14.  Muzeul de Istorie Roman; 
15.  Muzeul de Artă Roman; 
16.  Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman. 
Art. 11. – (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi sunt prevăzute în 

organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei şi se aprobă de către Consiliul Judeţean, în 
condiţiile legii. 

  (2) Din punct de vedere organizatoric, Complexul Muzeal Judeţean 
Neamţ cuprinde: 
  1. Sectorul funcţional, respectiv Compartimentul contabilitate – secretariat – 
administrativ; 
 2. Sectorul muzeal de specialitate, care asigură în mod direct realizarea obiectivelor 
cerute de muzeologie, în cadrul căruia funcţionează: 

o Secţia muzeală I Piatra Neamţ – Bicaz; 
o Secţia muzeală II Piatra Neamţ; 
o Secţia muzeală III Târgu Neamţ; 
o Secţia muzeală IV Roman, 
o Serviciul protecţie – patrimoniu Roman; 
o Secţia laborator restaurare Piatra-Neamţ; 
o Secţia relaţii cu publicul. 

3. Sectorul de cercetare, respectiv Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii 
Cucuteni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele academice în 
domeniul cercetării ştiinţifice, contribuind la valorificarea deplină a descoperirilor. 

Art. 12. – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este subordonat din punct de vedere 
ştiinţific şi metodologic Direcţiei Muzeelor, Colecţiilor şi Artelor Vizuale din cadrul 
Ministerul Culturii  şi Patrimoniului Naţional. 

Art. 13. – Relaţiile dintre sectoare, secţii şi servicii sunt de colaborare, în scopul 
realizării sarcinilor ce revin unităţilor muzeale. 

Art. 14. – Sarcinile şi atribuţiile unităţilor se transmit direct prin şefii de secţii, care 
răspund de buna desfăşurare a activităţii. 

Art. 15. –  (1) Conducerea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ este asigurată 
prin Consiliul de Administraţie, compus din 7-11 membri, din care fac parte: 

� directorul – preşedinte al Consiliului de Administraţie; 
� directorii adjuncţi; 
� contabilul şef; 
� 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ; 
� şefii de secţii şi specialişti din cadrul instituţiei. 

La şedinţele Consiliului de Administraţie participă şi reprezentantul salariaţilor din 
instituţie. 
   (2) Consiliul de Administraţie este organ deliberativ de conducere. 

Art. 16. – Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 
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- analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de 
dezvoltare ale acesteia; 

- analizează şi promovează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al insituţiei, 
în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Judeţean; 

- analizează şi avizează propunerile directorului de modificare a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al insituţiei, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean; 

- supune spre aprobare Consiliului Judeţean Neamţ tarifele de intrare pentru 
vizitatori, precum şi eventualele gratuităţi sau reduceri de tarife; 

- adoptă Regulamentul Intern şi diferite instrucţiuni de lucru pe domenii de 
activitate; 

- dezbate şi aprobă diverse măsuri privind organizarea judicioasă a activităţii, 
ţinuta ştiinţifică şi estetică a programelor; 

- aprobă achiziţiile muzeale; 
- aprobă diverse măsuri privind desfăşurarea activităţii; 
- hotărăşte condiţiile de acordare a premiilor anuale, precum şi reducerea sau 

anularea acestora; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 
Art. 17. –  (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare lunare 

sau ori de câte ori este necesar la convocarea directorului sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 
din totalul membrilor Consiliului de Administraţie. În exercitarea atribuţiilor sale, 
Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri. 

  (2) Consiliul este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al 
membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor 
prezenţi. 
 Art. 18. – Conducerea operativă a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ se 
realizează de director, în baza unui contract de management, încheiat în condiţiile legii. 
 Directorul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ are următoarele atribuţii: 

• conduce, coordonează şi controlează activitatea sectorului funcţional, muzeal şi 
a sectorului de cercetare, direct şi prin intermediul directorilor adjuncţi, a 
contabilului şef şi a şefilor de secţii; 

• asigură conducerea curentă a instituţiei, îndeplinind obligaţiile legale, 
precum şi hotărârile Consiliului de Administraţie şi ale forului ierarhic 
superior; 

• este ordonator terţiar de credite pentru fondurile pe care le gestionează; 
• aprobă efectuarea cheltuielilor din buget cu respectarea dispoziţiilor legale; 
• răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi realizarea veniturilor, folosirea cu 

eficienţă a sumelor primite de la bugetul judeţului, de integritatea bunurilor 
încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la zi a contabilităţii şi 
prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. 

• angajează muzeul în relaţii cu persoane juridice şi fizice, în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi în general a instanţelor jurisdicţionale, putând da împuternicire de 
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reprezentare în acest scop şi altor cadre din muzeu; 
• asigură fundamentarea programelor anuale şi de perspectivă pentru activitatea 

muzeistică şi creează condiţii pentru realizarea acestora; 
• propune organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei ce urmează a fi analizate 

de Consiliul de Administraţie; 
• asigură, cu prioritate, măsurile, materialele şi spaţiile necesare păstrării, conservării, 

evidenţei, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal; 
• ia măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor muzeelor faţă de publicul 

vizitator; 
• asigură organizarea activităţii Consiliului de Administraţie şi crearea condiţiilor 

de desfăşurare a acesteia; 
• ia toate măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale, pentru buna desfăşurare 

a activităţii muzeelor, pentru asigurarea integrităţii patrimoniului acestora şi 
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă ale salariaţilor; 

• verifică şi îndrumă repartizarea şi folosirea salariaţilor din secţiile de specialitate, 
după calificarea şi capacitatea acestora, în scopul întăririi disciplinei şi utilizării 
raţionale a forţei de muncă; 

• stabileşte delegări de atribuţii pe trepte ierarhice şi compartimente de muncă în 
cadrul instituţiei pe baza structurii organizatorice şi a Regulamentului Intern; 

• stabileşte pentru fiecare persoană cu funcţie de conducere din subordinea sa 
atribuţii de control, condiţiile de exercitare şi răspunderile corespunzătoare; 

• acordă calificative anuale pentru salariaţii direct subordonaţi şi aprobă 
calificativele pentru ceilalţi salariaţi; 

• ia măsuri pentru calificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor; 
• asigură plata la timp a salariilor, premiilor şi altor drepturi băneşti prevăzute de 

lege; 
• aplică sancţiunile disciplinare conform Regulamentului Intern şi  Codului Muncii, 

stabileşte răspunderea materială în condiţiile şi termenele prevăzute de lege; 
• aprobă accesul persoanelor străine în instituţie; 
• aprobă încadrarea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor şi şefilor 

compartimentelor subordonate, încheie contractele de muncă cu salariaţii nou 
angajaţi şi aprobă fişele posturilor ale salariaţilor. 

 În afara acestor atribuţii şi competenţe, directorul ia toate măsurile legale ce se impun, 
în scopul bunei desfăşurări a activităţii din instituţie. 

Art. 19. – Pentru buna desfăşurare a activităţii, directorul Complexului Muzeal Judeţean 
Neamţ emite decizii. În absenţa directorului, Muzeul este condus de către unul din directorii 
adjuncţi, pe baza unei decizii scrise de delegare. 

Art. 20. – În coordonarea activităţii instituţiei directorul este asistat de un Consiliu Ştiinţific, 
ca organ consultativ, format din cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti. 
  Directorul instituţiei, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele minime 
obligatorii, este preşedintele Consiliului Ştiinţific. 
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 Atribuţiile Consiliului Ştiinţific constau în: 
- dezbaterea şi avizarea programului de cercetare; 
- avizarea temelor de cercetare şi a programelor; 
- exercită controlul ştiinţific asupra activităţii de cercetare din instituţie; 
- analizează şi avizează publicaţiile ştiinţifice, oportunitatea organizării 

manifestărilor ştiinţifice şi a expoziţiilor; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii de natură a asigura buna desfăşurare a 

activităţii de cercetare ştiinţifică a instituţiei. 
 

 V -  FINANŢAREA 
 

Art. 21. – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este finanţat din venituri proprii (taxe 
de intrare şi servicii, expertize şi cercetări arheologice, documentaţii de specialitate, 
conservări şi restaurări de bunuri muzeale etc.) şi din subvenţii acordate de la bugetul 
judeţului, precum şi din alte surse, legal constituite. 

 
VI - DISPOZIŢII  FINALE 

 

Art. 22. – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ dispune de ştampilă, siglă şi sigiliu 
propriu. 

Art. 23. – Completarea şi modificarea prezentului regulament se face prin hotărârea 
Consiliului Judeţean. 

Art. 24. – Directorul are obligaţia ca, ori de câte ori este cazul, să facă propuneri de 
actualizare a prezentului regulament. 
  
 
 
Aprobat  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Neam ţ nr.32/26.02.2010 


