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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 
sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 
 

Elemente 
privind 
responsabilii/  
operatiunea  

 
Numele si 
prenumele 

 
Functia 

 
Data 

 
Semnatura  
 

 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Manuela Ioniţă Consilier 

Juridic 
31.05.2011  

 
1.2. Verificat  Paulina Popoiu Director 

General 
31.05.2011  

 
1.3 Aprobat  Paulina Popoiu Director 

General 
31.05.2011  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii 
operationale  
 

 
Editia/ 

revizia in 
cadrul editiei 

 

Componenta 
revizuita 

 
 

Modalitatea 
reviziei 

 

Data de la care 
se aplica 

prevederile 
editiei sau 

reviziei editiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Editia 1 x x 31.05.2011 

 
2.2. Revizia 1  

 
  

2.3 Revizia 2  
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia 
din cadrul editiei procedurii operationale  
 

 
Scopul 

difuzarii 
 

Exem-
plar 
nr.: 

Comparti-
ment 

 
Functia 

Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semna-
tura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Resurse 
Umane 

Consilier 
Juridic 

Manuela 
Ioniţă 

31.05. 
2011 

 

 

3.2. Informare 1 Economic Director 
Economic 

Virginia 
Goean 

 
31.05. 
2011 

 

3.3. Informare 2 Patrimoniu Director 
Patrimoni

u 

Vivian 
Dragomir 

 
31.05. 
2011 

 

3.4. Informare 3 Conducere Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

 
31.05. 
2011 

 

 
3.5. 

Informare 4 Programe 
Culturale, 
Marketing 

 

Director/ 
Şefi secţii 

 31.05. 
2011 

 

 
3.6. 

Informare 5 Ştiinţific Director / 
Şefi secţii 

 

 31.05. 
2011 

 

3.7. Evidenta 1 Resurse 
Umane 

Consilier 
Juridic 

Manuela 
Ioniţă 

31.05. 
2011 

 

 

3.8. Arhivare 1 Secretariat Referent Roscke 
Florica 

31.05. 
2011 

 

 

3.9. Alte 
scopuri 

- - -   - 
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4. SCOP 
 
� Prin aceasta Procedura se documenteaza modul in care se 

manageriaza activitatile Compartimentului Resurse Umane din cadrul 
MNSDG. 

� Activitatea descrisa prin prezenta procedură operaţională este parte 
din fişa postului consilierului juridic. 
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5. DOMENIU 

 
� Procedura se aplica de catre Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Muzeului Naţional al Satului. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
 
� Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
� Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice. 
� Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 

2326/17.05.2011 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea 
performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea 
personalului contractual din aparatul propriu al MCPN, precum si din 
cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea 
acestuia. 

� Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 privind aprobarea Regulamentului 
din data de 21.07.2010 privind privind evaluarea performantelor 
profesionale individuale ale personalului contractual. 

� Legea nr. 130 (r1) din 16/10/1996, privind contractul colectiv de muncă. 
� Hotararea nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru 
ocuparea posturilor vacante. 

� Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

� H.G. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de 
evidenta a salariatilor. 

� Clasificarea Ocupatiilor din Romania. 
� Regulamentul Intern al Muzeului 
� Regulamentul de Organizare şi Funcţional al muzeului 
� Ordonanţă de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000, privind măsurile ce pot fi 

aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă 

� Legea nr. 319 din 14/07/2006, a securităţii şi sănătăţii in muncă 
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7. Definitii  şi Abrevieri 

 
7.G. Definiţii ale termenilor 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia 

1. Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 
privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei 
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în 
cadrul unei 
ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 
altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4.  Profesia de 
consilier 
juridic 

Se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic şi prevederilor statutului si  face 
parte din categoria profesiilor juridice 
Se exercită personal de către consilierul juridic 
înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici 
definitivi sau stagiari, ţinut de către Colegiile 
Consilierilor Juridici din România. 

5. 

 

Organizarea 
resurselor 
umane 

Ansamblul de activităţi prin intermediul cărora se 
stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică 
şi intelectuală, componentele acestora, realizându-se 
gruparea lor pe departamente şi/sau formaţiuni de 
lucru. 

6. Structura 
organizatorică 
(Organigrama) 

Schema concepută de către instituţii cu privire la 
formulele operaţionale/funcţionale prin care acestea 
urmăresc atingerea obiectivelor stabilite pe termen 
mediu şi lung, în termenii de eficienţă planificaţi. 

7. Postul Grupare de sarcini individuale, indeplinite de catre 
un singur om in perioada normata de munca, in 
scopul realizarii unui anumit obiectiv individual 
dedus din obiectivul compartimentului in care 
functioneaza postul respectiv. 
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           7.2. Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 

Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  L Lege 

2. H.G. Hotărâre de Guvern 

3. COR Clasificarea Ocupaţiilor din România 

4. ROI  Regulament de Ordine Interna 

5. ROF Regulamentul de Organizare şi Funcţional 

6. CRU Compartiment Resurse Umane 

7. MNSDG ”Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti” 

8.   
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8. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

� Organizarea activităţilor de Resurse Umane  

� Organizarea resurselor umane cuprinde ansamblul de activităţi prin 
intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică 
şi intelectuală, componentele acestora, realizându-se gruparea lor pe 
departamente şi/sau formaţiuni de lucru. 

� Structura organizatorică (Organigrama) reprezintă schema concepută de 
către instituţii cu privire la formulele operaţionale/funcţionale prin care 
acestea urmăresc atingerea obiectivelor stabilite pe termen mediu şi lung, 
în termenii de eficienţă planificaţi. 

� Componentele esenţiale ale structurii organizatorice (Organigramei) 
sunt: 

• postul 
• funcţia  
• departamentul 
• nivelul ierarhic 
• relaţiile funcţionale 

Postul reprezintă ansamblul sarcinilor şi responsabilităţilor 
permanente alocate angajaţilor la locul în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea profesională. 

Funcţia se referă la totalitatea posturilor care prezintă caracteristici 
definitorii similare. 

Funcţia de conducere presupune o sferă largă de competenţe, 
autoritate şi responsabilităţi, completată cu cele cinci activităţi manageriale 
importante (previzionare/planificare, organizare, coordonare, distribuire de 
sarcini/delegare, evaluare/control) şi cu luarea deciziilor privind munca 
salariaţilor subordonaţi. 

Funcţia de execuţie cuprinde o arie mai redusă de responsabilităţi şi 
de competenţe, revenind angajaţilor care trebuie să ducă la îndeplinire 
deciziile emise de către persoanele care deţin funcţii de conducere. 
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Departamentul reprezintă ansamblul salariaţilor care efectuează 
munci complementare şi/sau omogene destinate realizării unor obiective 
identice. Pot exista mai multe subdiviziuni ale departamentelor: birouri, 
servicii, laboratoare, ateliere, secţii, etc. Amgajaţii care lucrează într-un 
departament au cunoştinţe de specialitate de un anumit tip şi metode sau 
tehnici de muncă adecvate. 

Nivelul ierarhic este alcătuit din totalitatea subdiviziunilor 
organizatorice situate la aceeaşi distanţă ierarhică de conducerea superioară 
a instituţiei. 

Relaţiile funcţionale asigură dinamizarea legăturilor/raporturilor 
dintre componentele structurale (posturi, departamente, etc.) şi pot fi 
grupate astfel, în funcţie de prevederile regulamentelor oficiale (intern, de 
organizare): 

• relaţii de autoritate: 
o relaţii ierarhice: presupune raporturi directe între titularii 

posturilor de conducere pe diversele niveluri ierarhice. 
o relaţii funcţionale: se stabilesc între două sau mai multe 

departamente care desfăşoară activităţi complementare, 
care se influenţează reciproc. 

o relaţii de stat major: presupun delegarea de către 
directorul general a unor angajaţi (sau echipe) care să 
grăbească soluţionarea operativă a anumitor probleme 
care afectează obiectivele unui departament. 

• relaţii de cooperare: se stabilesc de obicei între posturi 
aparţinând aceluiaşi nivel ierarhic, însă din departamente 
diferite. 

• relaţii de control: acţionează între organismele specializate de 
control şi celelalte subdiviziuni organizatorice. Deciziile privind 
rezultatele controlului vor fi luate întotdeauna de către superiorii 
celor care au efectuat controlul. 

 

� Compartimentul de Resurse Umane 

Desfăşurarea normală a activităţii unei instituţii necesită organizarea 
unor compartimente de specialitate constituite sub formă de servicii, sectii, 
birouri, sau compartimente în funcţie de profilul şi volumul de activitate, 
forma de organizare şi mărime. Dintre acestea face parte şi compartimentul 
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de resurse umane, organizat în funcţie de raţionamentele proprii ale 
muzeului.  

Compartimentul de Resurse Umane reprezintă structura instituţiei 
abilitată să pună în valoare toate celelalte resurse de care dispune instituţia, 
în vederea atingerii obiectivelor startegice şi imediate.  

Compartimentul de Resurse Umane desfăşoară o serie de activităţi 
în funcţie de politica de personal adoptată de organele de conducere ale 
Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti” şi în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, după cum urmează: 

 
 Urmărirea evoluţiei, apariţiei, modificării şi completării legislaţiei în 

general şi a normelor juridice specifice legislatiei muncii aplicabile 
muzeului.  

 
� Consilierul juridic din cadrul Compartimentului de Resurse 

Umane informează zilnic, prin transmiterea pe adresele de e-
mail ale tuturor şefilor de birouri, secţii, compartimente şi 
directori, cu privire la apariţia tuturor actellor normative 
apărute în Monitoarele Oficiale, prezentând în totalitate, la 
cerere sau din oficiu, textele legislaţiei necesar a fi aplicate în 
cadrul muzeului. 

� Personalul din conducerea secţiilor de specialitate, direcţii, 
servicii, birouri, compartimente, transmit mai departe 
angajaţilor din subordinea lor, textele de lege, primite prin email. 

 
 Implementarea politicii de personal adoptata de Consiliul de 

Administratie al MNSDG, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

 Elaborarea proiectului Statului de Funcţii al Muzeului, în vederea 
aprobării acestuia de Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi a 
Statului de personal. 

 
 Analiza posturilor si  a datelor in vederea stabilirii necesarului de 

personal. 
 

 Organizarea resurselor  umane (elaborarea structurii organizatorice a 
Muzeului si a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, evidenta 
fluctuatiilor de personal si a posturilor vacante, etc.). 
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 Asigurarea resurselor umane (recrutare, selectie si angajare de 
personal). 

 
 Asigurarea evaluării posturilor şi gestionarea documentaţiei aferente 

activităţii de evaluare. 
 

 Organizarea si coordonarea procesului de evaluare anuala a 
performantelor profesionale ale salariatilor Muzeului. 

 
 Asigurarea unui sistem de protectie si securitate a muncii. 

 
 Asigurarea unui sistem de motivare a personalului (salarii de baza, 

indemnizatii de conducere, prime, tichete de masa, instruiri, 
promovari, asigurare medicala, asigurarea dreptului la pensie). 

 
 Elaborarea Raportului anual de activitate pentru compartiment. 

 
 Asigurarea confidentialitatii documentelor si informatiilor gestionate 

de angajatii compartimentului de Resurse Umane. 
 

 Asigurarea accesului controlat al persoanelor desemnate de catre 
managementul de la cel mai inalt nivel, la documentele si informatiile 
privind resursele umane. 

 
 Gestionarea participării la cursuri de formare profesională pentru 

angajaţii din institutie. 
� Formare profesionala este procedura prin care un salariat 

dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau diploma 
eliberata in conditiile Legii invatamantului. 

� Formare profesionala continua este procedura prin care salariatul, 
avand deja o calificare ori profesie, isi completeaza cunostintele 
profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit 
domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode 
sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatilor lor. 

� Compartimentul Resurse Umane realizează analize, studii si 
propuneri pentru identificarea angajaţilor muzeului care necesita 
formare profesionala. 

� Formarea profesionala a angajaţilor muzeului se poate realiza prin: 
- participare la cursuri organizate de angajator sau de catre furnizorii 
de servicii de formare profesionala; 
- stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de 
munca; 
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 - stagii de practica si specializare in tara si in strainatate; 
 - ucenicie organizata la locul de munca; 
 - formare individualizata; 
 - alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat. 

� Monitorizarea realizarii programului de formare profesionala. 
 

 
 Asigurarea administrarii bazelor de date, prin persoanele responsabile, 

in conformitate cu deciziile Directorului general. 
 

 Asigurarea unei bune colaborari si comunicari cu sefii de 
compartimente. 

 
 Respectarea indatoririlor legale referitoare la Regulamentul de 

Organizare şi Functionare al muzeului, precum si Regulamentul 
Intern. 

 
 Solutionarea conflictelor de munca din institutie si plangerile 

angajatilor. 
 

 Coordoneaza completarea şi actualizarea înscrierilor din Registrul de 
evidenţă al salariaţilor, potrivit legii. 

 
� La angajarea sau numirea in functie a unei persoane, este 

necesara înregistrarea în Registrul General de Evidenta a 
Salariatilor a persoanei angajate. 

� În cazul personalului contractual, este necesara de asemeni si 
intocmirea sau dupa caz actualizarea Registrului General de 
Evidenta a Salariatilor in format electronic, care trebuie transmis 
ca atare la Inspectoratul teritorial de munca. 

� Ori de cate ori apar modificari in pregatirea scolara a acestuia, 
starea civila, statutul profesional al angajatului (schimbari ale 
locului de munca, noi abilitati profesionale atestate, 
promovari/retrogradari in functie, cresteri/scaderi in grad sau 
treapta de salarizare, aparitia/disparitia unor sporuri sau alte 
drepturi, stimulente/penalitati) sau privitor la activitate in munca 
a angajatului este necesara operarea in Registrul General de 
Evidenta a Salariatilor a acestor modificari. 

� Intocmirea sau operarea in Registrul General de Evidenta a 
Salariatilor al unui angajat este declansata de aparitia 
documentelor legal valabile care atesta modificarile din statutul 
persoanei in cauza, determinand necesitatea consemnarii acestora. 
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 Intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de muncă ale 

angajaţilor, precum si a actelor aditionale necesare. 
 

 Asigurarea organizarii concursurilor pentru ocuparea, în condiţiile 
legii, a posturilor vacante din cadrul Muzeului. 

 
 

 Întocmirea situaţiilor statistice specifice activităţii de personal, 
respectiv cele referitoare la numărul personalului, structura acestuia, 
fonduri de salarii etc. 

 
 Asigurarea punerii în executarea a hotărârilor organelor de jurisdicţia 

muncii. 
 

 
 Efectuarea calculului vechimii în muncă a salariaţilor, în scopul 

acordării sporului de vechime, în condiţiile legii. 
 

 Întocmirea, eliberarea şi păstrarea legitimaţiilor de serviciu ale 
salariaţilor sau, după caz, ale personalului care îşi încetează 
raporturile de muncă cu Muzeul. 

 
 

 Urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la planificarea şi 
evidenta concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a celor fără 
plată de către angajaţii Muzeului. 

 
� In fiecare an (la sfarsitul anului), Compartimentul Resurse 

Umane face programarea anuala a concediilor de odihna pentru 
anul următor, astfel incat sa se respecte coeficientul de 
continuitate a serviciului. 

� Planificarile anuale sunt aprobate de Directorul General al 
MNSDG. 

� In fiecare luna, Compartimentul Resurse Umane inscrie si 
opereaza concediile de odihna  ale personalului in tabelul de 
evidenta a concediilor si anexeaza cererile la dosarul de salarii.  

� Plecarea in concediu se face pe baza de Cerere de CO, aprobata 
de Directorul General al MNSDG si Seful de Sectie al 
angajatului. 
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� Daca apar situatii care necesita prezenta la program a 
angajatului, se intocmeste o Rechemare din CO si se opereaza 
modificarile in tabelul de evidenta a concediilor. 

� Inregistrarile ramase in cursul aplicarii acestei Proceduri se 
arhiveaza conform Procedurii de Arhivare. 

� Neefectuarea concediului anual de odihna da dreptul la 
efectuarea concediului restant in anul urmator.  

� Personalul beneficiaza de concediu de odihna cu durata 
integrala, daca a functionat cel putin un an in baza unui 
contract individual de munca. In cazul in care angajarea s-a 
facut dupa inceperea noului an, durata concediului de odihna 
este proportionala cu perioada lucrata de la data angajarii si 
pana la data efectuarii cererii de concediu. 

� Salariatii care lucreaza in conditii periculoase sau alte persoane 
cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de 
un concediu de odihna suplimentar de 5 zile lucratoare. 

� In cazul unor evenimente deosebite, salariatii au dreptul la zile 
libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna 
si se acorda conform Contractului colectiv de munca la nivel de 
ramura - cultura. 

� Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la 
concedii fara plata. 

 
 Întocmirea şi păstrarea în condiţiile legii a documentelor de personal 

ale angajaţilor Muzeului. 
 

 Întocmirea dosarelor de pensionare ale angajatilor care indeplinesc 
cumulativ conditiile de pensionare, potrivit legii. 

 
 

 Întocmirea dosarelor de angajare a personalului în urma concursurilor 
susţinute conform legii. 

� In cadrul Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” se 
gestioneaza in mod continuu dosarele profesionale. 

� Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale pentru modificarea 
contractelor. 

� Completarea informatiilor privind functia de baza. 
� Completarea informatiilor privind cumul de functii. 
� Actualizarea informatiilor personale: modificari acte de 

identitate, statut. 
� Intocmirea dosarelor de angajare. 
� Intocmirea dosarelor de promovare. 
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� Intocmire si/sau modificare fisa postului.  
� Intocmirea si inregistrarea deciziilor de majorare a salariilor, de 

modificare a incadrarii, de atributii etc. 
� Completarea si actualizarea privitoare la persoanele aflate in 

intretinere. 
 

 Incheierea sau suspendarea contractelor individuale de munca (decizii 
de incetare a CIM, note de lichidare). 

� In cadrul Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” se 
intocmeste ori de cate ori este necesar documentatia pentru 
incetare CIM. 

� Contractul individual de munca poate inceta astfel: 
- de drept; 
- ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; 
- ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile 
si in conditiile limitativ prevazute de lege. 

� Elaborarea Deciziei de incetare a contractului individual de 
munca respectand legislatia muncii. 

� Inregistrarea deciziei in registrul de decizii. 
� Semnarea deciziei de catre Directorul General si persoanele 

nominalizate. 
� Intocmirea Notei de lichidare si semnarea acesteia de catre 

responsabilii Compartimentelor: financiar - contabil si resurse 
umane, si de catre angajat mentionand documentele primite la 
plecare. 

� Compartimentul Resurse umane opereaza in Registrul General 
de Evidenta al Salariatilor incetarea contractului individual de 
munca. 

 
 

 Încheierea contractelor de drept de autor şi drepturi conexe drepturilor 
de autor. 

 
� Urmare aprobării de către Ministerul Culturii, directorul general, 

directorul economic, a  bugetelor specifice activităţilor culturale, în 
baza devizului aprobat precum şi a notelor de fundamentare, puse la 
dispoziţie de către Sectia Programe Culturale, se întocmesc contracte 
pentru: 
 

� Drepturi de autor 
• Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de 

creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, 
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oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de 
exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum 
sunt:  

  a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, 
prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru 
calculator;  
    b)operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, 
cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile 
ştiinţifice;  
    c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;  
    d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi 
pantomimele;  
    e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;  
    f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un 
procedeu analog fotografiei;  
    g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, 
pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, 
ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere 
de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;  
    h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările 
grafice ce formează proiectele de arhitectură;  
    i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, 
geografiei şi ştiinţei în general.  
 

• Constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele 
derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe 
opere preexistente, şi anume:  

    a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, 
aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, 
artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie;  
    b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: 
enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, 
protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea 
materialului, constituie creaţii intelectuale.  
 

• Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor 
următoarele:  

    a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, 
metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, 
conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de 
explicare sau de exprimare;  
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    b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, 
judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;  
    c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale 
organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, 
insigna, ecusonul şi medalia;  
    d) mijloacele de plată;  
    e) ştirile şi informaţiile de presă;  
    f) simplele fapte şi date.  
 
 

� Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis 
• Se vor încheia contracte numai pentru titularii de drepturi 

conexe dreptului de autor, care  sunt: artiştii interpreţi sau 
executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorii 
de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări 
audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de 
radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi 
servicii de programe. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

     
          

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul  
(postul)/acţiunea  

(operaţiunea) 
I II III IV V VI ... 

  0 1 2 3 4 5 6 ... 

 1. Consilier Juridic E       

 2. Director General  V      

 3. Director General   A     

 4. Resurse Umane    Ap.    

 5. e     Ap.   

 6. f      Ah.  

 ... ...       ... 

 n z       ... 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

     
         

Arhivare Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă 
Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Loc Perioadă 

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Planificarea 
anuala a 

concediilor de 
odihna 

       

2 Tabel evidenta 
concedii de 

odihna 

       

3 Cerere 
efectuare CO 

       

4 Pontaj        

5 Nota de 
lichidare 

       

n         
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina 

 
 

Coperta  

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verficarea şi 

aprobarea ediţiei/reviziei 

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor  

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 

ediţia/revizia 

 

4 Scopul procedurii  

5 Domeniul de aplicare  

6 Documente de referinţă (reglementări) aplicabile  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.1. Definiţii ale termenilor 

           7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

8 Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

8.2. Documente utilizate 

8.3. Resure necesare 

8.4. Modul de lucru 

 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea 

activităţii 

 

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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