
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                                                                                                                               
Proiect de hotărâre nr.VIII/8697 din 14.04.2022 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii  
ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud  

 
 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
______, în prezenţa președintelui și a _____ de consilieri judeţeni; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.VIII/8696 din 14.04.2022 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean  Bistriţa-Năsăud; 
- raportul comun nr.I/8698 din 14.04.2022 al Direcţiei economice și  

Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud;  

- adresa nr.IC/7214 din 05.04.2021 a Ministerului Afacerilor Interne – 
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.V/8111 din 13.04.2021; 

- adresele nr.780 din 14.04.2022 și nr.782 din 14.04.2022 a Complexului 
Muzeal Bistriţa-Năsăud, înregistrate la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/8675 din 14.04.2022 și nr.I/8676 din 14.04.2022, prin care s-a înaintat 
Nota de fundamentare nr.781 din 14.04.2022 privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud și Hotărârea 
Consiliului de administraţie nr.4 din 14.04.2022 privind aprobarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud; 

- prevederile art.17, art.40-41 și art.107 din Legea nr.53/2003 Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.311/2003 Legea muzeelor şi a colecțiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin.(4) și art.26 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, 
republicată; 
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- prevederile Anexei III, cap.III, pct.II și Anexei VIII, cap.II, lit.B, pct.I la 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - prevederile Anexei nr.16 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Județului 
Bistrița-Năsăud pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 
 - avizul nr.____ din ____ al Comisiei de administraţie; 
 - avizul nr.____ din ____ al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport; 

- avizul nr.____ din ____ al Comisiei economice; 
        

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) 
lit.d), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:  
 
 

        Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud, prevăzute în Anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 

Art.2 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2022. 
        (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei 
şi a statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud și Hotărârea 
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.132/2021 pentru modificarea Statului de 
funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale 
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi 
„pentru”. 

 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
şi Managerul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. 
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        Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean cu: 
 - Direcţia economică; 
 - Compartimentul audit public intern; 
 - Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud; 
 - Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 
 

Inițiator: 
  PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 
 

 
 
 
 
 
                                                               Aviz de legalitate: 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                              ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
 
 
 
 
 
Nr. ____ 
Din ______.2022              
C.G.A./C.A.A./1 ex.  
Notă:  Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi - art.182 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
 

Verificat 
Compartiment juridic, coordonare 

consilii locale 

Avizat 
Serviciul resurse umane, organizare, relația cu 

consiliul județean  
Geoff-Ghar Adrian Popescu, consilier 
juridic superior 

Paul-Ioan Borgovan, șef serviciu 

Semnătura: Semnătura: 

Data: 14.04.2022 Data: 14.04.2022 

 
 



                              Anexa nr.1

                     O R G A N I G R A M A 

   CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

             CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

                            MANAGER
 C                                                           1

  DIRECŢIA MUZEE 
      MEMORIALE

   
      DIRECTOR CONTABIL ŞEF        DIRECTOR 

                 C                     1   C                1   C                          1
        

ŞEF SECŢIE  1 ŞEF SECŢIE 2       ŞEF SECŢIE   3
C                1 C              1 C                                1

SECŢIA COMPARTIMENT     COMPARTIMENT SECŢIA COMPARTIMENT COMPARTIMENT
BISTRIȚA CENTRUL    DISTRICT SĂSESC

MULTICULTURAL - CENTRUL GERMAN BUGET, - MUZEUL GRĂNICERESC NĂSĂUDEAN
ETNOGRAFIE „CASTEL TELEKI” BISTRIŢA LABORATOR CONTABILITATE, ACHIZIŢII - PEŞTERA  TĂUȘOARE - MUZEUL DE ARTA

    ARTA POSMUȘ - BISERICA RESTAURARE FINANCIAR, PUBLICE - MUZEUL MEMORIAL "GEORGE COȘBUC" COMPARATĂ SÂNGEORZ 
CONTEMPORANA EVANGHELICĂ HERINA CONSERVARE RESURSE - MUZEUL MEMORIAL "LIVIU REBREANU" BĂI

ISTORIE - MUZEUL "CASA PATRIMONIU UMANE, - MUZEUL MEMORIAL "ION POP RETEGANUL" - MUZEUL "CUIBUL 
ARHEOLOGIE SĂSEASCĂ"  LIVEZILE      RELAŢII CU - MUZEUL LITERAR "TEODOR TANCO" MONOR VISURILOR” MAIERU

ISTORIE - BISERICA       PUBLICUL - CASA TRADIȚIONALĂ DE PE VĂILE - MUZEUL ETNOGRAFIC 
NATURALĂ EVANGHELICĂ ȚIBLEȘULUI AMENAJATĂ ȘI DONATĂ ȘI AL MINERITULUI RODNA

C.A.(ruine) JELNA DE EPISCOPUL MACARIE DRĂGOI
E              16 E                    8 E                       6  E              6 E                 15 E                 2 E                            16 E                               6

SOMEȘULUI SUPERIOR”

COMPLEXULUI MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD

DIRECŢIA, PROGRAME ŞI  
PROIECTE MUZEALE

COMPARTIMENT
MUZEE MEMORIALE

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.____ din ______

CONSILIUL 
ŞTIINŢIFIC

SECŢIA "VALEA 



Nr. TOTAL
crt.

COMPLEXUL MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD 69 13 82
I. Manager S II 1 0 1
II. DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROIECTE MUZEALE 30 9 39
1 Director S  II 1 0 1

II.1 SECŢIA BISTRIŢA 16 1 17
1 Şef secţie S II 1 0 1

2 Cercetător ştiinţific III S 1 0 1

3 Cercetător ştiinţific III S 1 0 1
4 Cercetător ştiinţific S 1 0 1

5 Muzeograf S I 1 0 1

6 Muzeograf S IA 1 0 1

7 Muzeograf S I 1 0 1

8 Muzeograf S II 1 0 1

9 Muzeograf S I 1 0 1

10 Muzeograf S II 1 0 1

11 Gestionar custode M I 1 0 1

12 Gestionar custode M II 1 0 1

13 Gestionar custode M IA 1 0 1
14 Gestionar custode M I 0 1 1
15 Supraveghetor muzeu 1 0 1

16 Supraveghetor muzeu 1 0 1

17 Supraveghetor muzeu 1 0 1

II.2 0 8 8

1 Muzeograf S II 0 1 1

2 Pedagog muzeal S II 0 1 1

3 Gestionar custode M II 0 1 1

4 Muncitor calificat M;G I 0 1 1

5 Muncitor calificat M;G I 0 1 1

6 Muncitor calificat M;G I 0 1 1

7 Muncitor necalificat I M;G 0 1 1

8 Îngrijitor M/G 0 1 1

II.3 6 0 6

II.3.1 4 0 4

Număr 
posturi 
vacanteCONDUCERE EXECUŢIE

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean

Bistriţa-Năsăud nr.__ din ___

 STAT  DE   FUNCŢII 
COMPLEXUL MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

POSTURI

FUNCŢIA
Studii Treaptă 

Grad

Număr 
posturi 
ocupate

COMPARTIMENT DISTRICT SĂSESC

CENTRUL GERMAN BISTRIŢA

COMPARTIMENTUL CENTRUL MULTICULTURAL ”CASTEL 
TELEKI” POSMUȘ



Nr. TOTAL
crt.

1 Gestionar custode M IA 1 0 1
2 Muzeograf S IA 1 0 1
3 Educator muzeal S deb 1 0 1
4 Ingrijitor M/G 1 0 1

II.3.2 1 0 1

1 Supraveghetor muzeu 1 0 1

II.3.3 1 0 1
1 Gestionar custode M II 1 0 1

II.4 7 0 7

1 Șef secție S II 1 0 1
2 Restaurator textile M IA 1 0 1
3 Restaurator ceramica M IA 1 0 1
4 Conservator S IA 1 0 1
5 Conservator S IA 1 0 1
6 Restaurator piatra M IA 1 0 1
7 Desenator artistic S II 1 0 1
III. 16 2 18
1 Contabil Şef S II 1 0 1

III.1 13 2 15

1 Economist S IA 1 0 1

2 Inspector de specialitate 
relatii cu publicul S I 1 0 1

3 Inspector de specialitate 
resurse umane S I 1 0 1

4 Referent de specialitate 
informatician S I 1 0 1

5 Sef formatie paza M;G 1 0 1
6 Bibliotecar M IA 1 0 1
7 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
8 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
9 Muncitor calificat M;G I 0 1 1

10 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
11 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
12 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
13 Ingrijitor M/G 1 0 1
14 Ingrijitor M/G 1 0 1
15 Şofer M;G I 0 1 1

III.2 2 0 2

1 Inspector specialitate 
achizitii publice S II 1 0 1

2 Referent de specialitate 
administrativ S III 1 0 1

POSTURI

FUNCŢIA
Studii Treaptă 

Grad

Număr 
posturi 
ocupate

Număr 
posturi 
vacanteCONDUCERE EXECUŢIE

CONTABIL ŞEF

COMPARTIMENTUL BUGET, CONTABILITATE, FINANCIAR, 
RESURSE UMANE, RELAŢII CU PUBLICUL

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

SECŢIA LABORATOR RESTAURARE CONSERVARE, 
PATRIMONIU

BISERICA EVANGHELICĂ HERINA

MUZEUL "CASA SĂSEASCĂ" LIVEZILE



Nr. TOTAL
crt.

IV 22 2 24
1 Director S II 1 0 1

IV.1 14 2 16
IV.1.1 7 1 8

1 Muzeograf S IA 1 0 1
2 Secretar M;G 1 0 1
3 Documentarist S 1 0 1
4 Fotograf M IA 1 0 1
5 Gestionar custode M IA 0 1 1
6 Muncitor calificat M;G I 1 0 1
7 Ingrijitor M/G 1 0 1
8 Ingrijitor M/G 1 0 1

IV.1.2 1 0 1
1 Muzeograf S deb 1 0 1

IV.1.3 2 0 2
1 Educator muzeal S I 1 0 1
2 Muncitor calificat M;G I 1 0 1

IV.1.4 2 0 2
1 Gestionar custode M IA 1 0 1
2 Muncitor calificat M;G I 1 0 1

IV.1.5 0 1 1
1 Gestionar custode M I 0 1 1

IV.1.6 1 0 1
1 Muzeograf S I 1 0 1

IV.1.7 1 0 1

1 Supraveghetor muzeu 1 0 1
IV.2 7 0 7

1 Șef secție S II 1 0 1
IV.2.1 3 0 3

1 Gestionar custode M IA 1 0 1
2 Supraveghetor muzeu 1 0 1
3 Muncitor calificat M;G I 1 0 1

IV.2.2 1 0 1
1 Muzeograf S II 1 0 1

IV.2.3 2 0 2
1 Muzeograf S I 1 0 1
2 Gestionar custode M I 1 0 1

TOTAL: 69 13 82

82
7
75
78

POSTURI

FUNCŢIA
Studii Treaptă 

Grad

Număr 
posturi 
ocupate

Număr 
posturi 
vacanteCONDUCERE EXECUŢIE

MUZEUL ETNOGRAFIC ȘI AL MINERITULUI RODNA

MUZEUL GRĂNICERESC NĂSĂUDEAN

DIRECŢIA MUZEE MEMORIALE

COMPARTIMENT MUZEE MEMORIALE

MUZEUL DE ARTĂ COMPARATĂ SÂNGEORZ  BĂI

MUZEUL LITERAR "TEODOR TANCO" MONOR

CASA TRADITIONALA DE PE VAILE TIBLESULUI AMENAJATĂ 
ȘI DONATĂ DE EPISCOPUL MACARIE DRĂGOI

SECŢIA "VALEA SOMEŞULUI SUPERIOR"

MUZEUL "CUIBUL VISURILOR" MAIERU

MUZEUL MEMORIAL "LIVIU REBREANU"

MUZEUL MEMORIAL "ION POP RETEGANUL"

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACT. BUGETATE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACT. DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACT. DE EXECUŢIE

PEŞTERA TĂUŞOARE

MUZEUL MEMORIAL "GEORGE COŞBUC"



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET PREȘEDINTE 
Nr.VIII/8696 din 14.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud 
 

 
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud este instituţie de cultură, de drept 

public, de importanţă judeţeană, cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Complexul Muzeal Bistriţa-
Năsăud este înfiinţat din anul 1950 conform unei Hotărâri a Consiliului 
Popular al Regiunii Cluj și funcționează în conformitate cu Legea nr.311/2003 
- Legea muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind în acest sens acreditat prin Ordinul ministrului 
Culturii și Patrimoniului Național nr.2286/2012, și reacreditat prin Ordinul 
ministrului Culturii nr.2590/2020. Muzeul colecţionează, conservă, cercetează, 
restaurează, comunică şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, 
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, 
precum şi ale mediului înconjurător din aria geografică a judeţului. 

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
judeţean aprobă, în condițiile legii, organigrama şi statul de funcţii ale 
instituţiilor publice de interes judeţean. 

Astfel, prin Adresa nr.782 din 14.04.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/8676 din 14.04.2022, respectiv prin Nota 
de fundamentare nr.781 din 14.04.2022, conducerea Complexului Muzeal 
Bistriţa-Năsăud motivează și propune aprobarea unei noi organigrame și a 
unui nou stat de funcții, după cum urmează: 

I. Organigrama 
Față de Organigrama Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean nr.58 din 31.05.2021, se propune ca în  
structura organizatorică a instituției să se înființeze un nou compartiment și 
anume Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în cadrul Direcției 
„Programe și Proiecte Muzeale”, cu un număr de 8 posturi vacante de 
execuție. 

Prin Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.170/16.11.2021 s-a 
transmis în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud imobilul teren, 
situat în localitatea Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, 
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în suprafața de 94042 mp, în 
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scopul amenajării și punerii în valoare a domeniului aferent Castelului Teleki 
Posmuș - monument istoric de grupa A, ca parc cultural-recreativ. 

Ansamblul Teleki Posmuș, situat în localitatea Posmuș nr.12, proprietate 
publică a județului Bistrița-Năsăud, face obiectul proiectului „Reabilitarea și 
Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa 
prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, Apel proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019, contractul de lucrări aferent 
proiectului, având termen final luna iunie 2022. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și obligațiile Complexului 
Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de instituție publică de cultură, conform 
Legii muzeelor nr.311/2003, de protejare și punere în valoare a 
monumentelor istorice, se va solicita Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
transmiterea în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud a 
imobilului, teren și construcție aferentă Castelului Teleki Posmuș, monument 
istoric de grupă A. 

Conform proiectului de reabilitare a Castelului Teleki din localitatea 
Posmuș, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va asigura implementarea 
investiției precum și cheltuielile cu personalul angajat, respectiv cei 8 angajați 
permanenți care vor asigura funcționarea obiectivului de investiții. Perioada 
de implementare a proiectului este de 4 ani, urmată de o perioadă de 10 ani 
postimplementare. 

Având în vedere obligațiile investitorului prevăzute în cererea de 
finanțare precum și a faptului că la transmiterea în administrare a Castelului 
Teleki Posmuș, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud va prelua și obligațiile 
prevăzute în cererea de finanțare, se impune înființarea unui compartiment 
distinct, Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în subordinea Direcției 
Programe și Proiecte Muzeale. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă păstrarea și valorificarea 
patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin 
restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a Castelului Teleki din 
Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului va 
fi deschis publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care va avea ca și rezultat 
impulsionarea dezvoltării locale. Propunerile de amenajare funcțională sunt 
subordonate caracterului de monument istoric al ansamblului, de 
caracteristicile constructive și conformare ale spațiilor disponibile. Castelul 
Teleki, în urma restaurării și reabilitării, va fi deschis publicului larg și 
vizitatorilor, devenind destinație turistică. Conex activității turistice, spațiile 
ansamblului vor fi funcționalizate și amenajate flexibil pentru a găzdui un 
centru cultural. Principalele destinații ale spațiilor vor fi acelea de spații 
expoziționale, ateliere participative de creație artistică și etnografică, spații 
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pentru conferințe cu tematică cultural- artistică, spații muzeistice. Toate 
spațiile vor fi integral deschise și destinate participării publicului vizitator sau 
turiștilor. 

 
II. Statul de funcții 

 Modificările intervenite în statul de funcții aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, comparativ cu cele propuse în noul stat de funcții, 
sunt următoarele: 
 1. Toate posturile care au fost cu ½ normă (timp parțial de muncă 
4ore/zi) se transformă în posturi cu normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi); 
 2. În cadrul Direcției Programe și Proiecte Muzeale se înființează un nou 
Compartiment și anume Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, care va 
avea în componență 8 posturi vacante, nou înființate; 
 3. Vacantarea sau ocuparea unor posturi din cadrul Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud; 
 4. Mutarea unor posturi, unul ocupat și altul vacant, dintr-o structură în 
alta, pentru eficientizarea activității structurii respective; 
 5. Renumerotarea unor poziții din statul de funcții, datorită modificărilor 
intervenite menționate mai sus. 

 
Potrivit Notei de fundamentare nr.781 din 14.04.2022, modificările din 

Statul de funcții se realizează cu informarea prealabilă a personalului, iar 
modificarea contractelor individuale de muncă și creșterea timpului de 
muncă, de la normă parțială de 4h/zi la normă întreagă de 8h/zi, precum și 
mutarea personalului pe alte posturi, se realizează cu acordul angajaților, 
exprimat în scris, prin încheierea unor acte adiționale la contractele 
individuale de muncă, în conformitate cu prevederile art.17 și art.41 din 
Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 Ca urmare a modificărilor propuse, numărul total de posturi va avea 
următoarea structură: 

- 82 posturi contractuale după cum urmează: 
 75 posturi de execuție; 
 7 posturi de conducere; 
 78 posturi bugetate. 

 
Pentru anul 2022, instituția se încadrează în numărul de personal 

permanent și temporar aprobat la punctul 6 din Anexa nr.16 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022. 
 Toate aceste modificări au fost analizate şi aprobate în Consiliul de 
administraţie al instituţiei prin Hotărârea nr.4 din 14.04.2022. 
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Prin Nota de fundamentare comună nr.IC/8682 din 14.04.2022 a 
Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, Serviciului 
resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean se propune inițierea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. 

 
 

INIȚIATOR, 
PREȘEDINTE 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Câmpan Aurora-Anca – inspector superior_________ 
1 ex. 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
BIROUL COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE,  
ADMINISTRARE PATRIMONIU 
SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, 
RELAȚIA CU CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr.IC/8682 din 14.04.2022           
                                                                                                                                                      
                                                                                 APROBAT 

                                                                      Administrator public, 
                                                              Grigore-Florin Moldovan 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud 

 
 Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud este instituţie de cultură, de drept 
public, de importanţă judeţeană, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud este 
înfiinţat din anul 1950 conform unei Hotărâri a Consiliului Popular al Regiunii 
Cluj și funcționează în conformitate cu Legea nr.311/2003 Legea muzeelor și a 
colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind în 
acest sens acreditat prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național 
nr.2286/2012, și reacreditat prin Ordinul ministrului culturii nr.2590/2020.  

Muzeul colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 
expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale 
ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului 
înconjurător din aria geografică a judeţului. 

Conform prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean, iar conform art.173 
alin.(2) lit.c), în exercitarea acestor atribuții, consiliul judeţean aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul 
de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 
funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 
judeţean. 

În conformitate cu prevederile legale anterior menționate, aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud 
reprezintă o atribuţie a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca autoritate 
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publică în subordinea căreia funcţionează instituția. Prin Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 au fost aprobate organigrama și statul 
de funcții ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Astfel, prin Adresa nr.782 din 14.04.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/8676 din 14.04.2022, respectiv prin Nota 
de fundamentare nr.781 din 14.04.2022, conducerea Complexului Muzeal 
Bistriţa-Năsăud motivează și propune aprobarea unei noi organigrame și a 
unui nou stat de funcții, după cum urmează: 

I. Organigrama 
Față de Organigrama Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean nr.58 din 31.05.2021, se propune ca în  
structura organizatorică a instituției să se înființeze un nou compartiment și 
anume Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în Direcția, Programe și 
Proiecte Muzeale din subordinea Directorului cu un număr de 8 posturi 
vacante de execuție. 

Prin Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.170/16.11.2021 s-a 
transmis în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud imobilul teren, 
situat în localitatea Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, 
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în suprafața de 94042 mp, în 
scopul amenajării și punerii în valoare a domeniului aferent Castelului Teleki 
Posmuș - monument istoric de grupa A, ca parc cultural-recreativ. 

Ansamblul Teleki Posmuș, situat în localitatea Posmuș nr.12, proprietate 
publică a județului Bistrița-Năsăud, face obiectul proiectului „Reabilitarea și 
Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa 
prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, Apel proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019, contractul de lucrări aferent 
proiectului, având termen final luna iunie 2022. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și obligațiile Complexului 
Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de instituție publică de cultură, conform 
Legii muzeelor nr.311/2003, de protejare și punere în valoare a 
monumentelor istorice, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud va solicita 
transmiterea în administrare a imobilului teren și construcție aferent 
Castelului Teleki Posmuș, monument istoric de grupa A. 

Conform proiectului de reabilitare a Castelului Teleki din localitatea 
Posmuș, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va asigura implementarea 
investiției precum și cheltuielile cu personalul angajat, respectiv cei 8 angajați 
permanenți care vor asigura funcționarea obiectivului de investiții. Perioada 
de implementare a proiectului este de 4 ani, urmată de o perioadă de 10 ani 
postimplementare. 
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Având în vedere obligațiile investitorului prevăzute în cererea de 
finanțare precum și a faptului că la transmiterea în administrare a Castelului 
Teleki Posmuș, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud va prelua și obligațiile 
prevăzute în cererea de finanțare, se impune înființarea unui compartiment 
distinct, Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în subordinea Direcției 
Programe și Proiecte Muzeale. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă păstrarea și valorificarea 
patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin 
restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a Castelului Teleki din 
Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului va 
fi deschis publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care va avea ca și rezultat 
impulsionarea dezvoltării locale. Propunerile de amenajare funcțională sunt 
subordonate caracterului de monument istoric al ansamblului, de 
caracteristicile constructive și conformare ale spațiilor disponibile. Castelul 
Teleki, în urma restaurării și reabilitării, va fi deschis publicului larg și 
vizitatorilor, devenind destinație turistică. Conex activității turistice, spațiile 
ansamblului vor fi funcționalizate și amenajate flexibil pentru a găzdui un 
centru cultural. Principalele destinații ale spațiilor vor fi acelea de spații 
expoziționale, ateliere participative de creație artistică și etnografică, spații 
pentru conferințe cu tematică cultural- artistică, spații muzeistice. Toate 
spațiile vor fi integral deschise și destinate participării publicului vizitator sau 
turiștilor. 

 
II. Statul de funcții 

 Modificările intervenite în statul de funcții aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58 din 31.05.2021 comparativ cu cele 
propuse în noul stat de funcții, sunt următoarele: 

A. În cadrul Direcției Programe și Proiecte Muzeale de la 
poziția II se modifică următoarele:  

1. În cadrul Secției Bistrița de la poziția II.1. se modifică următoarele 
a. Postul vacant de Gestionar custode M II, de la Secţia Bistriţa, 

poziţia II.1./12. din vechiul stat de funcţii, s-a ocupat în urma concursului 
organizat conform HG nr.286/2011 prin Decizia nr.3/31.01.2022 și se 
află la poziția II.1./12. din noul stat de funcţii; 

b. Postul vacant de Gestionar custode M I, poziția IV.1.2./1 de la 
Peștera Tăușoare, din vechiul Stat de funcții se mută la Secția Bistrița, 
poziția II.1./14 în noul Stat de funcții; 

c. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./14 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./15 în noul stat de funcții; 

d. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./15 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./16 în noul stat de funcții; 

e. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./16 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./17 în noul stat de funcții; 
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2. La poziția II.2 se introduce un nou Compartiment și anume 
Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș în noul Stat de funcții, 
care va fi format din 8 posturi vacante, după cum urmează.  

a. Se înființează postul vacant de Muzeograf S II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./1. 
în noul Stat de funcții; 

b.  Se înființează postul vacant de Pedagog muzeal S II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./2. 
în noul Stat de funcții; 

c. Se înființează postul vacant de Gestionar custode M II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./3. 
în noul Stat de funcții; 

d. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./4. 
în noul Stat de funcții; 

e. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./5. 
în noul Stat de funcții; 

f. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția 
II.2./6.; 

g. Se înființează postul vacant de Muncitor necalificat I M;G  la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./7. 
în noul Stat de funcții; 

h. Se înființează postul vacant de Îngrijitor M/G la Compartimentul 
Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./4. în noul Stat de 
funcții. 

3. Compartimentul District Săsesc de la poziția II.2 din vechiul 
stat de funcții, se modifică și devine poziția II.3 în noul Stat de funcții;  

a. Centrul German Bistrița de la poziția II.2.1. din vechiul stat de 
funcții se modifică și devine poziția II.3.1. în noul Stat de funcții. Toate 
pozițiile din vechiul stat de funcții de la Compartimentul District Săsesc, se 
renumerotează în mod crespunzător. 

b. postul vacant temporar de Educator muzeal S deb de la Centrul 
German Bistrița, poziţia II.2.1./3. din vechiul stat de funcţii, în urma plecării 
în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
s-a ocupat la întoarcerea titularului din martie 2022 conform Deciziei 
nr.31/08.02.2022 și se află la poziția II.3.1./3. din noul stat de funcţii; 

c. Biserica Evanghelică Herina de la poziția II.2.2. din vechiul 
Stat de funcții se modifică și devine poziția II.3.2. în noul Stat de funcții; 

d. postul ocupat de Supraveghetor muzeu, ½ normă de la 
Biserica Evanghelică Herina, poziţia II.2.2./1. din vechiul stat de funcții, se 
transformă în Supraveghetor muzeu, normă întreagă (timp normal de 
muncă 8 ore/zi), și se află la poziția II.3.2./1. din noul stat de funcţii; 
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e. Muzeul ”Casa Săsească” Livezile de la poziția II.2.3. din 
vechiul Stat de funcții se modifică și devine poziția II.3.3. în noul Stat de 
funcții; 

f. postul ocupat de Gestionar custode M II, ½ normă de la 
Muzeul ”Casa Săsească” Livezile, poziţia II.2.3./1. din vechiul stat de 
funcții, se transformă în Gestionar custode M II, normă întreagă (timp 
normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția II.3.3./1. din noul stat de 
funcţii; 

4. Secția Laborator restaurare, conservare, patrimoniu de la 
poziția II.3 din vechiul stat de funcții se modifică și devine II.4 în noul Stat de 
funcții Statul de funcții. Toate pozițiile din vechiul stat de funcții de la 
Secția Laborator restaurare, conservare, patrimoniu, se renumerotează în 
mod crespunzător. 

5. În cadrul structurii CONTABIL ȘEF, poziția III se modifică 
următoarele: 

a. Postul vacant de Șef formație pază M;G, de la Compartimentul 
Buget, contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu publicul, poziția 
III.1./5. din vechiul Stat de funcții s-a ocupat în urma concursului organizat 
conform HG nr.286/2011 prin Decizia nr.31/15.11.2021 și se află la 
poziția III.1./5. din noul stat de funcţii. 

b. postul ocupat de Muncitor calificat M;G I, de la 
Compartimentul Buget, contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu 
publicul, poziţia II.1./9. din vechiul stat de funcţii, s-a vacantat în urma 
încetării contractului individual de muncă conform art.56 (1) lit.c) din Legea 
nr.53/2003 prin Decizia nr.34/22.12.2021 și se află la poziția II.1./9 din noul 
stat de funcţii. 

c. postul vacant de Muncitor M;G I de la Compartimentul Buget, 
contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu publicul, poziţia III.1./12. 
din vechiul Stat de funcții s-a ocupat în urma concursului organizat conform 
HG nr.286/2011 prin Decizia nr.23/22.07.2021 și se află la poziția 
III.1./12. din noul stat de funcții;  

6. În cadrul Direcției Muzee Memoriale poziția IV se modifică 
următoarele: 

Muzeul Grăniceresc Năsăudean: 
a. Postul ocupat de Muzeograf S deb de la Muzeul Grăniceresc 

Năsăudean, poziția IV.1.1./1 din vechiul Stat de funcții se mută la Peștera 
Tăușoare poziția IV.1.2./1. din noul stat de funcții; 

b. postul ocupat de Muzeograf S IA de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./2. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./1. din noul stat de funcţii;  

c. postul ocupat de Secretar M;G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./3. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./2. din noul stat de funcţii;  
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d. postul ocupat de Documentarist S de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./4. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./3. din noul stat de funcţii;  

e. postul ocupat de Fotograf M IA de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./5. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./4. din noul stat de funcţii;  

f. postul ocupat de Gestionar custode M IA de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziţia IV.1.1./6. din vechiul stat de funcții, s-a 
vacantat în urma încetării Contractului individual de muncă prin Decizia 
nr.35/10.04.2022 conf. art. 55 lit.b, începând cu luna martie 2022 se mută la 
poziția IV.1.1./5. din noul stat de funcţii;  

g. postul ocupat de Muncitor calificat M;G I de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziţia IV.1.1./7. din vechiul stat de funcții, se mută 
la poziția IV.1.1./6. din noul stat de funcţii;  

h. postul ocupat de Îngrijitor M/G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./8. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./7. din noul stat de funcţii;  

i. postul ocupat de Îngrijitor M/G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./9. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./8. din noul stat de funcţii;  

Peștera Tăușoare, poziția IV.1.2.: Postul vacant de Gestionar custode 
M I, poziția IV.1.2./1 din vechiul Stat de funcții se mută la Secția Bistrița, 
poziția II.1.14, iar postul ocupat de Muzeograf S deb de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziția IV.1.1./1. se mută la Peștera Tăușoare, 
poziția IV.1.2./1. din noul stat de funcții; 

Muzeul memorial ”George Coșbuc”, poziția IV.1.3.: postul ocupat de 
Muncitor calificat M;G I ½ normă de la Muzeul memorial ”George 
Coșbuc”, poziţia IV.1.3./2. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
Muncitor calificat M;G I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.1.3./2. din noul stat de funcţii; 

Muzeul memorial ”Liviu Rebreanu”, poziția IV.1.4.: postul ocupat de 
Gestionar custode M IA ½ normă de la Muzeul memorial ”Liviu 
Rebreanu”, poziţia IV.1.4./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
Gestionar custode M IA, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.1.4./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul memorial ”Ion Pop Reteganul”, poziția IV.1.5.: postul vacant de 
Supraveghetor muzeu M;G ½ normă de la Muzeul memorial ”Ion Pop 
Reteganul”, poziţia IV.1.5./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
Gestionar custode M I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), 
și se află la poziția IV.1.5./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul literar ”Teodor Tanco” Monor, poziția IV.1.6.: postul ocupat de 
Muzeograf S I ½ normă de la Muzeul literar ”Teodor Tanco” Monor”, 
poziţia IV.1.6./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în Muzeograf S I, 
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normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția 
IV.1.6./1. din noul stat de funcţii; 

Casa tradițională de pe Văile Țibleșului amenajată și donată de 
Episcopul Macarie Drăgoi, poziția IV.1.7.: postul ocupat de Supraveghetor 
muzeu ½ normă de la Muzeul memorial ”Ion Pop Reteganul”, poziţia 
IV.1.7./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în Supraveghetor 
muzeu normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), și se află la 
poziția IV.1.7./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, poziția IV.2.3. 
a. postul ocupat de Muzeograf S I ½ normă de la Muzeul 

Etnografic și al Mineritului Rodna, poziţia IV.2.3./1. din vechiul stat de funcții, 
se transformă în Muzeograf S I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.2.3./1. din noul stat de funcţii; 

b. postul ocupat de Gestionar custode M I ½ normă de la 
Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, poziţia IV.2.3./2. din vechiul stat de 
funcții, se transformă în Gestionar custode M I, normă întreagă (timp 
normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția IV.2.3./2. din noul stat de 
funcţii. 

Potrivit Notei de fundamentare nr.781 din 14.04.2022 a Complexului 
Muzeal Bistrița-Năsăud modificările din Statul de funcții se realizează cu 
informarea prealabilă a personalului, iar modificarea contractelor individuale 
de muncă și mutarea personalului pe alte posturi, se realizează cu acordul 
angajaților, exprimat în scris, prin încheierea unor acte adiționale la 
contractele individuale de muncă, în conformitate cu prevederile art.17 și 
art.41 din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 Ca urmare a modificărilor propuse, numărul total de posturi va avea 
structură: 

- 82 posturi contractuale după cum urmează: 
 75 posturi de execuție; 
 7 posturi de conducere; 
 78 posturi bugetate. 

Pentru anul 2022, instituția se încadrează în numărul de personal 
permanent și temporar aprobat la punctul 6 din Anexa nr.16 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025. 
 Toate modificările și propunerile anterior prezentate au fost analizate şi 
aprobate în Consiliul de administraţie al instituţiei prin Hotărârea nr.4 din 
14.04.2022. 
 Luând în considerare argumentele expuse mai sus, este necesară 
adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru 
aprobarea noii organigrame și a noului stat de funcții ale Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud, și totodată, abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-



8 
 

Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile 
art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că 
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin 
exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud. 
 
 
 

     ȘEF BIROU,              ȘEF SERVICIU, 
      Adriana - Gabriela Ceuca                               Paul Ioan Borgovan                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Anca Aurora Câmpan – inspector superior  ______________ 
Ex.1 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr.I/8698 din 14.04.2022 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei  
și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.VIII/8696 din 14.04.2022 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean  Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr.IC/7214 din 05.04.2021 a Ministerului Afacerilor Interne – 

Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.V/8111 din 13.04.2021; 

- adresa nr.782 din 14.04.2022 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.I/8676 din 14.04.2022, 
prin care s-a înaintat Nota de fundamentare nr.781 din 14.04.2022 privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud și Hotărârea Consiliului de administraţie nr.4 din 14.04.2022 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud; 

- prevederile art.17, art.40, art.41 și art.107 din Legea nr.53/2003 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.311/2003 Legea muzeelor şi a colecțiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin.(4) și art.26 alin.(4) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, 
republicată; 

- prevederile Anexei III, cap.III, pct.II și Anexei VIII, cap.II, lit.B, pct.I 
la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      - prevederile Anexei nr.16 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Județului Bistrița-Năsăud pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(5) lit.d), art.182 
alin.(1), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr.VIII/10988 din 19.05.2021 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal 
Bistriţa-Năsăud. 

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud este instituţie de cultură, de drept 
public, de importanţă judeţeană, cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Complexul Muzeal Bistriţa-
Năsăud, este înfiinţat din anul 1950 conform unei Hotărâri a Consiliului 
Popular al Regiunii Cluj și funcționează în conformitate cu Legea nr.311/2003 
- Legea muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind în acest sens acreditat prin Ordinul ministrului 
Culturii și Patrimoniului Național nr.2286/2012, și reacreditat prin Ordinul 
ministrului Culturii nr.2590/2020.  

Conform prevederilor art.173 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă, în condițiile legii, 
organigrama şi statul de funcţii ale instituţiilor publice de interes judeţean. 

Astfel, prin Adresa nr.782 din 14.04.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/8676 din 14.04.2022, respectiv prin Nota 
de fundamentare nr.781 din 14.04.2022, conducerea Complexului Muzeal 
Bistriţa-Năsăud motivează și propune aprobarea unei noi organigrame și a 
unui nou stat de funcții, după cum urmează: 

I. Organigrama 
Față de Organigrama Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean nr.58 din 31.05.2021, se propune ca în  
structura organizatorică a instituției să se înființeze un nou compartiment și 
anume Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în Direcția, Programe și 
Proiecte Muzeale din subordinea Directorului cu un număr de 8 posturi 
vacante de execuție. 

Prin Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.170/16.11.2021 s-a 
transmis în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud imobilul teren, 
situat în localitatea Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, 
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în suprafața de 94042 mp, în 
scopul amenajării și punerii în valoare a domeniului aferent Castelului Teleki 
Posmuș - monument istoric de grupa A, ca parc cultural-recreativ. 

Ansamblul Teleki Posmuș, situat în localitatea Posmuș nr.12, proprietate 
publică a județului Bistrița-Năsăud, face obiectul proiectului „Reabilitarea și 
Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, Axa 
prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, Apel proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.99/2017, modificată prin Hotărârea 
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Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2019, contractul de lucrări aferent 
proiectului, având termen final luna iunie 2022. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și obligațiile Complexului 
Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de instituție publică de cultură, conform 
Legii muzeelor nr.311/2003, de protejare și punere în valoare a 
monumentelor istorice, se va solicita Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
transmiterea în administrarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud a 
imobilului, teren și construcție aferentă Castelului Teleki Posmuș, monument 
istoric de grupă A. 

Conform proiectului de reabilitare a Castelului Teleki din localitatea 
Posmuș, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va asigura implementarea 
investiției precum și cheltuielile cu personalul angajat, respectiv cei 8 angajați 
permanenți care vor asigura funcționarea obiectivului de investiții. Perioada 
de implementare a proiectului este de 4 ani, urmată de o perioadă de 10 ani 
postimplementare. 

Având în vedere obligațiile investitorului prevăzute în cererea de 
finanțare precum și a faptului că la transmiterea în administrare a Castelului 
Teleki Posmuș, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud va prelua și obligațiile 
prevăzute în cererea de finanțare, se impune înființarea unui compartiment 
distinct, Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș, în subordinea Direcției 
Programe și Proiecte Muzeale. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă păstrarea și valorificarea 
patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin 
restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a Castelului Teleki din 
Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului va 
fi deschis publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care va avea ca și rezultat 
impulsionarea dezvoltării locale. Propunerile de amenajare funcțională sunt 
subordonate caracterului de monument istoric al ansamblului, de 
caracteristicile constructive și conformare ale spațiilor disponibile. Castelul 
Teleki, în urma restaurării și reabilitării, va fi deschis publicului larg și 
vizitatorilor, devenind destinație turistică. Conex activității turistice, spațiile 
ansamblului vor fi funcționalizate și amenajate flexibil pentru a găzdui un 
centru cultural. Principalele destinații ale spațiilor vor fi acelea de spații 
expoziționale, ateliere participative de creație artistică și etnografică, spații 
pentru conferințe cu tematică cultural- artistică, spații muzeistice. Toate 
spațiile vor fi integral deschise și destinate participării publicului vizitator sau 
turiștilor. 

II. Statul de funcții 
 Modificările intervenite în statul de funcții aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58 din 31.05.2021 comparativ cu cele 
propuse în noul stat de funcții, sunt următoarele: 

A. În cadrul Direcției Programe și Proiecte Muzeale de la 
poziția II se modifică următoarele:  

1. În cadrul Secției Bistrița de la poziția II.1. se modifică următoarele 
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a. Postul vacant de Gestionar custode M II, de la Secţia Bistriţa, 
poziţia II.1./12. din vechiul stat de funcţii, s-a ocupat în urma concursului 
organizat conform HG nr.286/2011 prin Decizia nr.3/31.01.2022 și se 
află la poziția II.1./12. din noul stat de funcţii; 

b. Postul vacant de Gestionar custode M I, poziția IV.1.2./1 de la 
Peștera Tăușoare, din vechiul Stat de funcții se mută la Secția Bistrița, 
poziția II.1./14 în noul Stat de funcții; 

c. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./14 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./15 în noul stat de funcții; 

d. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./15 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./16 în noul stat de funcții; 

e. Postul ocupat de Supraveghetor muzeu, de la poziția II.1./16 
din vechiul Stat de funcții se mută la poziția II.1./17 în noul stat de funcții; 

2. La poziția II.2 se introduce un nou Compartiment și anume 
Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș în noul Stat de funcții, 
care va fi format din 8 posturi vacante, după cum urmează.  

a. Se înființează postul vacant de Muzeograf S II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./1. 
în noul Stat de funcții; 

b.  Se înființează postul vacant de Pedagog muzeal S II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./2. 
în noul Stat de funcții; 

c. Se înființează postul vacant de Gestionar custode M II la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./3. 
în noul Stat de funcții; 

d. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./4. 
în noul Stat de funcții; 

e. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./5. 
în noul Stat de funcții; 

f. Se înființează postul vacant de Muncitor calificat M;G I la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția 
II.2./6.; 

g. Se înființează postul vacant de Muncitor necalificat I M;G  la 
Compartimentul Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./7. 
în noul Stat de funcții; 

h. Se înființează postul vacant de Îngrijitor M/G la Compartimentul 
Centrul Multicultural ”Castel Teleki” Posmuș la poziția II.2./4. în noul Stat de 
funcții. 

3. Compartimentul District Săsesc de la poziția II.2 din vechiul 
stat de funcții, se modifică și devine poziția II.3 în noul Stat de funcții;  

a. Centrul German Bistrița de la poziția II.2.1. din vechiul stat de 
funcții se modifică și devine poziția II.3.1. în noul Stat de funcții. Toate 
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pozițiile din vechiul stat de funcții de la Compartimentul District Săsesc, se 
renumerotează în mod crespunzător. 

b. postul vacant temporar de Educator muzeal S deb de la Centrul 
German Bistrița, poziţia II.2.1./3. din vechiul stat de funcţii, în urma plecării 
în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
s-a ocupat la întoarcerea titularului din martie 2022 conform Deciziei 
nr.31/08.02.2022 și se află la poziția II.3.1./3. din noul stat de funcţii; 

c. Biserica Evanghelică Herina de la poziția II.2.2. din vechiul 
Stat de funcții se modifică și devine poziția II.3.2. în noul Stat de funcții; 

d. postul ocupat de Supraveghetor muzeu, ½ normă de la 
Biserica Evanghelică Herina, poziţia II.2.2./1. din vechiul stat de funcții, se 
transformă în Supraveghetor muzeu, normă întreagă (timp normal de 
muncă 8 ore/zi), și se află la poziția II.3.2./1. din noul stat de funcţii; 

e. Muzeul ”Casa Săsească” Livezile de la poziția II.2.3. din 
vechiul Stat de funcții se modifică și devine poziția II.3.3. în noul Stat de 
funcții; 

f. postul ocupat de Gestionar custode M II, ½ normă de la 
Muzeul ”Casa Săsească” Livezile, poziţia II.2.3./1. din vechiul stat de 
funcții, se transformă în Gestionar custode M II, normă întreagă (timp 
normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția II.3.3./1. din noul stat de 
funcţii; 

4. Secția Laborator restaurare, conservare, patrimoniu de la 
poziția II.3 din vechiul stat de funcții se modifică și devine II.4 în noul Stat de 
funcții Statul de funcții. Toate pozițiile din vechiul stat de funcții de la 
Secția Laborator restaurare, conservare, patrimoniu, se renumerotează în 
mod crespunzător. 

5. În cadrul structurii CONTABIL ȘEF, poziția III se modifică 
următoarele: 

a. Postul vacant de Șef formație pază M;G, de la Compartimentul 
Buget, contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu publicul, poziția 
III.1./5. din vechiul Stat de funcții s-a ocupat în urma concursului organizat 
conform HG nr.286/2011 prin Decizia nr.31/15.11.2021 și se află la 
poziția III.1./5. din noul stat de funcţii. 

b. postul ocupat de Muncitor calificat M;G I, de la 
Compartimentul Buget, contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu 
publicul, poziţia II.1./9. din vechiul stat de funcţii, s-a vacantat în urma 
încetării contractului individual de muncă conform art.56 (1) lit.c) din Legea 
nr.53/2003 prin Decizia nr.34/22.12.2021 și se află la poziția II.1./9 din noul 
stat de funcţii. 

c. postul vacant de Muncitor M;G I de la Compartimentul Buget, 
contabilitate, financiar, resurse umane, relații cu publicul, poziţia III.1./12. 
din vechiul Stat de funcții s-a ocupat în urma concursului organizat conform 
HG nr.286/2011 prin Decizia nr.23/22.07.2021 și se află la poziția 
III.1./12. din noul stat de funcții;  
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6. În cadrul Direcției Muzee Memoriale poziția IV se modifică 
următoarele: 

Muzeul Grăniceresc Năsăudean: 
a. Postul ocupat de Muzeograf S deb de la Muzeul Grăniceresc 

Năsăudean, poziția IV.1.1./1 din vechiul Stat de funcții se mută la Peștera 
Tăușoare poziția IV.1.2./1. din noul stat de funcții; 

b. postul ocupat de Muzeograf S IA de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./2. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./1. din noul stat de funcţii;  

c. postul ocupat de Secretar M;G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./3. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./2. din noul stat de funcţii;  

d. postul ocupat de Documentarist S de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./4. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./3. din noul stat de funcţii;  

e. postul ocupat de Fotograf M IA de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./5. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./4. din noul stat de funcţii;  

f. postul ocupat de Gestionar custode M IA de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziţia IV.1.1./6. din vechiul stat de funcții, s-a 
vacantat în urma încetării Contractului individual de muncă prin Decizia 
nr.35/10.04.2022 conf. art. 55 lit.b, începând cu luna martie 2022 se mută la 
poziția IV.1.1./5. din noul stat de funcţii;  

g. postul ocupat de Muncitor calificat M;G I de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziţia IV.1.1./7. din vechiul stat de funcții, se mută 
la poziția IV.1.1./6. din noul stat de funcţii;  

h. postul ocupat de Îngrijitor M/G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./8. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./7. din noul stat de funcţii;  

i. postul ocupat de Îngrijitor M/G de la Muzeul Grăniceresc 
Năsăudean, poziţia IV.1.1./9. din vechiul stat de funcții, se mută la poziția 
IV.1.1./8. din noul stat de funcţii;  

Peștera Tăușoare, poziția IV.1.2.: Postul vacant de Gestionar custode 
M I, poziția IV.1.2./1 din vechiul Stat de funcții se mută la Secția Bistrița, 
poziția II.1.14, iar postul ocupat de Muzeograf S deb de la Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, poziția IV.1.1./1. se mută la Peștera Tăușoare, 
poziția IV.1.2./1. din noul stat de funcții; 

Muzeul memorial ”George Coșbuc”, poziția IV.1.3.: postul ocupat de 
Muncitor calificat M;G I ½ normă de la Muzeul memorial ”George 
Coșbuc”, poziţia IV.1.3./2. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
Muncitor calificat M;G I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.1.3./2. din noul stat de funcţii; 

Muzeul memorial ”Liviu Rebreanu”, poziția IV.1.4.: postul ocupat de 
Gestionar custode M IA ½ normă de la Muzeul memorial ”Liviu 
Rebreanu”, poziţia IV.1.4./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
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Gestionar custode M IA, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.1.4./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul memorial ”Ion Pop Reteganul”, poziția IV.1.5.: postul vacant de 
Supraveghetor muzeu M;G ½ normă de la Muzeul memorial ”Ion Pop 
Reteganul”, poziţia IV.1.5./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în 
Gestionar custode M I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), 
și se află la poziția IV.1.5./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul literar ”Teodor Tanco” Monor, poziția IV.1.6.: postul ocupat de 
Muzeograf S I ½ normă de la Muzeul literar ”Teodor Tanco” Monor”, 
poziţia IV.1.6./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în Muzeograf S I, 
normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția 
IV.1.6./1. din noul stat de funcţii; 

Casa tradițională de pe Văile Țibleșului amenajată și donată de 
Episcopul Macarie Drăgoi, poziția IV.1.7.: postul ocupat de Supraveghetor 
muzeu ½ normă de la Muzeul Memorial ”Ion Pop Reteganul”, poziţia 
IV.1.7./1. din vechiul stat de funcții, se transformă în Supraveghetor 
muzeu normă întreagă (timp normal de muncă 8 ore/zi), și se află la 
poziția IV.1.7./1. din noul stat de funcţii; 

Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, poziția IV.2.3. 
a. postul ocupat de Muzeograf S I ½ normă de la Muzeul 

Etnografic și al Mineritului Rodna, poziţia IV.2.3./1. din vechiul stat de funcții, 
se transformă în Muzeograf S I, normă întreagă (timp normal de muncă 8 
ore/zi), și se află la poziția IV.2.3./1. din noul stat de funcţii; 

b. postul ocupat de Gestionar custode M I ½ normă de la 
Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, poziţia IV.2.3./2. din vechiul stat de 
funcții, se transformă în Gestionar custode M I, normă întreagă (timp 
normal de muncă 8 ore/zi), și se află la poziția IV.2.3./2. din noul stat de 
funcţii. 

Potrivit Notei de fundamentare nr.781 din 14.04.2022, modificările din 
Statul de funcții se realizează cu informarea prealabilă a personalului, iar 
modificarea contractelor individuale de muncă și creșterea timpului de 
muncă, de la normă parțială de 4h/zi la normă întreagă de 8h/zi, precum și 
mutarea personalului pe alte posturi, se realizează cu acordul angajaților, 
exprimat în scris, prin încheierea unor acte adiționale la contractele 
individuale de muncă, în conformitate cu prevederile art.17 și art.41 din 
Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
 Ca urmare a modificărilor propuse, numărul total de posturi va avea  
structură: 

- 82 posturi contractuale după cum urmează: 
 75 posturi de execuție; 
 7 posturi de conducere; 
 78 posturi bugetate. 
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Pentru anul 2022, instituția se încadrează în numărul de personal 
permanent și temporar aprobat la punctul 6 din Anexa nr.16 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022. 
 Toate aceste modificări au fost analizate şi aprobate în Consiliul de 
administraţie al instituţiei prin Hotărârea nr.4 din 14.04.2022. 
 
 Având în vedere cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistriţa-
Năsăud să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                    DIRECTOR EXECUTIV, 
      ELENA  BUTTA              TEOFIL-IULIAN CIOARBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Câmpan Aurora-Anca - inspector superior_________ 
1 ex. 




































	P.hot muzeu organigrama rev
	privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
	ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud

	Organigrama muzeu aprilie 2022
	Sheet1

	Stat de functii muzeu  aprilie 2022
	Sheet1

	Raport Muzeu rev
	Referatul de aprobare Muzeu rev
	Nota de fundamentare rev
	doc03129120220414183141



