
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a

Muzeului Memorial "B.P.Hasdeu"

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.889/21 noiembrie 2013 a d-lui consilier Pitigoi

Ioan - Adrian, prin care propune aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Muzeului Memorial "B.P.Hasdeu";

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios
administrativ;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme soaciale, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.l3, alin.(2) si art.25 din Legea nr.311/2003 a muzeelor

sj a colec^iilor publice, republicata;
^inand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sj alin.(6), lit."a", punct 4 si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Muzeului
Memorial "B.P.Hasdeu", conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstiU4iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Muzeului Memorial "B.P.Hasdeu";
- Serviciuluijuridic, contencios administrativ;
- Compartimentului resurse, umane.

Pre$edinte de ^edin^a, .̂  ^V Contrasemneaza,
Consilier, -'-UX ,Jvi Secretar,

j| ' ' '--,. ' '-, '..r**-^X ]l

d-na Albu EJ^a^M^S^^ TH jr. Moldoveanu Paul

Campina, 28 noiembrie 2013

Nr. 149 CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l49/28 noiembrie 2013

Presedinte de sec
Consilier,

d-na AIbu

REGULAMENT DE ORGANIZA
FUNCTIONARE A MUZEULUI MEMOR

"B.P.HASDEU"

CAPITOLUL I
DISPOZITH GENERALE

Art.l. Muzeul memorial "B.P.Hasdeu" func^ioneaza ca institu^ie publica de
cultura, fara personalitate juridica, aflata in proprietatea $i administrarea Consiliului
local Campina.

Art.2. Actul de conducere in Muzeul memorial "B.P.Hasdeu" revine
responsabilului muzeului care are competen|ele prevazute pentru unitaJile fara
personalitate juridica. Responsabilul muzeului solicita sau propune, dupa caz,
Primariei Campina, solutiile pentru indeplinirea corespunzatoare a activita|ilor
muzeale. Deciziile apar|in primarului municipiului Campina sau inlocuitorului sau
legal.

Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor persoanelor
salariate indiferent de statutul lorjuridic sJ de atribu|iile ce le indeplinesc la locul de
munca. Se aplica tuturor persoanelor care viziteaza muzeul $i salariaplor temporar
detasa^i sau delega^i precum ^i studen^ilor care vin sa faca practica la muzeu.

Art.4. Atribu^iile si obliga^iile salaria^ilor deriva din Contractul Colectiv de
Munca, pe baza fiselor de post.

Art.5. Prelucrarea prezentului R.O.F. se realizeaza dupa cum urmeaza: pentru
intregul personal salariat aducerea la cunostin^a a prevederilor prezentului regulament
se face prin afi$are sau prelucrarea fiecarui salariat $i luarea la cunostin^a sub
semnatura.

CAPITOLUL II
SCOP $I OBIECTIVE

Art.6. Muzeul Memorial "B. P. Hasdeu" este o institupe publica de cultura,
fara scop lucrativ, aflata in serviciul societa|ii, care colec^ioneaza, conserva,
cerceteaza, restaureaza, comunica si expune, in scopul cunoasterii, educarii si
recreerii, marturii materiale si spirituale ale existen|ei si evolu^iei comunita^ilor
umane, precum si ale mediului inconjurator.

Art.7. Obiectivele Muzeului Memorial "B. P. Hasdeu" sunt urmatoarele:
a) cercetarea si colecponarea de bunuri culturale in vederea constituirii si

completarii patrimoniului muzeal specific;
b) organizarea evidenJei gestionare si stiin^ifice a patrimoniului cultural de|inut

in administrare;
c) constituirea si organizarea fondurilor documentare precum si a arhivei

generale;



d) depozitarea, Tntretinerea, conservarea si restaurarea patrimon^mideffe^
administrare, Tn conditii conforme standardelor europene gener^ley
normelor elaborate de catre Ministerul Culturii si Cultelor;

e) punerea Tn valoare a patrimoniului cultural aflat Tn administ
- organizarea de expozitii permanente si temporare (la

itinerante);
- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, prirTfolosirea

informatiei despre patrimoniul cultural detinut potrivit normativelor Tn vigoare;
- editarea de publicatii stiinjifice si de popularizare;
- editarea operei Hasdeilor;
- angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, Tntr-un

sistem educational destinat familiarizarii acestuia cu opera Hasdeilor $i, Tn general, cu
creatiile din domeniile Tn care au activat B. P. Hasdeu sj Julia Hasdeu;

- organizarea de concerte, recitaluri, simpozioane, auditii, conferin^e,
concursuri, mese rotunde, ateliere de creatie, lansari de carte etc.

Art.8. Principalele activitati ale Muzeului memorial "B. P. Hasdeu" sunt:
a) cercetarea fundamentala si aplicata a patrimoniului pe care T1 detine sau

provenit din alte colectii;
b) organizarea, informatizarea si actualizarea eviden{ei stiintifice si gestionare

a patrimoniului cultural si a fondurilor documentare detinute, conform normelor
emise de Ministerul Culturii si Cultelor;

c) conservarea si restaurarea bunurilor din patrimoniul muzeal, potrivit
normelor Tn vigoare;

d) expunerea pentru public, Tn expozitii permanente sau temporare a
patrimoniului cultural pe care T1 detine;

e) organizarea de manifestari culturale nationale si internationale Tn vederea
promovarii operei Hasdeilor;

f) organizarea de manifestari stiintifice, conferin^e, cursuri, dezbateri, privind
aria sa de interes, singur sau Tn colaborare cu alte institu^ii;

g) editarea de publica^ii stiin|ifice sau de popularizare;
h) men^inerea unui contact permanent cu publicul de toate categoriile;
i) distribuirea produselor promo^ionale specifice obiectului de activitate al

muzeului (car^i po$tale, fotografii, pliante, albume, cataloage de expozhie, car^i de
specialitate, produse tip souvenir);

j) colaborarea cu mediile de informare, cu organiza|ii neguvernamentale,
organisme culturale, alte institu^ii de profil din ^ara si strainatate, Tn vederea ducerii la
Tndeplinire a obiectivelor si atribu^iilor stabilite prin prezentul regulament.

CAPITOLUL III
SARCINILE RESPONSABILULUI MUZEULUI

Art.9. Sa organizeze activitatea muzeografica Tn conformitate cu prevederile
legale specifice institu^iilormuzeale, farapersonalitatejuridica.

Art.lO. Sa asigure integritatea patrimoniului muzeului.
Art.ll. Sa elaboreze proiecte culturale $i administrative finand cont de

functiile muzeului. In vederea realizarii lor va Tnregistra propunerea de buget pentru
investitii, reparatii, dotari si acfiuni culturale, la Primaria Campina.

Art.l2. Sa Tntocmeasca referate de necesitate (Tn cazul nevoii de aprovizionare



cu materiale pentru cura^enie, birotica, alte materiale, dar sj in alteixsil
acestea privesc buna desfasurare a activita^ilor muzeale) si sa .'le-,
Primaria Campina spre a fi analizate $i avizate de primarul n
inlocuitorul sau.

Art.l3. Sa propuna Consiliului local si Primariei Campina luc?
de repara^ii/ restaurare sj alte tipuri de lucrari (amenajari interioare,
angajarea cheltuielilor, incheierea contractelor si celelalte opera^iuni fmanciar-
contabile, privind execu^ia bugetara, se efectueaza de catre Primaria Campina, sub a
carui autoritate func^ioneaza muzeul.

Art.l4. Sa propuna primarului municipiului Campina sa aprobe ocuparea
posturilor vacante de catre personal avand calificarea necesara, prin concurs organizat
de Primaria Campina conform prevederilor legale; responsabilul muzeului va face
parte din comisia de examinare a candida^ilor.

Art.l5. Sa propuna primarului municipiului Campina sa aprobe fisele de post,
atribu|iile sj competentele angajaJilor din muzeu.

Art.l6. Sa aduca la cuno$tin^a tuturor salaria^ilor atributiile sJ sarcinile de
munca ce le revin sj sa verifice modul in care acestea au fost indeplinite de intregul
personal.

Art.l7. Sa propuna primarului municipiului Campina sa aprobe introducerea
noilor tehnologii pentru facilitarea unor activita^i muzeale
(cercetare/valorificare/editare, eviden^a bunurilor de patrimoniu, comunicare);
urmareste integrarea tehnicilor moderne in cadrul muzeului sJ dezvoltarea serviciilor
specifice.

Art.l8. Sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor sj
altor accidente, precum si pentru eliminarea fara Tntarziere a oricaror defec|iuni
tehnice ivite in activita^ile muzeale; in aceste cazuri, propune in regim de urgen|a
conducerii Primariei Campina solu$iile optime $'i urmareste, dupa aprobare,
indeplinirea lor.

Art.l9. Sa respecte normativele privind dotarea spa^iilor muzeale cu materiale
$i echipament de prevenire $i stingere a incendiilor.

Art.20. Sa urmareasca efectuarea de catre salaria|i a controlului medical
periodic.

Art.21. Sa controleze permanent activitatea personalului din subordine,
prezen^a la locul de munca, cantitatea $i calitatea activita^ii desfa^urate de acestia,
completand corect fi^ele de evaluare anuala ce vor fi aprobate de primarul
municipiului Campina ;

Art.22. Sa urmareasca respectarea de catre persoanele $i structurile abilitate a
prevederilor legale in ceea ce prive$te paza muzeului, bunurilor, valorilor $i protectia
persoanelor in conformitate cu Legea 333/2003.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE RESPONSABILULUI MUZEULUI

Art.23. Sa exercite controlul asupra Tndeplinirii sarcinilor de serviciu ale
subordona^ilor;

Art.24. Sa constate savar$irea abaterilor disciplinare ^i sa propuna primarului
municipiului Campina aplicarea sanc^iunilor corespunzatoare potrivit legii,



Contractului Colectiv de Munca aplicabil $i Regulamentului de
Functionare.

Art.25. Sa propuna Consiliului local si Primariei Campin
functionarea muzeului conform legislatiei in vigoare sJ strategiilor

Art.26. Sa reprezinte in interes profesional instituJia muzeala in
alte institu{ii culturale sau persoane ter^e.

CAPITOLUL V
OBLIGAJHLE SALARIAJILOR

Art.27. Angaja^ii au urmatoarele obliga^ii :
a) sa respecte ordinea, disciplina sj cura|enia la locul de munca ;
b) sa-$i indeplineasca in mod corespunzator toate sarcinile de serviciu, ce le

revin potrivit fi$ei postului, legii, Contractului Colectiv de Munca,
Contractului Individual de Munca, Regulamentului de Organizare $i
Func|ionare sj deciziilor conducerii referitoare la desfa$urarea activita|ii in
unitate ;

c) sa respecte cu stricte|e programul de lucru $i folosirea integrala sJ eficienta a
timpului de munca pentru executarea intocmai sJ la timp a sarcinilor ce le
revin ;

d) sa-$i insu$easca $i sa respecte normele de protec^ia muncii, a normelor de
prevenire a incendiilor sau oricaror situa^ii care ar pune in primejdie
cladirile, instala^iile muzeului sau via^a, integritatea corporala ori sanatatea
persoanelor ;

e) sa nu paraseasca locul de munca, sa nu doarma in timpul serviciului $i sa nu
aiba alte preocupari de orice alta natura in cursul programului de lucru ;

f) sa se prezinte la serviciu apt pentru efectuarea muncii, in condipi de
siguran^a ^i eficacitate, sa nu introduca bauturi alcoolice, sa nu consume si
sa nu lucreze sub influen^a bauturilor alcoolice ; de asemenea, sa nu
introduca materiale sau produse care ar putea provoca incendii ;

g) sa ia masuri pentru evitarea risipei de orice fel sJ pentru inlaturarea oricaror
neglijen^e in administrarea bunurilor muzeului;

h) sa apere patrimoniul muzeului, sa previna ^i sa combata sustragerile ^i
degradarea bunurilor din muzeu ;

i) sa respecte normele de comportare in cadrul rela^iilor de serviciu, sa asigure
un climat de colaborare $i intrajutorare cu ceilal|i membrii ai colectivului de
munca ^i sa combata manifestarile necorespunzatoare privind disciplina la
locul de munca ;

j) sa respecte regulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa
numai in anumite condi|ii;

k) sa-$i insu^easca si sa respecte dispozi|iile privind pastrarea datelor de
serviciu cu caracter confiden^ial, date sau informa^ii care nu sunt destinate
publicitaJii, ci folosite doar in interes profesional; obliga^ia de a nu divulga
datele de serviciu cu caracter confiden{ial este valabila sj pentru ceilalp
salaria^i care din punct de vedere al activitaJii profesionale nu vin in contact
direct cu aceste informa|ii ;

1) sa nu primeasca de la ceta^eni bunuri sau alte foloase pentru activitaJile
prestate in cadrul sarcinilor de serviciu ;



m)sa se preocupe permanent pentru perfec^ionarea pregatirii profesiong^si*#g
specialitate, imboga^irea cunostin^elor, manifestarea constii^
sJ a competen^ei in munca ;

n) sa se supuna examinarilor profesionale de autorizare, veriJ
prevazute de regulamentele specifice ;

0) sa stea la dispozi^ia institutiei in situa^ii excep{ionale (calamit^
avarii etc) si sa presteze munca indiferent de func^ia sau postul pe care il
ocupa pana la lichidarea acestor situa|ii ;

p) se interzice salaria^ilor ca in cadrul institu{iei muzeale sa lipeasca afise, sa
scrie pe pere^i, sa inscrip^ioneze pe pancarde mesaje/imagini care prin
com;inut pot perturba activita^ile muzeului ;

q) sa nu aduca in incinta muzeului lucruri personale care nu sunt folosite in
timpul programului de munca, CEC, bani $i alte bunuri de valoare ;

r) sa nu comercializeze produse care nu fac obiectul valorificarii la standul
muzeului ;

s) sa respecte cu stricte^e sj in termenele stabilite ordinele date de
responsabilul muzeului sau de inlocuitorul sau legal.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE SALARIAJILOR

Art.28. Salaria^ii Muzeului Memorial << B.P. Hasdeu >> au urmatoarele
drepturi :

a) sa lucreze in meseria sau profesia dobandita potrivit studiilor, cursurilor de
perfectionare/specializare sau altor forme de pregatire profesionala ;

b) sa fie salarizap pentru munca prestata ;
c) sa primeasca ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat, in caz

de incapacitate temporara de munca pentru maternitate sj ingrijirea copilului
bolnav, pentru cazuri de deces etc ;

d) sa li se asigure repaus saptamanal $i concediu de odihna platit conform
programarii intocmite la inceputul anului, tinandu-se cont de buna
func^ionare a muzeului;

e) sa beneficieze de condi|ii corespunzatoare de munca ;
f) sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta sau de invaliditate ;
g) sa li se elibereze de catre structurile abilitate din Primaria Campina

adeverim;e privind atestarea oricaror date ce decurg din calitatea lor de
salariat, precum sJ aprecieri sau caracterizari asupra felului cum muncesc,
cum se comporta, pentru a fi prezentate organelor care le solicita ;

h) prin Biroul Resurse Umane din cadrul Primariei Campina salaria^ii au acces
la informatiile privind actele personale ;

1) orice salariat are dreptul sa reclame responsabilului muzeului in cazul in
care se simte jignit, nedreptaJit, iar responsabilul muzeului are obligaJia sa
analizeze $i sa propuna luarea de masuri in consecin|a ; daca reclama|ia va
fijustificata, salariatul nu va suporta consecin^ele ;

j) sa i se asigure stabilitatea in munca, Contractul Individual de Munca
neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de
Regulamentul de Organizare $i Func^ionare, Contractul Colectiv de Munca
^i legisla^ia muncii ;



k) sa beneficieze de condi^ii pentru ridicarea nivelului profesional;
1) sa fie avansa^i in clase de salarizare $i promova{i in func^ii

raport cu pregatirea profesionala, rezultatele muncii si nevoile institu|ief^<^
m)sa beneficieze de toate drepturile prevazute de Contrgctul Colecti>

Munca in condi^iile desfesurarii unei activitaJi menite sa a^gure dezv$fta^ea*|
institutiei muzeale in cadrul careia lucreaza.

%^-Wct. ̂
CAPITOLULVII

TIMPUL DE MUNCA $I TIMPUL DE ODIHNA

Durata timpului de munca
Art.29. Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il folose$te pentru

indeplinirea sarcinilor de munca.
Art.30. Pentru salaria^ii angaja|i cu norma intreaga, durata normala a timpului

de munca este de 8 ore pe zi sj de 40 de ore pe saptamana, in intervalul orar : 8.00 -
16.00 (1 noiembrie - 1 martie) sj 9.00-17.00 (in celelalte luni), cand muzeul este
deschis pentru public. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este de
regula, uniforma, de 8 ore/zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus.

Art.31. Durata timpului de munca poate fi prelungita peste 8 ore/zi cu condh:ia
de a se incadra in media de 48 de ore pe saptamana.
Munca suplimentara

Art.32. Munca prestata in afara duratei normale de lucru saptamanal este
considerata munca suplimentara.

Art.33. Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu
excep^ia cazului de forJa majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente, ori inlaturarii consecin^elor unui accident.

Art.34. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in
urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora.
Pauza de masa

Art.35. Pauza de masa este inclusa in durata zilnica a timpului de munca.
Repausul saptamanal

Art.36. Salaria^ii au dreptul dupa cinci zile de munca (8 ore/zi) la un repaus de
doua zile.

Art.37. Salaria^ii muzeului beneficiaza de repausul saptamanal sambata sau
duminica, dar si in alte zile ale saptamanii, cumulat, dupa o perioada de activitate
realizata sambata si/sau duminica.

Art.38. Eviden^a timpului de munca se asigura prin pontaje clare, fara
stersaturi, intocmite si semnate de responsabilul muzeului sau de inlocuitorul acestuia
si depuse la Biroul Resurse Umane din Primaria Campina.

Art.39. Respectarea cu stricte{e si folosirea judicioasa a timpului de lucru de
catre salaria^ii muzeului vor fi controlate de catre responsabilul institu$iei muzeale,
inlocuitorul sau sau de catre structurile ierarhice din cadrul Primariei Campina.

Art.40. fnvoirea salaria^ilor in cursul zilei de lucru se face in cazuri bine
justificate si cu aprobarea responsabilului muzeului sau inlocuitorului acestuia.



CAPITOLUL VIII
SANCJIUNI DISCIPLINARE

Art.41. Incalcarea cu vinovape de catre salaria^i a oblige
inclusiv a normelor de comportare, constituie abateri disciplinare
ca atare, indiferent de func^ia sau postul pe care T1 ocupa persoana vino^

Art.42. Daca faptele sunt savarsite in astfel de condi^ii, incat pc^rWTFlegii
penale, constituie infrac^iuni, faptuitorii lor vor fi sanc^iona^i potrivit legii penale.
Raspunderea penala, administrativa sau materiala, nu exclude raspunderea
disciplinara pentru fapta savarsjta daca prin aceasta s-au incalcat $i obliga{ii de
munca .

Art.43. Responsabilul muzeului solicita conducerii Primariei Campina
aplicarea sanc$iunii disciplinare $i primarul/ Tnlocuitorul sau emite decizia de
sanc^ionare disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de
salariat, avandu-se in vedere urmatoarele :

a) imprejurarile in care fapta a fost savar$ita;
b) gradul de vinova^ie al salariatului;
c) consecin^ele abaterii disciplinare ;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventuale sanc|iuni disciplinare suferite anterior de acesta.

^

Art.44. In cazul abaterilor disciplinare savarsite de salariapi muzeului,
responsabilul institu|iei muzeale va solicita acestora note explicative, va analiza
gravitatea faptelor si va inregistra la Primaria Campina propunerile sale de aplicare a
sanc^iunilor.

Art.45. In funcpe de gravitatea faptelor si in cadrul cercetarii disciplinare,
salariatul poate fi convocat de catre primar sau de catre persoana imputernicita de
acesta sa realizeze cercetarea. Convocarea poate fi facuta in scris, precizandu-se
obiectul, data, ora $i locul intrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea
facuta fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sancponarea fara
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

Art.46. In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa
formuleze si sa sus^ina toate apararile in favoarea sa sj sa ofere persoanei
imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si motivapile pe care le considera
necesare.

Art.47. Primarul sau inlocuitorul sau legal dispune aplicarea sanc|iunii
disciplinare printr-o decizie in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de
la data luarii la cuno^tin^a despre savar^irea abaterii disciplinare.

Art.48. Sub sanc|iunea nulita|ii absolute, decizia va cuprinde in mod
obligatoriu :

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara ;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul de Organizare $i Func^ionare

sau Contractul Colectiv de Munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in

timpul cercetarii disciplinare prealabile $i motivele pentru care nu a fost efectuata
cercetarea ;

d) temeiul de drept in baza caruia sanc^iunea disciplinara se aplica ;
e) termenul in care sanc^iunea poate fi contestata ;
f) instanJa competenta la care sanc^iunea poate fi contestata.



Art.49. Decizia de sanc|ionare poate fi contestata de salar^at^te inst^n|
judecatoresti competente, in termen de 30 de zile de la data com

Art.50. Sancpunile disciplinare pe care le poate aplica angaJat
>

Primaria Campina, in cazul in care salariatul savarseste o
(existand in prealabil cercetarea disciplinara) sunt :

a) avertisment scris ;
b) suspendarea Contractului Individual de Munca pentru o perioada ce nu

poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din func{ie, cu acordarea salariului corespunzator func^iei

in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile
lucratoare ;

d) reducerea salariului de baza pe o perioada de l-3 luni, cu 5 - 10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a unei indemniza^ii de

conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10% ;
f) desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca.
Art.51. Pentru aceeasi abatere se poate aplica o singura sanc{iune.
Art.52. Se considera abateri disciplinare:
a) introducerea sau consumul de bauturi alcoolice in incinta muzeului,

prezentarea la serviciu in condiJii care fac salariatul necorespunzator efectuarii
serviciului ;

b) incercarea de a sustrage materiale si bunuri din incinta muzeului, furtul
unor bunuri apar^inand muzeului sau salariatilor ;

c) nerespectarea masurilor de protecJia muncii si P.S.I. ;
d) neindeplinirea in mod corect a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa

postului ;
e) atitudinea neloiala a angajatului fa^a de institu|ia muzeala prin divulgarea

datelor de serviciu cu caracter confiden^ial;
f) refuzul de a executa dispozi^iile sefului ierarhic cu privire la indeplinirea

atribu^iilor de serviciu ;
g) executarea unor lucrari de proasta calitate ca urmare a lipsei disciplinei si

interesului pentru a lucra corespunzator ;
h) neprezentarea la solicitare pentru lichidarea de avarii, incendii, accidente

de munca sau prevenirea acestora ;
i) nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevazuta

pentru intrarea in programul de lucru ;
j) nerespectarea in timpul serviciului a regimului de lucru stabilit, parasirea

repetata a locului de munca fara aprobarea responsabilului muzeului sau
inlocuitorului sau ;

k) utilizarea personalului din subordine in scopuri nelegate de activita|ile
muzeale ;

1) nerespectarea ordinii, cura{eniei si neluarea masurilor necesare pentru
folosirea corespunzatoare si intre^inerea bunurilor muzeului;

m) neprezentarea la controalele si verificarile periodice privind starea
sanata{ii sau a aptitudinilor, la examenele psihologice programate;

n) neparticiparea la instructaje, cursuri de pregatire profesionala sau alte
activita|i destinate ridicarii nivelului profesional ;

o) incalcarea regulilor de comportare corecta si civilizata in rela|iile de
serviciu.



Art.53. Enumerarea faptelor de mai sus nu este limitativa,
disciplinare putandu-se aplica si pentru nerespectarea altor obliga$
prevazute de lege, a prezentului regulament sau a instrucpunilor de sen

Art.54. (1) Se vor aplica sanpuni disciplinare corespunzatoare^
care tainuiesc, impiedica sau intarzie cunoa$terea de catre responsabih
abaterilor savarsite de salaria^i, abateri de a caror savarsjre au luat cuno$tin|

(2) De asemenea, vor raspunde disciplinar, material sau penal, dupa
caz, sj persoanele care cu rea-credin^a au determinat aplicarea de sanc^iuni unei
persoane nevinovate.

Art.55. (1) Desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca este
cea mai grea sanc^iune ce poate fi aplicata.

(2) Conform prevederilor Codului Muncii aceasta sanc|iune se aplica
salariatului care savar$e$te o abatere grava sau incalca in mod repetat obliga^iile sale
de munca inclusiv normele de comportare in cadrul muzeului.

(3) Potrivit prezentului regulament sunt considerate abateri grave,
pentru care se aplica masura desfacerii Contractului de Munca urmatoarele fapte :

a) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, introducerea de bauturi
alcoolice in incinta muzeului sJ consumarea lor in timpul serviciului;

b) impiedicarea sau sustragerea pe orice cale de la efectuarea
controlului alcooscopic ; proba se face cu fiola alcooscopica sau in caz extrem cu
declaraJiile a doi martori luate la fa{a locului ;

c) incercarea de a sustrage sau sustragerea de materiale $i bunuri din
incinta muzeului, furtul unor bunuri apar^inand salaria^ilor in timpul programului de
lucru ;

d) neindeplinirea in mod corect a serviciului de paza $i protec^ie
(dormitul in post, prezentarea la serviciu sub influen^a bauturilor alcoolice sau
consumarea acestora in timpul serviciului, favorizarea sau tainuirea ac^iunii de
sustragere de bunuri din muzeu etc, precum sj absentarea nejustificata de la serviciul
de paza);

e) atitudinea neloiala a angajatului fa|a de muzeu prin divulgarea
datelor de serviciu cu caracter confiden|ial ;

f) refuzul de a executa dispozi{iile $efului ierarhic cu privire la
indeplinirea unor sarcini de serviciu ;

g) incalcarea regulilor de comportare corecta $i civilizata in relapile de
serviciu ;

h) distrugerea cu rea-credin|a a bunurilor sau impiedicarea bunului
mers al activita^ilor muzeale;

i) absentarea de la serviciu nejustificat mai mult de 3 zile consecutive;
j) organizarea de manifestari in afara legii;
k) cumularea a trei sancpuni in timp de un an.

Solu|ionarea cererilor $i reclama^iilor individuale ale salariaplor
Art.56. Salariatii pot sesiza $i reclama in scris. Sesizarile ^i reclamapile vor fi

adresate responsabilului muzeului care ia masurile ce se impun in baza analizei
faptelor $i in limitele competen^elor sale, facand propuneri conducerii Primariei
Campina de sanc^ionare a angajatului in cazul in care constata ca acesta a savar$it o
abatere disciplinara.



CAPITOLUL IX
RASPUNDEREA PATRIMONIALA

Art.57. Primaria Campina, in calitate de angajator,
"B.P.Hasdeu" neavand personalitate juridica, este obligata, in teme^
principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat iri situapa
in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului si in timpul
indeplinirii obliga$iilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. Angajatorul care a
platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de
producerea pagubei.

Art.58. Salaria$ii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor
raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din
vina si in legatura cu munca lor. Salaria|ii nu raspund de pagubele provocate de for^a
majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de
pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

Art.59. Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata, este obligat
sa o restituie. Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot
fi restituite in natura, sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptaJit,
este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in
cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data pla|ii.

CAPITOLUL X
S.S.M., P.S.I., PROTECTIA MEDIULUI

Art.60. Angaja^ii vor desfasura activitatea in asa fel incat nu se vor expune la
pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala (persoana proprie sau al^i
angaja|i), in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protec|iei muncii
primita de la angajator.

In acest scop angaja^ii au urmatoarele obliga^ii :
a) sa-si insu$easca ^i sa respecte normele si instruc^iunile de protec^ie a
muncii si masurile de aplicare ale acestora ;
b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substan|ele periculoase ;
c) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice, instala|iilor;
d) sa aduca la cunostin^a responsabilului muzeului sau inlocuitorului sau
orice defec^iune tehnica sau alta situa|ie care constituie un pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala;
e) sa aduca la cunostin^a responsabilului muzeului sau inlocuitorului sau in
cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de propria persoana
sau de al^i angaja^i;
f) sa opreasca lucrul la aparipa unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa informeze de indata responsabilul muzeului sau inlocuitorului
sau ;
g) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar
pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala propria persoana
sau pe ceilal^i participan^i la activita|ile muzeale ;
h) sa participe la instructajul de protecpa muncii ;
i) sa se supuna necondi{ionat controlului medical periodic si controlului



psihologic unde este cazul ;
j) sa respecte prevederile legisla^iei in vigoare referitoare la
protec^ia mediului ;
k) sa respecte prevederile Decretului 400/1981.
Art.61. Primaria Campina in calitate de ANGAJATOR
ii in domeniul S.S.M., P.S.I., Protec^ia mediului:

a) sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angaja^ilor
in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului
tehnic, a substan^elor chimice, amenajarea locurilor de munca etc; angajatorul
trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidente sau imbolnavire
profesionala pentru toate locurile de munca, inclusive pentru acei angaja^i care
sunt expu$i la riscuri particulare; in urma acestei evaluari, masurile preventive
si metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o
imbunata^ire a nivelului de protec|ie a anagaja^ilor si sa fie integrate in toate
activitatile muzeului, la toate nivelurile ierarhice;
b) sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protec|ie a muncii,
corespunzator condi^iilor de munca sj factorilor de risc evalua^i la locurile de
munca, pentru asigurarea securita^ii si sanata^ii angaja^ilor;
c) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra
riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra
masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesara, inclusiv cele
referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea
personalului in caz de pericol iminent;
d) sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfec^ionarea
personalului cu atribupi in domeniul protectiei muncii;
e) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii sJ
educarii angaja^ilor: afise, filme, car^i, brosuri, pliante, acte normative,
manuale, teste, fise tehnice de securitate;
f) sa angajeze persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care
urmeaza sa le execute;
g) sa comunice, sa cerceteze, sa inregistreze, sa declare si sa ^ina eviden^a
accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a
avariilor;
h) sa prezinte documentele ^i sa dea rela^iile solicitate de catre inspectorii
de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca ;
i) sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu
ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca ;
j) sa asigure dotarea, intre^inerea, verificarea echipamentelor tehnice, a
instalapilor, inclusiv a sistemului de antiefrac^ie ; sa nu permita desfa^urarea
nici unei activita^i de catre angaja^i fara utilizarea corecta a acestora ;
k) sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru
sanatate, la care angaja|ii sunt supu$i in timpul lucrului.



CAPITOLUL XI
DISPOZIJII SPECIFICE

Art.62. Reguli de acces $i circula$ie in incinta Muzeul
"B.P.Hasdeu".

a) accesul salaria^ilor in spa^iile muzeului este permis numai cu o ^inuta
corespunzatoare ;
b) la inceputul programului de lucru, accesul salaria^ilor se face prin u$a
laterala din spatele castelului, prin turnul din stanga cum prive$ti din fa^a
monumentul ; sistemul de alarmare va fi dezarmat de primul salariat care
patrunde in muzeu, prin tastarea codului;
c) la sfarsjtul programului, salaria^ii se vor asigura ca toate usJle sj
ferestrele castelului sunt incuiate sJ vor iesj pe aceeasj u$a mem;ionata la
alineatul (b); ultimul salariat tasteaza codul armand astfel sistemul de
alarmare inainte de a incuia ultima u$a dublata de o u$a metalica ce se va
incuia, de asemenea ;
d) vizitatorii vor intra pe u$a din fa^a castelului, prin turnul din dreapta, $i
vor vizita muzeul pe traseul urmator : salona$ul de primire, sufrageria, templul
sau donjonul, biroul, camera de zi, camera obscura $i, la sfarsJt, demisolurile ;
e) accesul la demisoluri este independent de accesul in muzeul propriu-zis ;
f) accesul pe terasele castelului se face prin templul muzeului, pe oricare
din cele trei u$i de lemn dublate de u$i metalice, dar numai cu permisiunea
responsabilului muzeului sau inlocuitorului sau ;
g) accesul in casa-depozit unde sunt pastrate bunurile de patrimoniu $i alte
bunuri este interzis persoanelor neautorizate ; pot intra in spapul respectiv, in
interes de serviciu, angaja^ii muzeului, doar in prezen^a $i cu acordul celui
care gestioneaza bunurile culturale; la serviciul de documentare in arhiva
institu^iei muzeale au acces speciali$tii Muzeului Memorial << B.P.Hasdeu >> sJ,
in mod excep^ional, cu acordul responsabilului muzeului, al^i speciali$ti;
h) personalul insarcinat cu paza sj protec|ia muzeului are acces in timpul
programului de lucru in spa^iile muzeale numai la solicitarea personalului
muzeului sau ori de cate ori situa^ia operativa o impune conform consemnului
particular prevazut in Planul de paza ; in afara programului de lucru va
desfia$ura activita^ile specifice, conform regulilor stabilite prin Planul de paza,
fara a avea acces in muzeu $i in casa-depozit;
i) programul muzeului este urmatorul : luni - inchis pentru public deoarece
se efectueaza opera^iuni de curaJenie ; in celelalte zile ale saptamanii, inclusiv
sambata ^i duminica, muzeul este deschis in intervalul orar : 8.00 - 16.00 (1
noiembrie - 1 martie) sJ 9.00-17.00 (in restul anului);
j) vizitatorii vor parca autoturismele, autocarele etc in afara parcului
Castelului << Julia Hasdeu >>, in parcarea comuna de la $coala de Polu;ie
<< Vasile Lascar > > ; accesul masJnilor in curtea muzeului este permis doar cu
aprobarea responsabilului muzeului sau inlocuitorului acestuia, pe baza unei
motiva^ii serioase (incarcare/descarcare materiale, car|i etc);
j) Tn situa|ii excep^ionale, cand delega^i, oficialitap, colaboratori T$,i anun|a
prezen^a la muzeu Tn afara programului de vizitare din cauze obiective,
personalul muzeului are sarcina de a-i primi indeplinind serviciile pentru care
a fost desemnat, urmand regulile de acces in muzeu men|ionate la literele (b)



si (c) $i semnand procesul verbal de predare-primire a cheilor cu precizarea'
exacta a orelor de intrare $i iesjre din muzeu ;
k) vizitatorii au acces in muzeu dupa ce au platit o taxa de intrare stabiJjM de */
Consiliul local Campina, printr-o hotarare ; taxa de intrare
func^ie de categoriile de public (elevi/studem;i, adulti, pensicft
numarul de vizitatori (grupurile beneficiaza de reduceri; un grup este format
din minim 10 persoane); sunt si categorii de public ce beneficiaza de intrare

*,

gratuita conform legii sau in baza hotararii Consiliului local Campina. In
fiecarejoi, intrarea este gratuita, conform unei hotarari a Consiliului local Campina.

Art.63. Birotica - IT
a) accesul la echipamente (calculatoare, copiator, imprimante etc) este
permis doar salariatilor muzeului desemna^i pentru aceasta ;
b) este interzis a se modifica structura hard $i configura^ia soft a
echipamentului ;
c) este interzisa dezactivarea soft-ului antivirus ;
d) in cazul unor probleme legate de folosirea soft-ului sau a echipamentelor
din dotare se va apela la specialistul din cadrul Primariei Campina pentru
rezolvarea problemelor ce pot aparea dintr-o necorespunzatoare - desi
neintem;ionata - utilizare a aplica^iilor sj echipamentelor.
Art.64. Telefoane
(a) Convorbirile interna^ionale in scopuri personale sunt interzise.
b) Convorbirile interne in scopuri personale sunt permise numai in situa^ii

justificate, cu aprobarea responsabilului muzeului sau inlocuitorului
acestuia.

Art.65. Filmarea, fotografierea
(a) Filmarea sj fotografierea in muzeu sunt permise pentru elaborarea
materialelor audio, video sj scrise, avand rolul de a populariza imaginea
institupei muzeale ; in aceste cazuri filmarea si fotografierea necesita acordul
in scris al responsabilului muzeului sau ^efului ierarhic al acestuia ;
(b) Vizitatorii pot filma sj fotografia in muzeu doar dupa ce au platit o taxa
in acest scop, stabilita printr-o hotarare de Consiliul Local Campina.

CAPITOLUL XII
DISPOZIJII FINALE

Art.66. Angajatorul se obliga sa multiplice sj sa transmita angaja^ilor
muzeului, pe baza de semnatura, prezentul Regulament de Organizare <d
Functionare. Orice modificare adusa prezentului regulament urmeaza aceea^i
procedura.

Art.67. Responsabilul muzeului va prelucra prezentul regulament
subordona^ilor in cel mult 5 (cinci) zile de la primirea acestuia. Salaria|ii vor semna
(pe baza de tabel) de luare la cunostin^a si vor avea obliga^ia de a cunoa$te, aplica $i
respecta prevederile prezentului regulament.

Art.68. Responsabilul muzeului are obligaJia de a pune la dispozu:ia salaria^ilor
prezentul regulament ori de cate ori este solicitat.

Art.69. Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii lui prin
hotarare a Consiliului Local Campina $i isj produce efectele fa|a de salaria^i de la
data luarii la


