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D E C IZTE
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din 05 aprilie 2019

nr.0l/12

Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare gi funcfionare a Muzeului
din s. Negrea, r. Hincegti.

in conformitate cu Legea muzeelor, nr. 262, din 07.l2.20l7,Legea nr. 280 din
27.12.2011, privind protejarea patrimoniului cultural nafional mobil, in scopul
stabilirii cadrului general privind organizarea qi funclionarea muzeelor, valorificdrii
patrimoniului material gi imaterial intru cunoagterea, educarea qi recrearea
publiculut larg, Consiliul raional Hincegti DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare a Muzeului din

2.
3.

s.

Negrea, raionul Hincegti (Anexd).
Direclia Culturd gi Turism va asigura implementarea gi executarea exactd $i
necondifionatd a Regulamentului in cauz6.
Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina dnei Vera
Patragcu,Vicepre gedintele raionului.

Igor EREMIA

Pregedintele gedinfe
Contrasemneazd:
Secretarul
Consiliului raional

Elena MORARU TOMA
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Anexa

La Decizia Consiliului Raional Hince;ti

Nr.0t/I2 din 05.04.2019

Regulament de organiza.re $i funcfionare a Muzeului
din s. Negrea, raionul Hincegti.
Dispozifii generale
1. Regulamentul de organizare qi funclionare a

Muzeului din s Negrea, r. Hincegti,
(in continuare Regulament) este elaborat in conformitate cu prevederile Legii
muzeelor nr. 262 din 7.12.2017 $i cu Regulamentul-cadru de organizare qi
funclionare amuzeelor in R. Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Educafiei,
Culturii gi Cercetdrii nr. 1089 din 12.07.2018.
2. Prezentul Regulament stabilegte cadrul general privind organizarea qi
funcfionareamuzeului din s. Negrea. (in continuare muzeu)

3. Muzeul este o institulie de culturd, aflatd in serviciul societilii, care
achizilioneazd, conservd, cerceteazl, gi valorificS, in special prin expunere,
patrimoniul material ;i imaterial in scopul cunoagterii, educdrii gi al recredrii

publicului larg.
4. Muzeul este organizat in calitate de institufie frrd personalitate juridicd.
5. Din punctul de vedere al specificului patrimoniului muzeal, Muzeul este de tip
istoric qi etnografic.
6. Dupd modul de expunere a patrimoniului muzeal, muzeul este amenajat in spaliu
inchis. (in edificiu).
7. in funcfie de clasificare, importanld, de acoperirea teritoriald, de mdrimea gi
valoarea patrimoniului muzeal, de capacrtatea qtiinlifica qi tehnic6, muzeul se
clasifica drept muzeu cu statut local.
8. Muzeul este institulie publicd subordonatd direct Direcliei Culturd qi Turism
Hincegti gi func{ioneazd" din contul alocaliilor acordate de la bugetul raional gi al
veniturilor colectate.
9. Muzeul are sediul in s.Negrea,r. Hincegti.
Terenul aferent clddirii, stabilit prin documentele de luare in posesie a clddirii de
cdtre muzeu, este administrat de muzeu.
Muzeul poate solicita organelor de resort, in conformitate cu reglementdrile legale
in vigoare, atribuirea de clddiri qi terenuri pentru organizarea unor unitdli muzeale
sau extinderea celor existente.
10. Fiind inregistrat in Registrul nalionaI almuzeelor, muzeul este supus in mod
obligatoriu acreditdrii, in conformitate cu cap. III, art. 8 al Legii muzeelor nr.262
din 7. 12.2017.
1 1. Acreditarea muzeului este in competenla Ministerului Educafiei, Culturii gi
Cercetdrii, efectudndu-se inbaza avizului pozitiv al Comisiei nalionale a muzeelor
Ei coleclii1or.

Obiectele achizilionate trebuie sd fie relevante pentru activitatea muzeului, (dupd
posibilitate fiind insoJite de avtze sau expertize autorizate cuprivire la autenticitatea
qi valoarea lor). Muzeul poate primi dona{ii numai in cazul cAnd acestea sunt
convergente cu politica muzeald. de constituire a colecJiilor gi expoziliilor
permanente, temporare sau tematice.
20. Bunurile culturale, aflate in administrarea muzeului, se gestioneazd, conform
Legii muzeelor nr. 262 din 07.f2.2017, Legti nr. 280 din 27.12.2011 privind
protejarea patrimoniului cultural nafional mobil qi prezentului Regulament.
21. Toate bunurile culturale, indiferent de modalitatea de completare a patrimoniul
muzeal, inregistrate in actele de evidenld specifice, sunt gi rdmdn proprietatea
instituliei gi nu reprezintd, obiectul unor tranzaclri comerciale sau al restituirii lor
cdtre fostul proprietar.
22. Transferul, custodia sau transmiterea in gestiune provizorie a pieselor de
patrimoniu muzeal in interiorul sau exteriorul ldrii, in scopul valorificdrii qtiinlifice,
expozilionale, restaurdrii sau expertizdrii lor, se face numai inbaza reglementdrilor
legale in vigoare.
23.Muzeul are prioritate in valorifiearea gtiin{ificd, publicisticd qi expozilionald a
patrimoniului muzeal de{inut.

IV. Subordonare. Personal. Conducere
24. Anual, pAnd la25 decembrie, muzeul este obligat sdprezinte Direcliei Culturd gi
Turism Hinceqti proiectul planului de activitate pentru anul viitor, rar pAnd la 15
ianuarie a anului curent - raportul de activitate pe anul precedent, precum gi raportul
statistic 8-c.
25. Fondatorul aprobd planul de activitate al muzeului, planul de cercetare gtiinJific6
gi muzeal6, propunerile de diversificare aacestor activitdli, proiectele de conservarerestaurare a patrimoniului mobil gi imobil delinut, propunerile de dotare gi
dezvoltare a bazei materiale, structura organizatoricd a muzeului, atribuJiile
personalului, numirea gi eliberarea din funclie a personalului de conducere gi ii
asiguri bugetul anual.
26. Personalul muzeului este structurat in personal de conducere, de specialitate gi
de intrefinere. Denumirile gi funcliile de execulie sunt stabilite potrivit statelor-tip
pentru instituliile muzeale, elaborate qi aprobate de Ministerul Educaliei, Culturii gi
Cercetdrii. Ocuparea posturilor de execu{ie gi de intrelinere in muzeu, cit gi
eliberarea din funcJie a personalului muzeului sau incetarea raporturilor de muncd
decurge conform legii. Pentru fiecare post atribuJiile de serviciu sunt inscrise pe figa
postului.
27. Directorul asigurd conducerea activitdlii executive a instituliei, coordondnd
nemijlocit presta{iile personalului, rdspunde direct de asigurarea securitdlii qi
conservdrii patrimoniului muzeal, de integritatea bunurilor instituliei. Directorul
decide, in funclie de necesitdli gi cu respeclarea prevederilor legale in domeniu,
constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfbqurarea unor
activitdli precum: evaluarea qi avizarea unor proiecte sau programe, evaluarea,
expertizarea gi avLzarea ofertelor de donalii sau achizilii muzeale, expertizarea,

frzice din lard gi din strdin[tate,fard. a se angaja politic ai fbrd a exprima interesele
vreunei formaliuni politice.
34. Muzeul colaborcazd cu instituliile similare din lard gi din strdindtate pentru
reahzarea unor programe gi proiecte culturale comune.

IX. Dispozifii finale
5. Muzeul poate avea stem6, drapel, emblem6, logo, ecusoane qi altd simbolicd
proprie, ce se elaborcazd gi se aprobd cu avizul Comisiei nalionale a muzeelor gi
colecliilor qi a Comisiei Nalionale de Heraldicd, a Republicii Moldova.
36.Muzeul are propria arhivd, in care se pdstreazd,inmod obligatoriu:
actul normativ de infiinlare;
certificatul de inregistrare in Registrul nalional al muzeelor;
actul de acreditare a muzeului;
regulamentul de organizare gi funclionare;
planurile de activitate, rapoartele de activitate gi rapoartele statistice;
documenta{ia expozitionall (tematici, conceplii, materiale promoJionale etc.);
materialele privitor la activitatea gtiintificS;
materi al ele ce atestd activitatea educ ationalS:
ordinele directorului ;
corespondenla;
alte documente.
37. Persoanele pot fi angajate in muzeu doar dupd ce au luat cunogtin{d prin
semndturd de Regulamentul muzeului qi de figa postului respectiv.
38. Incdlcarea prevederilor prezentului Regulament implicd rdspunderea
disciplinard, materiali, civild sau administrativd, dupd caz, sanclionAndu-se in
conformitate cu legislaJia in vigoare.
39. Prezentul Regulament intrd in vigoare incepdnd cu data aprobdri de cdtre
Consiliul Raional Hincegti gi devine obligatoriu pentru institulia muzeald datd,.

Secretarul Consiliului Raional
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