
ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 

HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare ~I 

Muzeului National al Bucovinei 

Consiliul Judetean Suceava; 
Avand in vedere: 

' 

- Referatul de aprobare nr.22480/28.10.2020 al dornnului Gheorghe FLUTUR, 
Pre~edintele Consiliului Judetean Suceava; 

- Raportul Serviciului resurse umane ~i relatii cu institutiile publice din cadrul 
Directiei organizare a Consiliului Judetean Suceava nr.22481/28.1 0.2020; 

- Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget - fmante, societati 
comerciale, regii autonome ~i servicii; 

- Raportul Comisiei pentru invatamant, cultura, cercetare ~tiintifica, sanatate, 
protectie sociala ~i protectia copilului; 

- Adresa Muzeului National al Bucovinei nr.2848/18.06.2020, inregistrata la Consiliul 
Judetean Suceava sub nr.l31 00/22.06.2020; 

- Avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor Pub lice din cadrul Ministerului 
' ' ' 

Culturii nr.5181/27.08.2020; 
- Hotararea Guvemului Romaniei nr.ll5/2020 privind schimbarea denumirii 

Muzeului Bucovinei in Muzeul National al Bucovinei; 
- Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.69/27.05.2020 privind aprobarea 

organigramei ~i a statului de functii ale Muzeului National al Bucovinei; 
- Prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor ~i a colectiilor publice, republi9ata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr .15 3/20 17 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri pub lice, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale Legii nr.53/2003-Codul 
muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; · 

In temeiul art.173 alin.(2) lite) ~i alin.( 5) lit. d), precum ~i al art.l82 alin.( 1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

HOTARA~TE : 

Art.l.-Se aproba Regulamentul de organizare ~i functionare al Muzeului National al 
Bucovinei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 01.11.2020. 
Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului 

Judetean Suceava nr.l60/30.08.2019. 
Art.4.- Serviciul resurse umane ~i relatii cu institutiile publice din cadrul Directiei 

organizare a Consiliului Judetean Suceava ~i Muzeul National al Bucovinei vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotaran. 

PR 

Gheorghe 

Suceava, 
Nr.134 

Contrasemneaza: 
Secre~etului, 

<:: ~//1--' _ 
P ANASA 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE AL 
MUZEULUI NATIONAL AL BUCOVINEI 

Cap. I. Dispozipi generale 

Art.l. Muzeul National al Bucovinei este o institutie publica de cultura, de drept public, de 
importanta nationala (Hotararea Guvemului nr.611/21.08.20 19), cu personalitate juridica, infiintata 
prin Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 2/21.02.2002, functionand sub autoritatea Consiliului 
Judetean Suceava ~i care ofera servicii de utilitate publica in domeniul sau de competenta. 

Prezentul Regulament de organizare ~i functionare este intocmit in baza Legii nr.311/2003 a 
muzeelor ~i a colectiilor publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.2. Muzeul National al Bucovinei este ordonator tertiar de credite organizat ca unitate bugetara 
ce functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Suceava. 

Art.3. 
a) Cheltuielile de functionare ~i investitii ale Muzeului National al Bucovinei se finanteaza din 

venituri proprii ~i din subventii alocate de Ia bugetul judetului prin Consiliul Judetean Suceava. 
b) V eniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de institutie, din donatii, 

sponsorizari ~i din alte activitati specifice. 
c) V eniturile prevazute la lit. (b) sunt gestio nate conform dispozitiilor legale in vigoare. 
d) Preturile ~i tarifele pentru serviciile oferite de Muzeul National al Bucovinei sunt stabilite 

prin hotarare de Consiliul Judetean Suceava. 
Art.4. Muzeul National al Bucovinei este o institutie publica tara scop lucrativ, in serviciul 

comunitatii ~i are ca obiect de activitate: conservarea, restaurarea, cercetarea, achizitionarea, 
tezaurizarea ~i valorificarea patrimoniului cultural local, national ~i universal, legat de om ~i mediul 
sau, de arheologie, istorie, arta, etnografie, etnologie, ~tiintele naturii, memoriale ~i fonduri 
documentare, cu rolul social de cunoa~tere, educatie ~i petrecere a timpului liber ~i care prezinta 
marturii materiale ~i spirituale ale existentei ~i evolutiei comunitatilor umane, precum ~i ale mediului 
inconjurator din aria geografica a judetuJui. 

Art.S. Activitatea Muzeului National al Bucovinei se desf"~oara in conformitate cu Iegislatia 
romana in vigoare respectiv: Legea nr.311 /2003 a muzeelor ~i a colectiilor publice, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
national mobil, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor pub lice de cultura, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, Ordonanta Guvemului nr.6811994 privind protejarea patrimoniului cultural 
national, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ", Hotararea Guvemului nr.611/2019 privind 
acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Bucovinei, Hotararea Guvemului 
Romaniei nr.ll5/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei in Muzeul National al 
Bucovinei, Ordinul Ministerului Culturii ~i Cultelor nr.2185/2007 pentru aprobarea Normelor de 
clasificare a muzeelor ~i a colectiilor publice ~i cu prezentul Regulament de organizare ~i functionare, 
precum ~i a altor norme specifice. 

Art. 6. Muzeul National al Bucovinei are sediul social in municipiul Suceava, str. ~tefan eel Mare 
nr.33, judetuJ Suceava, cod po~tal 720003, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro. 

Art. 7. Toate documentele contabile, de publicitate, de colaborare ~ide contact ~tiintific vor contine 
obligatoriu inscriptionarea ,Consiliul Judetean Suceava-Muzeul National al Bucovinei", heraldica 
specifica institutiei, alaturi de denurnirea completa ~i indicarea adresei sediului, a numarului de 
telefon/fax, e-mail. 



Cap. II. Patrimoniul 

Art.8. Patrimoniul Muzeului National al Bucovinei este format din bunuri aflate in proprietatea 
publica sau privata a judetului, dupa caz, conform listelor de inventar, pe care acesta le 
administreaza cu diligenta unui bun proprietar in conditiile legii. 

Art. 9. Patrimoniul se compune din bunuri imobile ~i bunuri mobile. 
(1) Bunurile imobile sunt constructiile administrative cu terenurile, precum ~i instalatiile de 

intretinere aferente din cadrul constructiilor unde i~i des:Ia~oara activitatea (birouri, ateliere, magazii, 
depozite ), instalatiile de apa, gaz, canalizare, centralele termice, gardurile imprejmuitoare. 

(2) Bunurile culturale mobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, sunt urmatoarele: 
-bunurile, clasate ~i neclasate in patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala, 

arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, ~tiintifica ~i tehnica, literara, 
memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica ~i 

epigrafica, reprezentand marturii materiale ~i spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale 
mediului inconjurator ~i ale potentialului creator uman; 

- alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ ~i care pot fi folosite in cadrul 
expozitiilor ~i al alter manifestari muzeale. 

(3) Fac parte, de asemenea, din bunurile mobile ale Muzeului National al Bucovinei, bunurile 
de natura stocurilor ~i mijloacelor fixe, mobilierul expozitional, al depozitelor, atelierelor ~i 
laboratoarelor ~i eel necesar personalului de specialitate (aparatura, echipamente, utilaje, electronice, 
aparate date in folosinta sectiilor ~i atelierelor), mijloace de transport auto, precum ~i articolele 
necesare personalului de specialitate ( echipamente, utilaje, aparate foto, aparatura electrica ~i 

electronica, cat ~i bunuri existente sau apartinand expozitiilor permanente de arheologie, istorie, arta 
modema, etnografie ), etc. 

( 4) A tat bunurile mobile, cat ~i cele imobile sunt 1nscrise in inventarele institutiei ~i in evidenta 
generala a intregului patrimoniu al Muzeului National al Bucovinei. Transferul, custodia sau 
itinerarea bunurilor ce compun patrimoniul institutiei In interiorul sau exteriorul tarii, se face numai 
cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in materie. 

Art. 10. (1) Patrimoniul Muzeului National al Bucovinei poate fi imbogatit ~i completat prin 
achizitii, donatii, descoperiri proprii, precum ~i prin preluarea in custodie sau transfer de bunuri 
materiale ~i culturale, venite din partea unor agenti economici, institutii publice, organizatii 
neguvemamentale, persoane fizice, din tara sau strainatate ~i prin alte moduri stabilite de lege, 
liberalitatile de orice fel putand fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care 
pot afecta autonomia institutiei sau daca nu sunt contrare obiectului sau de activitate, conform legii. 

(2) Bunurile mobile ~i imobile aflate In administrarea Muzeului National al Bucovinei se 
gestioneaza potrivit dispozitiilor legale In vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice 
masurile prevazute de lege, in vederea protejarii acestora, !n sensul lncheierii de contracte de 
asigurare partiala sau integrala !n functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, 
pentru bunurile mobile ~i imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor 
legale In vigoare. 

Cap. III. Scopul ~i obiectul de activitate 

Art. 11. Muzeul National al Bucovinei administreaza: 
-bunuri ce apaqin patrimoniului cultural universal; 
-bunuri ce apaqin patrimoniului cultural local 
-bunuri ce apaqin patrimoniului cultural national; 
-bunuri culturale comune; 
-bun uri de inventar ( comune ). 
Art. 12. Muzeul National al Bucovinei are expozitii permanente de arheologie, istorie, arta, 

etnografie, memoriale, fonduri documentare ~i ~tiintele naturii. 
Art. 13. (1) Muzeul National al Bucovinei organizeaza expozitii permanente ~i temporare, 

precum ~i diverse manifestari culturale conexe, pentru acoperirea unei game cat mai vaste de 
consumatori culturali. 
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Activitati conexe: 
- lucrari de investigatii ~i restaurare-conservare la Centrul de Cercetare, Conservare ~i 

Restaurare ,Bucovina", inclusiv !n regim de prestari servicii pentru terti; ,coKsluuuuoEHJ\N_svcL,\'), 
I Ai'i EXA LA HOH.RAl\ . • 

- lucrari arheologice; 1\c ....................... _ • 

- realizarea de materiale didactice, ~tiintifice sau de promovare; 
- editarea propriilor publicatii prin Editura ,Karl A. Romstorfer" a Muzeului National al 

Bucovinei; 
- desfacere de produse prin standurile institutiei (produse proprii ~i de la terti); 
- prestari de servicii cu caracter de agrement, transport cu mijloace auto sau rustice, etc; 
- organizarea de activita!i culturale cu scop educativ, recreativ sau de promovare; 
- organizarea de programe de formare profesionala ill domeniile de competenta; 
- alte activitati extramuzeale, cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Activitatile conexe se desfli~oara ill vederea realizarii de venituri 
extrabugetare.Celelalte activitati (investitii, reparatii capitale etc.) se finanteaza din bugetul alocat 
~i din venituri extrabugetare. 

Art. 14. Scopul este reflectat prin urmatoarele funqii principale: 
a) constituirea ~tiintifica, administrarea, conservarea ~i restaurarea patrimoniului muzeal; 
b) cercetarea ~tiintifica, evidenta, documentarea, protejarea ~i dezvoltarea patrimoniului 

muzeal; 
c) punerea !n valoare a patrimoniului muzeal!n scopul cuno~terii, educarii ~i recreerii. 

Cap. IV. Resurse umane 

Art. 15. In vederea !ndeplinirii atributiilor ce-i revin, institutia publica de cultura este 
organizata conform organigramei ~i statului de functii aprobate de Consiliul Judetean Suceava, la 
propunerea directorului general, cu avizul Consiliului de Administratie. 

Art. 16. Personalul angajat trebuie sa !ndeplineasca criteriile de competenta ~i pregatire 
profesionala specifica. 

Art. 17. Angajarea personalului se realizeaza !n conditiile legii. 
Art. 18. Atributiile personalului din muzee ~i colectii publice se stabilesc prin fi~a de post, 

conform structurii organizatorice ~i a programelor de activitate specifice. 
Art. 19. (1) Pregatirea ~i formarea profesionala continua a personalului de specialitate se 

asigura prin institutii de specialitate acreditate: !nvatamant postliceal, rnvatamant superior de 
lunga ~i scurta durata, inclusiv rnvatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de 
masterat ~i doctorat, precum ~i prin alte forme de pregatire profesionala. 

(2) Muzeul National al Bucovinei poate finanta doar formele de perfectionare 
specifice activitatii personalului, organizate de institutii/organizatii acreditate, conform 
prevederilor legale. 

Cap. V. Salarizarea 

Art. 20. Plata personalului din cadrul Muzeului National al Bucovinei se face potrivit 
legislatiei 1n materie de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice, din bugetul alocat 
de Consiliul Judetean Suceava. 

Cap. VI. Conducerea, structura organizatorica ~i personalul 

Art.21. (1) Conducerea executiva a Muzeului National al Bucovinei este asigurata de: 
Consiliul de administratie, Directorul general (manager), Directorul adjunct (~tiintific), Director 
adjunct, Contabilul ~ef, ~efii de serviciu ~i ~efii de birou. 

(2) Managerul, directorii adjuncti, contabilul ~ef, ~efii de serviciu ~i ~efii de birou 
conduc, coordoneaza ~i raspund de activitatea Muzeului ill limitele stabilite prin contractu! de 
management/Contractului individual de munca , reglementarile legale !n vigoare ~i prin prezentul 
regulament. 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE AL 
MUZEULUI NATIONAL AL BUCOVINEI 

Cap. I. Dispozitii generate 

Anexa 

Art.l. Muzeul National al Bucovinei este o institutie publica de cultura, de drept public, de 
importanta nationala (Hotararea Guvernului nr.611/21.08.20 19), cu personalitate juridica, lnfiintata 
prin Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 2/21 .02.2002, functionand sub autoritatea Consiliului 
Judetean Suceava ~i care ofera servicii de utilitate publica in domeniul sau de competenta. 

Prezentul Regulament de organizare ~i functionare este intocmit in baza Legii nr.311 /2003 a 
muzeelor ~i a colectiilor publice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.2. Muzeul National al Bucovinei este ordonator tertiar de credite organizat ca unitate bugetara 
ce functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Suceava. 

Art.3. 
a) Cheltuielile de funqionare ~i investitii ale Muzeului National al Bucovinei se finanteaza din 

venituri proprii ~i din subventii alocate de la bugetul judetului prin Consiliul Judetean Suceava. 
b) V eniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de institutie, din donatii, 

sponsorizari ~i din alte activitati specifice. 
c) Veniturile prevazute Ia lit. (b) sunt gestionate conform dispozitiilor legale in vigoare. 
d) Pre1llfile ~i tarifele pentru serviciile oferite de Muzeul National al Bucovinei sunt stabilite 

prin hotarare de Consiliul Judetean Suceava. 
Art.4. Muzeul National al Bucovinei este o institutie publica Ia.ra scop lucrativ, in serviciul 

comunitatii ~i are ca obiect de activitate: conservarea, restaurarea, cercetarea, achizitionarea, 
tezaurizarea ~i valorificarea patrimoniului cultural local, national ~i universal, legat de om ~i mediul 
sau, de arheologie, istorie, arta, etnografie, etnologie, ~tiintele naturii, memoriale ~i fonduri 
documentare, cu rolul social de cuno~tere, educatie ~i petrecere a timpului liber ~i care prezinta 
marturii materiale ~i spirituale ale existentei ~i evolutiei comunitatilor umane, precum ~i ale mediului 
inconjurator din aria geografica a judetului. 

Art.5. Activitatea Muzeului National al Bucovinei se desr~oara in conformitate cu legislatia 
romana in vigoare respectiv: Legea nr.311 /2003 a muzeelor ~i a colectiilor publice, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.I82/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
national mobil, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.422/200 1 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.l89/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural 
national, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ", Hotanlrea Guvernului nr.611 /20 19 privind 
acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Bucovinei, Hotararea Guvernului 
Romaniei nr.llS/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei in Muzeul National al 
Bucovinei, Ordinul Ministerului Culturii ~i Cultelor nr.2185/2007 pentru aprobarea Normelor de 
clasificare a muzeelor ~i a colectiilor publice ~i cu prezentul Regulament de organizare ~i functionare, 
precum ~i a altor norme specifice. 

Art. 6. Muzeul National al Bucovinei are sediul social in municipiul Suceava, str. ~tefan eel Mare 
nr.33, judetul Suceava, cod po~tal 720003, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro. 

Art. 7. Toate documentele contabile, de publicitate, de colaborare ~ide contact ~tiintific vor contine 
obligatoriu inscriptionarea ,Consiliul Judetean Suceava-Muzeul National al Bucovinei", heraldica 
specifica institutiei, alaturi de denumirea completa ~i indicarea adresei sediului, a numarului de 
telefonlfax, e-mail. 



Cap. II. Patrimoniul 

Art.S. Patrimoniul Muzeului National al Bucovinei este format din bunuri aflate in proprietatea 
publica sau privata a judetului, dupa caz, conform listelor de inventar, pe care acesta le 
administreaza cu diligenta unui bun proprietar in conditiile legii. 

Art. 9. Patrimoniul se compune din bunuri imobile ~i bunuri mobile. 
(1) Bunurile imobile sunt constructiile administrative cu terenurile, precum ~i instalatiile de 

intretinere aferente din cadrul constructiilor unde i~i des!a~oara activitatea (birouri, ateliere, magazii, 
depozite ), instalatiile de apa, gaz, canalizare, centralele termice, gardurile imprejmuitoare. 

(2) Bunurile culturale mobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, sunt urmatoarele: 
-bunurile, clasate ~i neclasate in patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala, 

arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, ~tiintifica ~i tehnica, literara, 
memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica ~i 

epigrafica, reprezentand marturii materiale ~i spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale 
mediului inconjurator ~i ale potentialului creator uman; 

- alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ ~i care pot fi folosite in cadrul 
expozitiilor ~i al altor manifestari muzeale. 

(3) Fac parte, de asemenea, din bunurile mobile ale Muzeului National al Bucovinei, bunurile 
de natura stocurilor ~i rnijloacelor fixe, mobilierul expozitional, al depozitelor, atelierelor ~i 

laboratoarelor ~i eel necesar personalului de specialitate (aparatura, echipamente, utilaje, electronice, 
aparate date in folosinta sectiilor ~i atelierelor), mijloace de transport auto, precum ~i articolele 
necesare personalului de specialitate ( echipamente, utilaje, aparate foto, aparatura electrica ~i 

electronica, cat ~i bunuri existente sau apartinand expozitiilor permanente de arheologie, istorie, arta 
moderna, etnografie ), etc. 

( 4) Atat bunurile mobile, cat ~i cele imobile sunt inscrise in inventarele institutiei ~i in evidenta 
generala a intregului patrimoniu al Muzeului National al Bucovinei. Transferul, custodia sau 
itinerarea bunurilor ce compun patrimoniul institutiei in interiorul sau exteriorul tarii, se face numai 
cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in materie. 

Art. 10. (1) Patrimoniul Muzeului National al Bucovinei poate fi imbogatit ~i completat prin 
achizitii, donatii, descoperiri proprii, precum ~i prin preluarea in custodie sau transfer de bunuri 
materiale ~i culturale, venite din partea unor agenti economici, institutii publice, organizatii 
neguvernamentale, persoane fizice, din tara sau strainatate ~i prin alte moduri stabilite de lege, 
liberalitatile de orice fel putand fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care 
pot afecta autonomia institutiei sau daca nu sunt contrare obiectului sau de activitate, conform legii. 

(2) Bunurile mobile ~i imobile aflate in administrarea Muzeului National al Bucovinei se 
gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice 
masurile prevazute de lege, in vederea protejarii acestora, in sensul incheierii de contracte de 
asigurare partiala sau integrala in functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, 
pentru bunurile mobile ~i imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor 
legale in vigoare. 

Cap. III. Scopul ~i obiectul de activitate 

Art. 11. Muzeul National al Bucovinei administreaza: 
-bunuri ce apartin patrimoniului cultural universal; 
-bunuri ce apartin patrimoniului cultural local 
-bunuri ce apartin patrimoniului cultural national; 
-bunuri culturale comune; 
-bun uri de inventar ( comune ). 
Art. 12. Muzeul National al Bucovinei are expozitii permanente de arheologie, istorie, arta, 

etnografie, memoriale, fonduri documentare ~i ~tiintele naturii. 
Art. 13. (1) Muzeul National al Bucovinei organizeaza expozitii permanente ~i temporare, 

precum ~i diverse manifestari culturale conexe, pentru acoperirea unei game cat mai vaste de 
consumatori culturali. 
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CONSU.ItfLJUD:·:n;A;>. St:(.l:..'>VA! 

A~EXA LA HOT A RARE , •JA. ill 0 
Activiti'iti conexe: ollJ.:t 
- lucrari de investigatii ~i restaurare-conservare la Centrul de Cercetare, 

Restaurare ,Bucovina", inclusiv in regim de prestari servicii pentru terti; 
- lucrari arheologice; 
- realizarea de materiale didactice, ~tiintifice sau de promovare; 
- editarea propriilor publicatii prin Editura ,Karl A. Romstorfer'' a Muzeului National al 

Bucovinei; 
- desfacere de produse prin standurile institutiei (produse proprii ~ide la terti); 
- prestari de servicii cu caracter de agrement, transport cu mijloace auto sau rustice, etc; 
- organizarea de activitati culturale cu scop educativ, recreativ sau de promovare; 
- organizarea de programe de formare profesionala in domeniile de competenta; 
- alte activitati extramuzeale, cu respectarea prevederilor legale. 
(2) Activitatile conexe se des~oara in vederea realizarii de venituri 

extrabugetare.Celelalte activitati (investitii, reparatii capitale etc.) se finanteaza din bugetul alocat 
~i din venituri extrabugetare. 

Art. 14. Scopul este reflectat prin urmatoarele functii principale: 
a) constituirea ~tiintifica, administrarea, conservarea ~i restaurarea patrimoniului muzeal; 
b) cercetarea ~tiintifica, evidenta, documentarea, protejarea ~i dezvoltarea patrimoniului 

muzeal; 
c) punerea in valoare a patrimoniului muzealin scopul cunoa~terii, educarii ~i recreerii. 

Cap. IV. Resurse umane 

Art. 15. In vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin, institutia publica de cultura este 
organizata conform organigramei ~i statului de functii aprobate de Consiliul Judetean Suceava, la 
propunerea directorului general, cu avizul Consiliului de Administratie. 

Art. 16. Personalul angajat trebuie sa indeplineasca criteriile de competenta ~i pregatire 
profesionala specifica. 

Art. 17. Angajarea personalului se realizeaza in conditiile legii. 
Art. 18. Atributiile personalului din muzee ~i coleqii publice se stabilesc prin fi~a de post, 

conform structurii organizatorice ~i a programelor de activitate specifice. 
Art. 19. (1) Pregatirea ~i formarea profesionala continua a personalului de specialitate se 

asigura prin institutii de specialitate acreditate: invatamant postliceal, invatamant superior de 
lunga ~i scurta durata, inclusiv mvatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de 
masterat ~i doctorat, precum ~i prin alte forme de pregatire profesionala. 

(2) Muzeul National al Bucovinei poate finanta doar formele de perfectionare 
specifice activWitii personalului, organizate de institutiilorganizatii acreditate, conform 
prevederilor legale. 

Cap. V. Salarizarea 

Art. 20. Plata personalului din cadrul Muzeului National al Bucovinei se face potrivit 
legislatiei 1n materie de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice, din bugetul alocat 
de Consiliul Judetean Suceava. 

Cap. VI. Conducerea, structura organizatorica ~i personalul 

Art.21. (1) Conducerea executiva a Muzeului National al Bucovinei este asigurata de: 
Consiliul de administratie, Directorul general (manager), Directorul adjunct (~tiintific), Director 
adjunct, Contabilul ~ef, ~efii de serviciu ~i ~efii de birou. 

(2) Managerul, directorii adjuncti, contabilul ~ef, ~efii de serviciu ~i ~efii de birou 
conduc, coordoneaza ~i raspund de activitatea Muzeului in limitele stabilite prin contractu! de 
management/Contractului individual de munca, reglementarile legale in vigoare ~i prin prezentul 
regulament. 
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(3) Personalul Muzeului este structurat conform statului de functii, !n personal cu functii de 
conducere ~i personal cu functii de executie. Personalul cu functii de executie este compus din 
personal de specialitate ~i personal auxiliar functionand !n structuri - (servicii, departarnente, 
compartimente, birouri) conform organigrarnei ~i ale caror atributii sunt cuprinse !n fi~ele de post. 

(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau 1ncetarea raporturilor de munca, se realizeaza In 
conditiile legii, personalul contractual al muzeului respectand normele de conduita profesionala 
prevazute !n O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

(5) in vederea realizarii functiilor sale specifice, Muzeul are o structura organizatorica 
specifica, !n care sunt incluse servicii, departarnente, compartimente ~i birouri care Indeplinesc 
activitati functionale specifice, precum ~i activitati auxiliare functiilor sale de baza. 

(6) Legaturile de colaborare 1ntre structurile functionale din cadrul Muzeului se organizeaza 
de conducatorii acestora. 

(7) Circuitul documentelor din Muzeu cu privire la evidenta, circulatia ~i modalitatea de 
semnare a documentelor se stabile~te prin decizie a managerului, ordin sau prin alte reglementari 
cu caracter intern. 

(8) Structurile functionale din cadrul Muzeului National al Bucovinei respecta normele 
privind sanatatea ~i securitatea In munca ~i normele privind prevenirea ~i stingerea incendiilor 
(PSI), conform legislatiei In vigoare. 

Art.22. (1) Directorul general (managerul) este asistat !n activitatea sa de organ1sme 
colegiale, dupa cum urmeaza: 

a) un consiliu de administratie, cu rol deliberativ. 
b) un consiliu ~tiintific, cu rol consultativ. 
(2) Directorul general (managerul) I~i des!a~oara activitatea In baza unui contract de 

management, potrivit legislatiei In vigoare. 
(3) Directorul general (managerul) este pre~edintele Consiliului de administratie ~i al 

Consiliului ~tiintific. 

Consiliul de administratie 

Art.23. (1) Consiliul de administratie este organism colegial cu rol deliberativ de 
conducere numit prin hotarare a Consiliului Judetean Suceava ~i se compune din pre~edinte ~i 4 
membri, reprezentanti ai Consiliului Judetean Suceava. 

Pre~edintele Consiliului de administratie este managerul Muzeului. 
(2) Consiliul de administratie se poate Intruni lunar In ~edinte ordinare, sau de cate ori este 

necesar, 1n ~edinte extraordinare. 
(3) Convocarea ~edintelor ordinare se face de catre directorul general ~i In absenta sa, !n 

baza prograrnului propriu stabilit de catre Consiliul de administratie. 
( 4) Sedintele extraordinare se convoaca fie de catre directorul general, fie prin votul 

majoritatii membrilor Consiliului de administratie. 
(5) Consiliul de administratie este legal 1ntrunit 1n prezenta a doua treimi din numarul total 

al membrilor sai ~i ia hotaran cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor 
prezenti. 

(6) Hotararile se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor ce compun Consiliul de 
administratie. 

(7) Procesele-verbale se consemneaza Intr-un registru special ~i se comunica sub 
semnatura pre~edintelui de ~edinta. 

Art. 24. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii : 
a) avizeaza anual propunerile de buget de venituri ~i cheltuieli, rectificarea acestuia, in 

vederea aprobarii Consiliului Judetean Suceava, iar dupa aprobare, avizeaza defalcarea acestuia 
pe activitati specifice. 

b) ia la cuno~tinta bugetul aprobat de Consiliul Judetean Suceava potrivit actelor 
aditionale la contractu! de management de aprobare a Prograrnul minimal anual. 
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c) face propuneri cu pnvrre la statui de functii ~i organigrama Muzeului National al 
Bucovinei ~i le supune spre aprobare Consiliului Judetean Suceava, prin manager. 

d) avizeaza anual lista manifestarilor propuse pentru programul minimal al actiunilor 
culturale ~i o supune spre aprobare Consiliului Judetean Suceava; 

e) analizeaza stadiul realizarii lucrarilor importante intreprinse 1n cadrul Muzeului 
National al Bucovinei ~i propune masuri departamentelor functionale. 

t) propune studii, sondaje, anchete privind continutul ~i perspectivele dezvoWirii ~i 

diversificarii activitatilor Muzeului National al Bucovinei. 
g) avizeaza, daca este nevoie, programul de perfectionare ~i specializare profesionala 

propus de directorul adjunct. 
h) analizeaza ~i avizeaza, la cerere, masuri de paza, securitate, protectie contra incendiilor, 

precum ~i orice alte masuri de proteqie a patrimoniului, a publicului vizitator ~i a bunurilor 
institutiei. 

i) avizeaza regulamentul de functionare a Comitetului de Securitate ~i Sanatate in Munca. 
j) analizeaza ~i avizeaza orice propuneri, memorii ~i materiale primite din partea 

salariatilor, ori a altor persoane care au legatura cu conditiile generale de administrare ~i 

functionare a Muzeului National al Bucovinei. 
k) analizeaza planul anual de achizitii publice, proiectul programului de investitii, a 

planului de dotari generale ~i a celui de reparatii capitale. 
I) indepline~te orice alte atributii stabilite de Consiliul Judetean Suceava sau de legislatia 

in vigoare. 

Directorul general (Managerul) 

Art. 25. Directorul general este numit prin dispozitie a Pre~edintelui Consiliului Judetean 
Suceava, in conformitate cu prevederile legale. 

Art. 26. Directorul general asigura managementul general al Muzeului National al 
Bucovinei, conform proiectului managerial aprobat ~i a actelor aditionale la contractu! de 
management, precum ~i a prevederilor legale 1n vigoare. 

Art. 27. Directorul general asigura conducerea ~i buna adrninistrare a activitatii institutiei 
publice de cultura, conducerea executiva a Muzeului National al Bucovinei, coordonand 
nemijlocit activitatea directorilor adjuncti, a contabilului ~ef, precum ~i a tuturor structurilor 
organizatorice aflate in subordinea sa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 28. In exercitarea atributiilor sale, managerul poate incheia contracte individuale de 
munca pe durata determinata/nedeterminata, contracte incheiate potrivit Codului civil, precum ~i 
contracte privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, rara ca durata acestora sa depa~easca cu 
mai mult de un an durata contractului de management. 

Art. 29. (1) Directorul general (managerul) are urmatoarele atributii principale: 

a) asigura conducerea ~i buna administrare a activitatii institutiei pe care o reprezinta; 
b) elaboreaza ~i propune spre aprobare autoritatii proiectul de buget al institutiei; 
c) asigura gestiunea resurselor umane ~i a sistemului de salarizare a personalului din 

instututie, in calitate de ordonator de credite, in conformitate cu prevederile legale ; 
d) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, conform 

prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de 
credite pentru bugetul acesteia; 

e) selecteaza, angajeaza ~i concediaza personalul salariat, in conditiile legii; 
t) negociaza clauzele contractelor de munca, in conditiile legii; 
g) negociaza clauzele contractelor incheiate conform prevederilor Codului civil sau, dupa 

caz, conform legilor speciale; 
h) dispune efectuarea evaluarilor anuale ale performantelor salariatilor, in conditiile legii; 
i) reprezinta institutia in raporturile cu tertii; 
j) incheie acte juridice in numele ~i pe seama institutiei, in limitele de competenta 

stabilite prin contractu! de management, conform competentelor sale; 
k) inainteaza Consiliului Judetean Suceava situatiile finaciare trimestriale ~i anuale, 

incadr§ndu-se in termenele stabilite de lege; 
I) inainteaza autoritatii raportul de activitate anual, in termen de maxim 30 de zile de la 
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termenul stabilit de Consiliul Jude!ean Suceava pentru depunerea situa!iilor finaciar~~~i~t-~'~"~::;r?'·w} 
m) asigura realizarea prevederilor din actele aditionale (programul minima~"""""""""'" .. \ . .... I a 
m) in~tiin!eaza Consiliul Judetean Suceava cu privire la delegarea temporara a 

competen!elor in perioada in care se afla in imposibilitate de a conduce institu!ia; 
n) stabilie~te masuri privind protectia muncii ~i faciliteaza cunoa~terea de catre salariati a 

normelor de securitate in munca; 
o) depune declaratia de avere ~i de interese in termenul stabilit de lege, la salariatul 

responsabilin acest sens; 
p) i~tiinteaza Consiliul Jude!ean Suceava cu privire la deplasarile pe care leva efectua in 

strainatate in interes de serviciu; 
r) cesioneaza institutiei pe care o conduce in baza contractului de management drepturile 

patrimoniale, conform contractului de cesiune incheiat intre manager ~i autoritate conform 
reglementarilor legale in vigoare pentru operele de creatie intelectuala la a caror prezentare 
participa in mod direct sau indirect pentru care sunt realizate resursele institutiei; 

s) organizeaza la nivelul Muzeului Na!ional al Bucovinei activitatea de control financiar
preventiv ~i juridic; 

~) imputernice~te, prin decizie, persoanele competente sa cerceteze indilcarea normelor 
de conduita pentru personalul contractual prevazute conform reglementarilor legale in vigoare, a 
Regulamentului intern, a Contractului colectiv de munca ~i propune aplicarea sanctiunilor 
disciplinare in conditiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, aducand totodata la cuno~tiinta angajatilor continutul acestei decizii; 
t) organizeaza activitatea de arhiva: evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea ~i 

folosirea documentelor in conditiile prevederilor legale, din cadrul institutiei, precum ~i programul 
de relatii cu publicul ~i programul de activitate al Muzeului; 

t) organizeaza activitatea cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i libera circula!ie a 
acestor date, numind responsabiliul cu protectia datelor; 

u) decide, in functie de necesitati ~i cu respectarea prevederilor legale in vigoare, 
constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru desra~urarea unor activitati specifice; 

(2) Directorul general poate indeplini ~i alte atributii stabilite prin contractu! de 
management, prin regulamentul de orgaruzare ~i funqionare al institutiei sau alte atributii 
prevazute de lege; 

Comisia pentru Evaluarea ~i Asigurarea Calitatii (CEAC) 

Art.30. Comisia pentru Evaluarea ~i Asigurarea Calitatii (CEAC) este numita de catre 
directorul general ~i are in principal, urmatoarele atributii: 

a) coordoneaza elaborarea, difuzarea ~i revizia documentelor Sistemului de Managemental 
Calitatii (SMC) aplicabile in cadrul tuturor sectiilor/compartimentelor; 

b) stabile~te, implementeaza ~i men tine procesele necesare SMC in institutie; 
c) implementeaza documentele SMC; 
d) participa la pregatirea ~i desra~urarea auditurilor interne; 
e) informeaza managementul de top ~i ~efii compartimentelor des pre neconformitatile 

aparute/lnregistrate; 
f) verifica indeplinirea cerintelor SMC ~i adopta, in caz de necesitate, actiuni preventive ~i 

corective, asigurand modificarea ~i imbunatatirea SMC, prin luarea in considerare a a~teptarilor 
clientilor (interni ~i externi); 

g) actioneaza ca formator al SMC, transmitand cuno~tintele sale personalului din cadrul 
institutiei; 

h) asigura implicarea angajatilor, prin aplicarea deciziilor pentru calitate, precum ~i 
receptarea dorintelor de schimbare ~i a propunerilor de imbunatatire a acestora; 

i) promoveaza politica ~i actiunile referitoare la imbunatatirea continua a SMC ~i asigura 
existenta actelor normative ~i a instructiunilor privind calitatea, la locurile de munca ale angajatilor; 

j) promoveaza, in cadrul institutiei, con~tientizarea cerintelor clientilorlvizitatorilor; 
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k) este reprezentantul institutiei ill relatiile externe, in tot ceea ce prive~te sistemul de 
managemental calitatii; 

1) reprezinta echipa ill relatiile cu managementul societatiil purtator de cuvant, in problemele 
specifice procesului/produsului ~i asigura intalniri cu angajatii in cadrul carora ace~tia i~i pot 
exprima deschis ideile, venind cu sugestii pentru 1mbunatatire; 

m) analizeaza ~i urmare~te solutionarea reclamatiilor sernnalate de autoritatile de 
reglementare, de utilizatori culturali etc.; 

n) asigura derularea programului de instruire a personalului, imbunatatirea continua a 
managementului calitatii ~i actualizarea fi~elor de post. 

Directorul adjunct (~tiintific) 

Art. 31. Directorul adjunct are urmatoarele atributii principale: 
a) coordoneaza, controleaza ~i avizeaza activitatea de cercetare, conservare ~i restaurare din 

cadrul institutiei , a unor servicii, birouri ~i compartimente functionale. 
b) stabile~te ~i raspunde de organizarea compartimentelor aflate in coordonare, asigura 

structura ~i functionarea acestora. 
c) coordoneaza implementarea proiectelor cu finantare !ocala, nationala ~i internationala. 
d) preia sarcinile ~i responsabilitatile directorului general prin decizie in absenta acestuia. 
e) alte actiuni ce incumba functiei. 

Directorul adjunct 

Art. 32. Directorul adjunct are urmatoarele atributii principale: 
a) coordoneaza, controleaza ~i avizeaza activitatea unor servicii, birouri ~i compartimente 

aflate ill coordonare potrivit structurii organizatorice. 
b) coordoneaza ~i raspunde de activitatea des:Ia~urata ~i asigura conditiile de evidenta a 

patrirnoniului. 
c) coordoneaza activitatea PSI. 
d) coordoneaza programul de formare ~i specializare a personalului institutiei tinand 

legatura cu Institutul National pentru Cercetare ~i Formare Culturala. 
e) coordoneaza activitatea de evaluare ~i achizitionarea de bunuri culturale. 
f) coordoneaza ~i raspunde de echipa de gestionare a riscurilor. 
g) raspunde de actualizarea acreditarii institutiei, conform prevederilor legale. 
h) preia sarcinile ~i responsabilitatile directorului general prin decizie in absenta acestuia. 

Contabilul ~ef 

Art. 33. Contabilul ~ef are urmatoarele atributii principale: 
a) coordoneaza compartimentul resurse umane-salarizare, compartimentul financiar 

contabil-buget ~i compartirnent achizitii publice; 
b) asigura punerea in aplicare a legilor ~i a celorlalte acte normative sau individuate in 

domeniul financiar-contabil, buget, resurse umane, salarizare, administrativ ~i achizitii publice; 
c) asigura ~i raspunde de cheltuirea eficienta a fondurilor repartizate institutiei; 
d) raspunde de organizarea corespunzatoare a activitatii institutiei in domeniul 

financiar-contabil ~i a achizitiilor publice; 
e) coordoneaza ~i raspunde de arhiva institutiei, conform prevederilor legale; 
f) raspunde de adoptarea programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor 

financiar-contabile; 
g) urmare~te intocmirea balantelor de verificare ~i a bilantului contabil, conform 

prevederilor legale in vigoare; 
h) raspunde de fundamentarea indicatorilor economico-fmanciari ~i intocmirea bugetului 

de venituri ~i cheltuieli pe an ~i defalcat pe trirnestre ; 
i) asigura analiza periodica a rezultatelor fmanciare ale institutiei pe baza datelor din 
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bilantul contabil ~i propune masuri pentru cre~terea veniturilor extrabugetare ; 
j) organizeaza ~i executa controlul financiar - preventiv ~i controlul gestionar de fond, cu 

privire la gospodarirea mijloacelor materiale ~i bane~ti, propunand, daca este cazul, sanctionarea 
disciplinara sau patrimoniala a persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei fmanciare; 

k) asigura executia bugetara, efectuarea la termen ~i in cuantumul stabilit, a 
varsamintelor cuvenite bugetului de stat; 

I) raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului ~i 1nregistrarea corecta, pe 
baza inventarierilor efectuate ~i reflectarea acestuia in bilantul contabil; 

m) cheltuielile fiicute din bugetul institutiei se pot efectua numai cu viza prealabila a 
contabilului ~ef sau a altor persoane desemnate prin decizie a directorului general; 

n) raspunde de organizarea evidentei cantabile a investitiilor, prin elaborarea proiectului 
de investitii pe baza propunerilor ~efilor din structura institutiei, intocmirea documentatiei in 
vederea deschiderii finantarii obiectivelor de investitii, exercitarea supravegherii pe intreg 
procesul executiei lucrarilor ~i pana la finalizarea acestora; 

o) asigura respectarea normelor legale cu privire la incadrarea gestionarilor, constituirea 
de garantii ~i raspunderile acestora; 

p) in lipsa contabilului ~ef, atributiile sale se exercita de catre inlocuitorul de drept; 
r) colaboreaza cu compartimentele functionale, pentru identificarea cauzelor care 

determina deficiente in activitatea economico-financiara ~i stabile~te masuri de inlaturare a 
acestora; 

Consiliul ~tiintific 

Art. 34. (1) In cadrul Muzeului National al Bucovinei functioneaza Consiliul ~tiintific ca 
organism consultativ, denumit in continuare Consiliul. 

(2) Membrii Consiliului sunt numiti prin decizia directorului general. 
(3) Din Consiliu pot face parte cercetatori, muzeografi ~i personalitati ale vietii 

~tiintifice, atat din randul salariatilor institutiei, cat ~i din afara acesteia. 
(4) Consiliul este condus de un pre~edinte, care este directorul general, iar in lipsa 

acestuia de un vicepre~edinte, care este directorul adjunct (~tiintific). 
(5) Consiliul ~tiintific este compus din 5 membri. 
(6) Consiliul se intrune~te trimestrial, in ~edinte ordinare sau, ori de cate ori este cazul, 

in ~edinte extraordinare. 
(7) ~edintele extraordinare pot fi convocate fie de pre~edinte, fie de jumatate plus unu 

din membrii Consiliului cu 24 de ore inaintea ~edintelor. 
(8) Pentru a fi legal constituit, este necesara prezenta a 2/3 din numarul membrilor. 
(9) Procesele - verbale ale ~edintelor Consiliului se consemneaza intr-un registru special 

~i se aduc la cuno~tinta Consiliului de administratie. 
(10) Pentru luarea unei hotarari este necesar votul a eel putin jumatate plus unu din 

numarul membrilor prezenti. 
Art. 35. Consiliul ~tiintific are in principal urmatoarele atributii: 
a) dezbate ~i avizeaza programele de cercetare ~tiintifica ale Muzeului National al 

Bucovinei; 
b) propune teme, subiecte ~i programe de cercetare; 
c) analizeaza ~i avizeaza publicatiile ~tiintifice elaborate sau propuse spre publicare 

institutiei; 
d) avizeaza manifestarile ~tiintifice organizate ~i/sau co-organizate de Muzeul National 

al Bucovinei; 
e) avizeaza, dupa caz, expozitiile permanente ~i temporare organizate de Muzeul 

National al Bucovinei. 

Cap. VII. Comisii de specialitate 

Art. 36. 
(1) In cadrul Muzeului National al Bucovinei functioneaza comisii de specialitate pe 
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domenii de activitate, infiintate prin decizia directorului general. 
(2) Atributiile ~i competentele comisiilor se stabilesc de catre directorul general, conform 

prevederilor legale. 
(3) Comisiile pe domenii se intrunesc trimestrial sau ori de cate ori este nevoie. 

Comisia pentru evaluarea ~i achiziponarea de bunuri culturale 

Art. 37. Comisia pentru evaluarea ~i achizitionarea de bunuri culturale are 
urmatoarele atributii principale: 

a) analizeaza ~i dispune asupra necesitatii ~i oportunitatii achizitioniirii bunurilor 
muzeale oferite spre cumpiirare; 

b) evalueaza bunurile ill functie de valorile nominale ~i de preturile pretinse de ofertant, 
conform prevederilor legale; 

c) face demersuri pentru obtinerea fondurilor necesare achizitioniirii de bunuri culturale, 
sens ill care prezinta propuneri directorului general; 

d) intocme~te documentatia ce urmeaza a fi inaintata organelor de resort, unde este cazul, 
conform prevederilor legale; 

e) fundamenteaza documentatia privind cheltuielile necesare expertizelor ~~ 
colaboratorilor; 

f) in situatii deosebite ce depa~esc posibilitiitile de autentificare ~i evaluare ~tiintifica 
proprie (lipsa aparaturii adecvate, lipsa unor speciali~ti in domeniu etc.) se va adresa institutiilor 
de profil sau expeqilor extemi, conform prevederilor legale; 

g) este direct raspunzatoare de achizitiile Ia.cute. 

Comisia pentru evidenta patrimoniului cultural national mobil 

Art. 38. Comisia pentru evidenta patrimoniului cultural national mobil are 
urmatoarele atributii principale: 

(1) Urmiire~te ~i coordoneaza activitatea de evidenta a bunurilor din colectiile 
institutiei. 

(2) Colaboreaza cu Institutul National al Patrimoniului, in scopul realiziirii bazei de 
date ~i transmiterii de informatii acestuia. 

(3) Se ocupa de actualizarea acreditiirii institutiei, conform prevederilor legale. 

Art.39. -Comisia privind monitorizarea, coordonarea ~i indrumarea metodologica a 
sistemelor proprii de control managerial functioneaza ill baza Ordinului secretarului general al 
Guvemului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 
pub lice; 

-Comisia pentru protectia civila functioneaza in baza Legii nr.481/2004 privind protectia 
civila, republicata, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare ~i a instructiunilor primite de la 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta , Bucovina' ' Suceava; 

-Comisia tehnica privind stingerea incendiilor functioneaza in temeiul Legii nr.307 /2006 
privind apiirarea impotriva incendiilor, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare ~i a Normelor de 
prevenire ~i stingere a incendiilor emise de rninistrul culturii ~i patrimoniului national aprobate prin 
Ordinul M.I.R.A nr.163/2007; 

-Comitetul de securitate ~i sanatate in munca este constituit in baza art.l9 din Legea 
nr.319/2006 privind securitatea ~i sanatatea in munca, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare. 

Cap. VIII 

Art.40 Atributiile structurilor functionale ale Muzeului National al Bucovinei (servicii, birouri, 
departamente, compartimente) 

a.Compartimentul resurse umane-salarizare are urmatoarele atributii principale: 
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- cornpleteaza ~i trirnite catre ITM registrul de evidenta al salariatilor in format electronic; 
- efectueaza toate rnodificarile intervenite in activitatea fiecarui salariat potrivit deciziilor ernise ~i 
sernnate de directorul general; 
- mtocrne~te docurnentatiile in vederea organizarii concursurilor de angajare ~i prornovare a 
salariatilor, precurn ~i dosarele de pensionare; 
- intocrne~te proiectele de decizie privind angajari ~i desfaceri de contracte de rnunca, sanctiuni, 
cre~teri salariale; 
- intocrne~te deciziile luate de conducerea institutiei ~i tine evidenta lor; 
- intocrne~te statele de plata ~i situatiile centralizatoare lunare. 

b.Compartimentul financiar contabil-buget are urrnatoarele atributii principale: 
- intocrne~te irnpreuna cu directorul general bugetul de venituri ~i cheltuieli al institutiei; 
- exercita controlul financiar propriu asupra operatiunilor stabilite prin decizia directorului general; 
- intocrne~te declaratiile fiscale fata de bugetul statului ~i al asigurarilor sociale sau alte declaratii 
prevazute de legislatia in vigoare; 
- intocrne~te lunar, trirnestrial ~i Ia alte termene darile de searna statistice; 
- intocrne~te docurnentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor ~1 

mtocrne~te lunar situatia platilor efectuate prin banca ~i prin casierie; 
- intocrne~te situatiile financiare lunare, trirnestriale ~i anuale pentru activitatea proprie; 
- asigura operarea in sisternul national de raportare FOREXEBUG a datelor privind bugetul ~1 

executia bugetara; 
- intocme~te docurnentatiile privind achizitiile rnuzeale ~i contractele de v§.nzare-curnparare pentru 
bunurile achizitionate; 
- tine evidenta contabila a valorilor pentru rnateriale, mijloace fixe, obiecte de inventar ~i carburant 
pentru activitatea proprie; 
- tine evidenta operativa ~i contabila a operatiunilor financiar-contabile, conform legislatiei 1n 
vigoare; 
- tine evidenta contabila a gestionarii rnijloacelor bane~ti, decontarilor cu debitorii ~i creditorii; 
- asigura intocrnirea la timp ~i 1n conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare; 
- intocrne~te registrul jumal ~i registrul inventar, evidentiaza rezultatele inventarierii anuale a 
patrirnoniului consemnate in procesele verbale de inventariere ~i urmare~te reflectarea in 
contabilitate a rezultatelor casarii conform reglernentarilor legale; 
- efectueaza incasarile ~i platile prin nurnerar necesare legate de activitatea Muzeului National al 
Bucovinei; 
- raspunde de organizarea ~i pastrarea arhivei institutiei. 

c.Compartimentul achizitii publice are urrnatoarele atributii principale: 
- asigura cuno~terea legislatiei de reglernentare privind organizarea ~i derularea achizitiilor 
pub lice; 
- intocme~te ~i proceseaza docurnentatia prevazuta in legislatia specifica cu privire Ia procedurile de 
achizitie publica (bunuri, servicii, lucrari) utilizand portalul www.e-licitatie.ro (SICAP); 
- mtocme~te ~i proceseaza docurnentele primite referitoare la declan~area activitatilor specifice 
achizitiilor privind achizitiile de produse, lucrari, servicii in conformitate cu docurnentele de 
sustinere elaborate in fiecare perioada ~i fumizate de persoanele cu responsabilitati ~ilsau 

departarnentele functionale; 
- asigura pastrarea ~i gestionarea docurnentelor referitoare la achizitiile derulate conform 
aprobarilor conducerii institutiei, 
- fundarnenteaza, intocrne~te ~i actualizeaza prograrnul anual al achizitiilor publice conform 
reglementarilor legale in vigoare, 
- participa in calitate de rnernbru al comisiilor de evaluare ~i/sau de receptie corespunzator 
necesitatilor, analizeaza ofertele primite ~i selecteaza oferta cea mai avantajoasa pentru lucrarile, 
serviciile sau produsele ce fac obiectul achizitiilor, redacteaza procesele verbale ale comisiei de 
evaluare ~i raportul procedurii achizitiei pe baza docurnentelor prezentate ~i inregistrate de ofertanti, 
a concluziilor formulate de catre membrii comisiilor, precurn ~i a deciziilor adoptate de catre 
ace~tia; 
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- verifica incadrarea pe coduri CPV ~i/sau 1n listele de investitii aprobate a solicitarilor primite 
privind achizitiile de produse, lucrari, servicii corespunzator docurnentelor de sustinere elaborate in 
fiecare perioada ~i furnizate de persoanele cu responsabilitati ~i/sau departarnentele functionale 
~i/sau colaboratori; 
- mtocme~te toate tipurile de contracte necesare activitatii institutiei ~i tine evidenta lor in format 
electronic. 

ICUN1~~~:~ ~:~~~~~~~.f~it', 1 •• 
d. Serviciul tehnic-administrativ are urmatoarele atributii principale: L...:: .. ·-·-···· ....... -.. · .. L ~ l 

- asigura gestionarea eficienta a bunurilor imobile, terenurilor ~i constructiilor aflate in 
administrarea Muzeului National al Bucovinei; 
- intocme~te documentele necesare inscrierii dreptului de proprietate ~i adrninistrare in cartea 
funciara asupra bunurilor gestionate, sau de actualizare a informatiilor cadastrale inscrise deja in 
cartea funciara; 
- monitorizeaza activitatea de curatenie in spatiile de vizitare in care aceasta este asigurata de 
catre servicii externe; 
- asigura activitatile de reparatii curente ~i capitale ale imobilelor ~i spatiilor aferente aflate 1n 
administrarea Muzeului National al Bucovinei, conform normelor legale ~i a normelor de 
protectie a bunurilor de patrimoniu; 
- urmare~te utilizarea eficienta a fondurilor pentru reparatii capitale ale cladirilor din 
administrarea Muzeului National al Bucovinei; 
- participa la receptiile lucrarilor pe faze calitative ~i cantitative; 
- organizeaza din punct de vedere tehnic activitatea de achizitii de produse, lucrari ~i servicii, 
precum ~i activitatea de respectare a legislatiei de protectie a muncii; 
- asigura buna intretinere ~i functionare a centralelor termice pe gaz metan care asigura apa calda 
~i dildura Ia sediul institutiei precum ~i a centralelor termice din imobilele aflate in administrarea 
Muzeului National al Bucovinei; 
- intocme~te documentele necesare 1n vederea obtinerii certificatelor de urbanism, autorizatiilor 
de construire, etc. necesare interventiei asupra imobilelor din patrimoniul institutiei; 
- intocme~te documentele necesare (caiete de sarcini, oferte etc.) in vederea achizitionarii 
serviciilor de reparatii curente ~i a altor tipuri de lucrari; 
- urmare~te rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie Ia terminarea lucrarilor ~i 
urmare~te rezolvarea remedierilor cuprinse 1n procesul verbal; 
- participa, Ia solicitarea conducerii institutiei, Ia organizarea ~i buna desra~urare a diferitelor 
activitati ( expozitii, targuri etc.), organizate de institutie; 
- contribuie Ia promovarea activita!ilor ~i imaginii institutiei ~i propune masuri pentru 
imbunatatirea acestora. 

Compartimentul Paza asigura paza ~i protectia patrimoniului mobil ~i imobil al Muzeului 
National al Bucovinei prin serviciile proprii ~i in colaborare cu serviciile exteme. 

e. Serviciul relatii publice, evenimente muzeale are urmatoarele atributii principale: 

- gestionarea imaginii publice a institutiei; 
- raspunde de colaborarea cu sectiile muzeului in vederea mediatizarii activitatii acestora; 
- coordonarea tuturor activitatilor realizate de Serviciul relatii publice ~i evenimente muzeale; 
- coordonarea ocuparii salilor de expozitie temporara conform agendei culturale ~i inchirierea 
salilor de conferinta; 
- promovarea (afi~, catalog, invitatie, etc) actiunilor culturale ale muzeului ~i ale partenerilor 
acestuia; 
- raspunde de organizarea, coordonarea ~i/sau de buna desra~urare a evenimentelor, spectacolelor 
~i activitatilor culturale cu publicul larg desra~urate de Muzeul National al Bucovinei, in masura 
in care beneficiaza de conlucrarea la aceste spectacole cu personal de la celelalte structuri; 
- identificarea posibilitatilor de parteneriate cu institutiile similare din tara ~i strainatate; 
- pregatirea conferintelor de presa; 
- realizarea mapei de presa, in care se regasesc toate articolele din presa locala privind activitatea 
angajatilor institutiei; 
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- realizarea mapei expozi!iilor temporare de amploare desfii~urate in institutie; 
- 1ntretinerea ~i gestionarea relatiei cu mass-media I ocala, regionala, nationala, internationaHi; 
-transmiterea ~i gestionarea mesajelor catre partenerii media, privind activitatile desfii~urate de 

Muzeul National al Bucovinei; 
- gestionarea ~i alimentarea site-ul ~i facebook-ul muzeului cu actiunile Muzeului National al 
Bucovinei; 
- mentinerea ~i gestionarea unei stranse colaborari cu institutiile, organizatiile ~i asociatiile 

cul~ale, ~tiintifice: e~~ce din m~cipiul ~ucea~a; . . . ~>;;.~t:ut;m:·1 ~;.,~. ~~ ( !'."'" 
- as1gurarea comurncarn cu agentule de tunsm dm murncipml Suceava; l .w:x.H~ "m·.i.H!.K:.A "l 
- in~tiintarea colaboratorilor muzeului privind actiunile culturale cu aport extern!,_~~~: ......... --........... · ~ ~41 

f. Biroul educatie, marketing ~i comunicare are urmatoarele atributii principale: 

- coordonarea activitatii de marketing, elaborarea strategiei ~i politicilor de marketing ale 
institutiei in vederea valorificarii patrimoniului cultural ~i a maririi numarului de vizitatori din 
muzee ~i de consumatori de produse culturale; 
- initierea, elaborarea ~i implementarea strategiilor de marketing, comunicare, ~i promovare; 
- colaborarea cu agentiile de publicitate ~i mass-media in vederea promovarii produselor ~i a 
imaginii institutiei; 
- initierea ~i implementarea proiectelor ~i activitatilor de educatie muzeala; 
- proiectarea mesajului ~i a materialelor publicitare ale Muzeului National al Bucovinei. 
- gestionarea ~i valorificarea standului Muzeului de Istorie Suceava, propunerea de noi produse ~i 
servicii culturale; 
- valorificarea patrimoniului cultural prin identificarea, analizarea, elaborarea ~i implementarea 
strategiilor de marketing, educatie muzeala, comunicare, promovare ~i vizibilitate aferente 
proiectelor ~i programelor culturale; 
- realizarea de studii de marketing, strategii de promovare, realizarea de planuri ~i organizarea de 
cercetari sociologice asupra fenomenelor sociale cu aqiune directa asupra imaginii institutiei ~i a 
actului cultural functie de nevoile organizatiei; 
- dezvoltarea imaginii ~i cre~terea credibilitatii ~i a impactului mesajului transmis asupra 
publicului, extinderea pietei de accesibilitate a institutiei muzeale, dezvoltarea de produse ~i/ sau 
programe multidisciplinare culturale auxiliare; 
- realizarea ghidajului muzeal de specialitate conform cu programele biroului ~i institutiei. 

g.Serviciul istorie are urmatoarele atributii principale: 

- organizarea ~i/sau coorganizarea de expozitii ~i evenimente culturale specifice serviciului; 
participarea la simpozioane ~i evenimente ~tiintifice cu prezentarea de comunicari; 
- participarea la constituirea ~tiintifica, dezvoltarea ~i administrarea patrimoniului muzeal; 
- realizarea de documentatii ~tiintifice pentru obiectele din patrimoniul institutiei; 
- efectuarea de cercetari de teren sau de colectii pentru identificarea ~i documentarea obiectelor din 
colectiile muzeului; 
- propunerea ~i participarea la realizarea de programe educationale; 
- elaborarea materialelor de popularizare ~i promovare a activitatilor proprii ~i ale institutiei; 
- asigurarea ghidajului vizitatorilor in expozitia permanenta, expozi!iile temporare ~i Sala Tezaur 
conform graficului; 
- participarea la operatiunile de inventariere a patrimoniului; 
- 1ntocmirea de fi~e analitice de evidenta ~i dosare de clasare; 
- supravegherea spatiilor de expozitie; 
- asigura conditiile de curatenie 1n spatiile expozitionale; 
- constata ~i informeaza superiorii ~i conservatorii de colectie cu privire starea de conservare a 
obiectelor din gestiune; 
- face propuneri pentru planificarea activitatilor de restaurare ~i conservare; 
- propune obiecte apaqinand domeniului istorie in vederea achizitionarii. 
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h.Serviciul arheologie are urmatoarele atributii principale: 

- organizarea ~i/sau coorganizarea de expozitii ~i evenimente culturale specifice serviciului; 
- participarea la simpozioane ~i evenimente ~tiintifice cu prezentarea de comunicari; 
- participarea la constituirea ~tiintifica, dezvoltarea ~i administrarea patrimoniului muzeal; 
- realizarea de documentatii ~tiintifice pentru obiectele din patrimoniul institutiei; 
- efectuarea de cercetari de teren sau de colectii pentru identificarea ~i documentarea obiectS!lor din 

I 1 
.. 1 1 ·. fWKSi.Lit:i.JIJIJE"i l:A SUCI:.A\"1 1. 

CO eC 11 e ffiUZ~U Ul ,_ . . . ~ A~EX.HAHOf.'%;"1. l¥}j 
- propunerea ~I partic1parea la reahzarea de programe educatwnale; L_~:·· ··--··--.. ·· -· -·~·~fj2Cf 
- elaborarea materiale de popularizare ~i promovare a activitatilor proprii ~i ale institutiei; 
- asigurarea ghidajului vizitatorilor In expozitia permanenta ~i expozitiile temporare conform 
graficului; 
- participarea la operatiunile de inventariere a patrirnoniului, lntocrnirea de fi~e analitice de evidenta 
~i dosare de clasare; 
- supravegherea spatiilor de expozitie, asigura conditiile de curatenie In spatiile expozitionale; 
- constata ~i informeaza superiorii ~i conservatorii de colectie cu privire la starea de conservare 
a obiectelor din gestiune; 
-face propuneri pentru planificarea activitatilor de restaurare ~i conservare; 
- propune obiecte apartinand domeniului arheologie In vederea achizitionarii; 
- participarea la cercetari arheologice 1n conformitate cu dispozitiile conducerii institutiei; 
- efectuarea activitatilor de cercetare de teren, altele decat cele arheologice, precum ~i de 
documentare cu lncadrarea 1n termene. 

i.Serviciul Cetatea de Scaun are urmatoarele atributii principale: 

- participa, cu aprobarea conducerii institutiei, Ia lntalnirile profesionale, actiunile culturale, 
sesiunile ~tiintifice organizate de alte organizatii, institutii, societati etc.; 
- participa, Ia solicitarea conducerii institutiei, Ia organizarea ~i buna des!a~urare a diferitelor 
activitati ( expozitii, targuri etc) organizate de institutie; 
- propune ~i participa la crearea de programe educationale, proiecte expozitionale sau de cercetare 
muzeala; 
- elaboreaza materiale de informare ~i promovare asupra activitatilor proprii 1n vederea publicarii 
pe pagina de internet a institutiei; 
- des!a~oara activitate de lndrurnare (ghidaj) pentru expozitiile permanente ~i temporare organizate 
1n Cetatea de Scaun a Sucevei; 
- asigura conditiile de curatenie 1n Cetatea de Scaun a Sucevei. 

j. Serviciul etnografie are urmatoarele atributii principale: 

- asigura gestionarea ~i valorificarea patrimoniului muzeal din Muzeul Satului Bucovinean, Hanul 
Domnesc, Casa Muzeu Bilca, Casa Muzeu Solca; 
- 1mbogatirea patrimoniului muzeal al Muzeului Satului Bucovinean, Hanul Domnesc, Casa Muzeu 
Bilca, Casa Muzeu Solca; 
- asigura constituirea ~tiintifica, dezvoltarea ~i administrarea patrimoniului muzeal etnografic; 
- asigura protejarea patrimoniului etnografic din expozitii permanente sau temporare; 
- asigura 1ntretinerea spatiului ambiental, a obiectivelor de arhitectura traditionala ~i a patrimoniului 
expus din Muzeul Satului Bucovinean, Hanul Domnesc, Casa Muzeu Bilca, Casa Muzeu Solca; 
- asigura condi!iile de curatenie In spatiile expozitionale ~i 1n sectorul ambiental al Muzeului Satului 
Bucovinean, Hanul Domnesc, Casa Muzeu Bilca, Casa Muzeu Solca; 
- asigura evidenta ~tiintifica a patrimoniului cultural etnografic prin intocmirea ~i completarea 
documentelor impuse de actele normative; 
- valorifica patrimoniul etnografic prin expozitii temporare ~i permanente ( conceptie, tematica, 
executie); 
- 1ntocme~te fi~e analitice de evidenta a bunurilor culturale, intocme~te dosare de clasare bunurilor 
culturale; 
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- formuleaza propuneri fundamentate pentru imbunatatirea conditiilor de pastrare a 
patrimoniului muzeal atat J:n expozitii, cat ~i J:n depozit; 
- propune realizarea ~i participa direct la programe educationale destinate diferitelor categorii 
de public; 

- des~oara activitate de indrumare (ghidaj) pentru expozitiile permanente ~i temporare; 
colaboreaza ~i contribuie la activitatile de promovare a produselor/serviciilor Muzeului National al 
Bucovinei adresate presei ~i publicului larg; 
- colaboreaza in parteneriat cu speciali~ti de la alte sectii ale muzeului, din tara ~i din strainatate, in 
derularea unor programe comune; 
- participa in comisiile de specialitate (achizitii, inventariere, reevaluari, restaurare); 
- participa la cercetarea ~tiintifica a patrimoniului muzeal al institutiei, in conformitate cu 
programele anuale ~i multianuale ale institutiei; 
- asigura interventii ~i lucrari de reparatii la obiectivele de arhitectura traditionala, imobilele sau 
bunurile utilizate de Serviciul etnografie; 
- participa la demontarea, transportul, depozitarea ~i reconstituirea obiectivelor de arhitectura 
traditionala din cadrul Muzeului Satului Bucovinean; 
- participa la montarea/demontarea expozitiilor permanente/temporare ale sectiei ~i a expunerilor in 
cadrul targurilor ~i altor evenimente, sub supravegherea restauratorilor, conservatorilor sau/~i 

muzeografilor. 

k. Compartimentul juridic are urmatoarele atributii principale: 

- acordarea de consultatii ~i formularea de cereri cu caracter juridic specifice activitatii institutiei; 
- redactarea de opinii juri dice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutiei; 
- redactarea proiectelor de contracte, precum ~i negocierea clauzelor legale contractuale; 
- asistenta, consultanta ~i reprezentarea juridica a institutiei in fata instantelor judecatore~ti ~i a altor 
organe de jurisdictie; 
- redactarea de acte juridice, atestarea identitatii piiftilor, a consimtamantului, a continutului ~i a 
datei actelor incheiate care privesc institutia; 
- avizarea actelor cu caracter juridic; 
- verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic ~i administrativ primite spre avizare; 
- semnarea la solicitarea conducerii, 1n cadrul reprezentarii, a documentelor cu caracter juridic 
emanate de catre institutie. 

I. Centrul de Cercetare, Conservare ~i Restaurare ,Bucovina": 
Departamentul cercetare ~tiintifica are urmatoarele atributii principale: 

- asigura identificarea, fundamentarea, elaborarea ~i implementarea proiectelor de cercetare -
~tiintifica; 
- participa la elaborarea strategiei ~i politicii de cercetare pe termen scurt, mediu ~i lung, referitoare 
la domeniul din care face parte; 
- propune obiective, teme pentru domeniul din care face parte ~i care sa faca parte din programele ~i 
planurile nationale; 
- propune colaborari cu universitati, institute de cercetari, agenti economici pentru obiective (teme) 
de cercetare contractate de institutie ~i care revin spre realizare compartimentului din care face 
parte, precum ~i echipei din care face parte; 
- propune dotarea compartimentului din care face parte cu aparatura, instalatiile ~i utilajele necesare 
pentru realizarea temelor ( obiectivelor) pe care le are de realizat; 
- raspunde de realizarea la termen ~i in bune conditii a lucrarilor de cercetare ~i de asistenta tehnica 
pe care le are de realizat. 

Departamentul proiecte finantare externa are urmatoarele atributii principale: 

- elaborarea, implementarea ~i monitorizarea proiectelor cu finantare extema ~i nationala ale 
Muzeului National al Bucovinei; 
- documentarea ~i valorificarea activitatii departamentului prin comunicare ~i publicare; 
initierea ~i consolidarea de parteneriate in domeniul muzeal pentru dezvoltarea de proiecte comune; 
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- intretinerea ~i administrarea calculatoarelor din reteaua interna, a retelelor ~i serverelor Muzeului 
National al Bucovinei; 
- securitatea datelor ~i a retelei interne administrate; intretinerea site-urilor ~i sistemelor interactive 
detinute de Muzeul National al Bucovinei; 
- arhivarea ~i pastrarea materialelor de competenta departamentului; 

Serviciul conservare are urmatoarele atributii principale: 

- gestioneaza ~i conserva patrimoniul national cultural mobillimobil detinut de catre Muzeul 
National al Bucovinei; 
- administreaza baza de date (format electronic) cu obiectele de patrimoniu pe care le gestioneaza; 
-intocme~te fi~e de conservare la bunurile din gestiune. 

Serviciul restaurare: 
Departamentul restaurare are urmatoarele atributii principale: 
- restaurarea obiectelor de patrimoniu din colectia muzeului sau de Ia teqi, conform planului de 
restaurare intocmit pe baza propunerilor ~efilor structurilor din cadrul Muzeul National al 
Bucovinei; 
- conservarea activa a obiectelor de patrimoniu din coleqia muzeului sau de Ia teqi, conform 
planului de activitate sau necesitatilor urgente (pe baza de solicitare); 
- interventii de urgenta, expozitii, ~antier arheologic, achizitii de bunuri, servicii, inventariere, 
(co relate cu specialitatea), efectuare ~i montare/demontare butaforie. 
- alte activitati muzeale ~i/sau la solicitarea externa. 

Departamentul de monitorizare monumente UNESCO are urmatoarele atributii principale: 

-monitorizarea din punct de vedere al conservarii monumentelor istorice din judetul Suceava 
inscrise pe Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) ~i a altor monumente istorice pentru care s-a 
solicitat activitatea de monitorizare ~i intocmirea documentatiei specifice (rapoarte de 
monitorizare, note de constatare specifice, fi~e, documentatia fotografica etc). 

m. Serviciul memoriale are urmatoarele atributii principale: 

asigura, conform prevederilor legale, pastrarea, adrninistrarea, integritatea, conservarea, 
cercetarea ~i valorificarea patrimoniului caselor memoriale , Simien Florea Marian", , Ciprian 
Porumbescu" Stupca, ,Eusebiu Camilar" Ipote~ti, ,Nicolae Labi~" Malini, Muzeului ,Ciprian 
Porumbescu" Stupca, ale fondurilor memorial-documentare ~i bibliotecii; 
- actioneaza pentru mentinerea unor relatii amiabile cu mo~tenitorii ~i legatarii testamentari; 
- prezinta publicului patrimoniul cultural prin expozitii permanente, expozitii temporare, 
conferinte, sesiuni ~tiintifice, proiecte educative, editarea de pliante ~i cataloage, programe 
editoriale, studii ~i comunicari etc.; 

- asigura indrumarea de specialitate ~i ghidajul grupurilor de vizitatori; 
- desra~oara activitate de cercetare istorico-literara pentru valorificarea muzeistica ~i publicistica a 
arhivelor proprii; 
- popularizeaza ~i valorifica editorial patrimoniul memorialistic; face cunoscute viata ~i activitatea 
personalitatilor prin metode muzeale ~i editoriale specifice; 
- pune la dispozitia utilizatorilor documente in vederea studiului, informarii, documentarii, in baza 
cererilor motivate ~i aprobate in prealabil; 
- asigura colaborarea cu mediile de informare, cu organizatii ~i organisme culturale, institutii de 
invatamant ~i de cercetare, muzee ~i foruri nationale/internationale; 
- desra~oara activitati ~i operatiuni in legatura cu evidenta, cercetarea, punerea in valoare a 
bunurilor de patrimoniu specifice obiectului sau de activitate. 
- asigura inregistrarea obiectelor ~i documentelor intrate in patrimoniul institutiei prin donatii, 
achizitii, schimb intern ~i international, evidenta primara, intocmirea fi~elor analitice de evidenta, 
dosare de clasare, liste de inventar, procese-verbale de predare-primire, fi~e de carte, evaluari, 
registre de inventar); 
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- tnnnte la depozitul legal docurnentele de biblioteca ( carti, periodice, alte docurnente ), 
conform prevederilor legale; 
- colectioneaza, identifica, selectioneaza, propune obiecte memoriale ~i alte documente, 
specifice colectiilor de memorialistica 1n vederea achizitionarii; 
- propune obiecte 1n vederea restaurarii ~i conservarii, urmare~te conservarea-restaurarea 1n 
conditii optime a patrimoniului memorialistic; 
- propune ~i asigura functionarea comisiilor de specialitate pentru achizitionarea, evaluarea ~i 
inventarierea colectiilor. 

n.Biroul arta are urmatoarele atributii principale: 

- organizarea ~i/sau coorganizarea de expozitii ~i evenimente culturale specifice serviciului; 
- participarea la simpozioane ~i evenimente ~tiintifice cu prezentarea de comunicari; 
- participarea la constituirea ~tiintifica, dezvoltarea ~i adrninistrarea patrimoniului muzeal; 
- realizarea de docurnentatii ~tiintifice pentru obiectele din patrimoniul institutiei; 
- efectuarea de cercetari de teren sau de colectii pentru identificarea ~i docurnentarea obiectelor din 
colectiile muzeului; 
- propunerea ~i participarea la realizarea de programe educationale; 
- elaborarea materialelor de popularizare ~i promovare a activitatilor proprii ~i ale institutiei; 
- asigurarea ghidajului vizitatorilor 1n expozitia permanenta ~i expozitiile temporare conform 
graficului; 
- participarea la operatiunile de inventariere a patrimoniului; 
- 1ntocrnirea de fi~e analitice de evidenta ~i dosare de clasare; 
- supravegherea spatiilor de expozitie; 
- asigura conditiile de curatenie in spatiile expozitionale; 
- informarea conservatorilor de colectie cu privire starea de conservare a obiectelor din gestiune; 
- face propuneri pentru planificarea activitatilor de restaurare ~i conservare; 
- propune achizitionarea de lucrari de arta plastica in vederea !mbunatatirii patrimoniului mobil. 

o. Biroul ~tiintele naturii, are urmatoarele atributii principale: 

- organizarea ~i/sau coorganizarea de expozitii ~i evenimente culturale specifice serviciului; 
- participarea la simpozioane ~i evenimente ~tiintifice cu prezentarea de comunicari; 
- participarea la constituirea ~tiintifica, dezvoltarea ~i administrarea patrimoniului muzeal; 
- realizarea de docurnentatii ~tiintifice pentru obiectele din patrimoniul institutiei; 
- efectuarea de cercetari in teren pentru identificarea ~i docurnentarea obiectelor din colectiile 
muzeului; 
- propunerea ~i participarea la realizarea de programe educationale; 
- elaborarea materialelor de popularizare ~i promovarea activitatilor institutiei; 
- asigurarea ghidajului vizitatorilor 1n expozitia permanenta ~i expozitiile temporare conform 
graficului; 
- participarea la operatiunile de inventariere a patrimoniului, 1ntocmirea de fi~e analitice de 
evidenta ~i dosare de clasare; 
- supravegherea spatiilor de expozitie; 
- asigura conditiile de curatenie in spatiile expozitionale, informarea conservatorilor de colectie cu 
privire starea de conservare a obiectelor din gestiune; 
- face propuneri pentru planificarea activitatilor de restaurare ~i conservare; 
- propune achizitionarea de obiecte apartinand domeniului ~tiinte ale naturii 1n vederea 
1mbunatatirii patrimoniului mobil. 

Cap. IX. Relatii 

Art.41. Muzeul National al Bucovinei are relatii functionale ~i metodologice cu Ministerul 
Culturii, respectand normele ernise privitoare la activitatea muzeala pe plan national ~i international, 
precurn ~i relatii de subordonare fata de Consiliul Judetean Suceava. 
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Art.42. Muzeul National al Bucovinei va activa In toate retelele profesionale locale, nationale 
~i intemationale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Cap. X. Dispozitii finale 
CONSIUIJLJUDt:·fi,:,v: SIJ{;I:.AVA ! 

ANEX.'I LA HOT ARAKE.A I 
I 1': ........ - ............. · · . 'J 0 

Art.43. (1) Muzeul National al Bucovinei dispune de ~tarnpila. 

(2) Muzeul National al Bucovinei are arhiva proprie in care se pastreaza toate documentele 
institutiei conform prevederilor legale. 

Art.44. 
(1) Prezentul Regularnent de organizare ~i functionare se completeaza de drept cu actele 

normative 1n vigoare. 
(2) Orice modificari ~i completari ale prezentului regularnent de organizare ~i functionare vor 

fi propuse de catre manager, avizate de Consiliul de administratie ~i inaintate spre aprobare 
Consiliului Judetean Suceava. 

(3) in temeiul prezentului regularnent ~i cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, 
managerul ~laboreaza Regularnentul intern al Muzeului National al Bucovinei. 

(4) Incalcarea prevederilor prezentului regularnent, atrage dupa sine raspunderea disciplinara
administrativa sau civila dupa caz ~i se sanctioneaza conform legilor in vigoare. 
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