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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verficarea şi aprobarea ediţiei/reviziei 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Elementele 
privind 

resposabilii  

Numele şi 
prenumele 

Func ţia Data Semn ătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat dr.Gabriela MATEI Consilier 

Juridic 

07.07.2011  

1.2. Verificat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  

1.3. Aprobat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor 
 
 
 
 
Nr. 
crt.  

Edi ţia/revizia Componen ţa 
revizuit ă 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la 
care se aplic ă 

prevederile 
edi ţiei sau 

reviziei edi ţiei 
 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I x x 07.07.2011 

2.2. Revizia 1    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Scopul 
difuz ării 

Exem
-plar 
nr. 

Comparti-
ment 

Func ţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. informare 1 economic director 

economic 
Goean 
Virginia 

07.07.2011  

3.2. informare 2 Patrimoniu director 
patrimoniu 

Dragomir 
Vivian 

07.07.2011  

3.3. informare 3 Achiziţii 
publice 

şef birou Angelescu 
Elena 

07.07.2011  

3.4. informare 4 relaţii 
publice 

şef birou Grumăzescu 
Iulia 

07.07.2011  

3.6. informare 5 Conducere director 
general 

Popoiu 
Paulina 

07.07.2011  

3.5. aplicare 1 Oficiul 
juridic 

consilier 
juridic 

Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.7. evidenţă 1 Oficiul 
juridic 

consilier 
juridic 

Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.8. arhivare 1 secretariat secretară Roscke 
Florica 

07.07.2011  

3.9. alte 
scopuri 

- - - - - - 
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4. Scopul procedurii 
 
4.1. Prezenta procedura reglementeaza activitatea oficiului juridic în concordanţă cu 
prevederile legale privind responsabilităţile consilierului juridic 
4.2. Activitatea descrisa prin prezenta procedură operaţională este parte din fişa postului 
consilierului juridic. 
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5. Domeniul de aplicare 
 
Procedura se aplică de către Oficiul juridic din cadrul Muzeului Naţional al Satului. 
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6. Documente de referinţă (reglementări aplicabile) 

 
 Lege nr. 514 din 28/11/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic 
 Statut din 06/03/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29/07/2004, 

Intrare in vigoare: 29/07/2004, al profesiei de consilier juridic 
 Cod deontologic intra in vigoare la data de 24/07/2004, data adoptarii de catre Congresul 

U.C.C.J.R. Regulile de comportament profesional cuprinse in prezentul cod fost adoptate 
de catre Congresul U.C.C.J.R., in data de 24/07/2004, in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 
514/2003 si a Statutului profesiei 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19/04/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

 Hotărâre nr. 925 din 19/07/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Alte norme privind achiziţiile publice; 
 Normelor interne de achiziţii publice ale muzeului, nr.312/29.01.2007; 
 Procedură – Adiţional la normele interne de achiziţii publice nr.2/24.06.2009 
 Notă internă privind modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor nr.1853/09.07.2010. 
 Codul muncii 
 Ordin nr. 2035 din 18/04/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii 
publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil 

 Lege nr. 130 (r1) din 16/10/1996, privind contractul colectiv de muncă 
 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 
 Lege nr. 319 din 14/07/2006, a securităţii şi sănătăţii �n muncă 
 Lege nr. 311 (r1) din 08/07/2003, muzeelor şi a colecţiilor publice 
 Lege nr. 182 (r1) din 25/10/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
 Lege nr. 422 (r1) din 18/07/2001, privind protejarea monumentelor istorice 
 Hotărâre nr. 1546 din 18/12/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi 

restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt.  

Termenul Defini ţia 

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 

Face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un 
corp profesional şi se exercită conform prevederilor Legii nr. 
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic şi prevederilor statutului.  
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.  

 

 

           7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 

crt.  

Abrevierea Termenul abreviat 

1. O.U.G. Ordonanţă de urgenţă 

2. H.G. Hotărâre 
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8. Descrierea procedurii 

1. În activitatea sa, consilierul juridic asigură:  
 consultanţa, asistenţa şi reprezentarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, 

apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile lor cu autorităţile publice, 
instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori 
străină;  

 avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii.  
 
2. Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:  

 consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului, de natură a fi aplicate 
muzeului;  

 redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestuia;  
 redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale 

contractuale;  
 asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 

Gusti”;  
 redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a 

conţinutului şi a datei actelor încheiate; 
 avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;  
 verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;  
 semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter 

juridic emanate de la Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. 
 

3. Avizele pentru legalitate şi conformitate vor fi însoţite de semnătura şi parafa 
profesională a consilierului juridic 

 
4. Raport de neavizare 

 în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, 
consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa 
acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului. 

 
5. Subordonare 

 consilierul juridic, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în 
favoarea căreia îşi exercită profesia.  

 În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate 
asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile.  

 
6. Drepturile consilierului juridic  

 Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanţele judecătoreşti de toate 
gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele 
administrative cu atribuţii jurisdicţionale.  
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 În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate 
asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia şi la locul unde îşi exercită profesia sunt 
inviolabile.  

 Raportul dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau o reprezintă, 
respectiv Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, nu poate fi stânjenit sau controlat. 

 Consilierii juridici nu răspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru 
susţinerile făcute oral ori în scris în faţa instanţei de judecată sau a altor organe, dacă 
acestea sunt în legătură cu apărarea şi necesare cauzei ce i-a fost încredinţată.  

 consilierul juridic inscris in Tabloul Consilierilor Juridici este obligat, conform juramantului 
depus la primirea in corpul profesional, sa respecte deontologia profesiei. 

 
7. Îndatoririle consilierului juridic  

 Consilierul juridic apără drepturile şi interesele legitime ale Muzeului Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”, pentru care exercită profesia, asigură consultanţă şi reprezentare 
juridică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de acestea.  

 Consilierul juridic acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă.  
 Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a 

crezului său profesional. Punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură 
cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o 
persoană, consilierul juridic menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de 
împrejurări. 

 Consilierul juridic manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale 
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, unde exercită profesia, precum şi cu orice 
alte persoane din cadrul acesteia.  

 În exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea 
persoanei juridice unde îşi exercită profesia sau din partea oricărei alte persoane juridice 
de drept public ori privat.  

 Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, statutului 
profesiei şi regulilor eticii profesionale.  

 Consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, 
precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale 
documentului respectiv.  

 Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă 
natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.  

 Consilierul juridic este obligat să respecte solemnitatea şedinţelor de judecată şi să nu 
folosească expresii jignitoare faţă de completul de judecată, faţă de ceilalţi consilieri 
juridici, avocaţi sau faţă de părţile din proces.  

 Consilierii juridici sunt datori să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, să se prezinte la termene la instanţele de 
judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, să manifeste 
conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecător şi de 
părţile în proces, să depună concluzii orale sau note de şedinţă ori de câte ori consideră 
necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens.  

 Obligaţia de a păstra secretul profesional, prevăzută în art. 16 din Legea nr. 514/2003 
este absolută şi limitată în timp, conform clauzei de confidenţialitate. Ea se extinde 
asupra tuturor activităţilor consilierului juridic.  

 Consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţă şi de către nici o persoană 
fizică sau juridică să divulge secretul profesional.  

 Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace şi nu de rezultat. 
 
8. Evidenţele activităţii consilierului juridic  

 Evidenţele activităţii consilierului juridic, actele şi documentele sunt ţinute de acesta, 
potrivit reglementărilor privind activitatea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 

 Consilierul juridic ţine evidenţa în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.  
 Consilierul juridic va ţine evidenţa următoarelor activităţi:  

   - intrările şi ieşirile de corespondenţă juridică numerotate şi datate;  
   - orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat;  
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   - avizele scrise - datate şi numerotate;  
   - actele juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a 
conţinutului şi a datei actelor.  

 
9. Metodologia activităţii 

 Urmărirea evoluţiei, apariţiei, modificării şi completării legislaţiei în general şi a normelor 
juridice specifice aplicabile muzeului.  

o Consilierul juridic 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. 

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

 Încheierea contractelor de drept de autor, drepturi conexe drepturilor de autor şi prestări 
servicii culturale. 

o 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 compartimentul 
Relaţii Publice, se întocmesc contracte pentru: 

� Drepturi de autor 
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în 

domeniul literar, artistic sau ştiinţific, 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;  
   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;  
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   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. 

� Prestări servicii culturale  
Prestarea de servicii culturale face parte din categoria celor incluse în anexa nr. 2B 

O.U.G. nr.34/2006. În acest caz, obligaţia de a aplica ordonanţa de urgenţă se impune numai 
pentru contractele a căror valoare a tuturor contractelor similare la nivelul unui an bugetar, 
este mai mare decât decât echivalentul în lei a 125.000 euro şi se limitează la prevederile 
privind caietul de sarcini şi anunţul de atribuire. 

 Achiziţii publice 
o Activitatea  specifică achiziţiilor publice se desfăşoară în cadrul Compartimentului 

intern specializat .  
o Consilierul juridic, elaborează norme interne specifice de atribuire a contractelor 

de achiziţii publice. 
o La solicitarea Biroului de Achiziţii publice, compartimentul juridic avizează nota 

justificativă elaborată în situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a 
fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă, ori, în cazul 
atribuirii unui contract sectorial. 

o Muzeul are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a 
fost elaborată documentaţia de atribuire  

o Contractele vor fi încheiate pentru produsele, serviciile sau lucrările incluse în 
Programul anual al achiziţiilor publice aprobat de directorul general al muzeului, 
conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. 

o Conform prevederilor art.14 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice: nici 
o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici 
angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru 
respectiva cheltuială.  Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, 
ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi 
bugetare.  

o Muzeul are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii 
cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală 
de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii:  

   a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au 
prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, 
precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;  
   b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o 
clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de 
produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această 
destinaţie;  
   c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a 
variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim 
prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;  
   d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării 
duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.  

o Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:  
   a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de 
către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;  
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   b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea 
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.  

o Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului 
trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care 
urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. 

o Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută 
în documentaţia de atribuire. 

o Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.  

    Muzeul are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de 
constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie 
să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA. (pentru IMM-uri, se stabileşte 5%). 

În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de 
proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din 
ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are 
dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.  
     De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare 
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, 

o Departamentele de specialitate, la solicitarea biroului de achiziţii publice, au 
obligaţia de a elabora pentru fiecare contract, clauzele economice, tehnice 
specifice. 

o Contractul se va încheia de către compartimentul juridic, în baza dosarului 
complet de achiziţii, a hotărârii de atribuire însuşită de către comisia de 
evaluare, precum şi în baza notei biroului achiziţii, privind datele şi condiţiile 
achiziţionării bunurilor, serviciilor sau lucrărilor.   

 Consultanţă privind legislaţia de patrimoniu cultural 
Compartimentul juridic supune atenţiei consiliului de administraţie orice problematică privind 
implementarea legislaţiei din domeniile: 

o muzeele,  
o protejarea patrimoniului cultural,  
o desfăşurarea activităţilor culturale  
o desfăşurarea activităţii laboratorului de conservare-restaurare,  
o desfăşurarea periodică a inventarelor 
o problematica de personal: angajare, promovare, evaluare, sancţionare 

disciplinară, încheiere, modificare, încetare a contractelor individuale de 
muncă, imputare a lipsurilor din gestiune, etc. 

o securitatea în muncă 
o protecţia împotriva incendiilor 
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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. Oficiul juridic E       

 2. b  V      

 3. c   A     

 4. d    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.         

2.         

...         

n         

     
 


