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CAPITOLUL I 

          Dispoziţii generale 

 Art.1 

Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie și Etnografie din Orhei ( în 

continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii muzeelor nr.262 din 

07.12.2017. Prezentul Regulament stabilește  cadrul general privind organizarea și funcționarea  

Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Orhei. 

 Art.2 

Muzeul de Istorie şi Etnografie din mun. Orhei denumit în continuare muzeu, este instituţie publică de 

cultură non-profit, aflându-se sub autoritatea Consiliului Orăşenesc Orhei, finanţat din bugetul 

Primăriei mun. Orhei. 

 Art. 3 

Muzeul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația națională,prevederile prezentului 

Regulament,precum și cu deontologia profesională stabilită în documentele emise de Consiliul 

Internațional al Muzeelor.  

 Art.4 

- Sediul muzeului este situat în casa fostului arhitect al oraşului Mircea Bengulescu amplasată pe str. 

Renaşterii Naţionale 23. 

-Muzeul a fost înființat prin ordinul Ministerului Culturii Nr 82 din 14 februarie 1969. 

-Edificiul muzeului are statut de Monument de Istorie și Arhitectură din sec.XX de semnificație 

națională, fiind ocrotit de Stat prin Hotărîrea Nr.984 a Ministerului Culturii și Turismului din RSSM. 

-Fiind înregistrat în Registrul național al muzeelor, muzeul este supus în mod obligatoriu acreditării,în 

conformitate cu cap.III, art.8 al Legii muzeelor nr.262 din 07.12.2017. 

-Toate actele,facturile,anunţurile şi publicaţiile trebuie să conţină denumirea completă a muzeului. 

CAPITOLUL II 

         Scopul şi obiectivul de activitate 

 Art.5 

(1) Muzeul este o instituţie de cultură,aflată în serviciul societăţii care achiziționează, conservă, 

cercetează  și  valorifică, în  special   prin expunere,patrimoniul material și imaterial în scopul 



cunoașterii,educării și recreării publicului larg  prin mărturii materiale şi spirituale ale existenţiei şi 

evoluţiilor comunităţiilor umane care s-au succedat de-a lungul istoriei în spaţiul geographic al 

Moldovei, a interacţiunilor lor cu alte comunităţi din spaţiul European  şi mondial, precum şi a 

mediului înconjurător în care s-au dezvoltat. 

     (2) Obiectivul de activitate a muzeului constă în: 

a) constituirea, administrarea şi dezvoltarea unor colecţii de bunuri de patrimoniu; 

b) depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut,în condiţiile legii; 

c) cercetarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal etc.; 

e) constituirea şi organizarea fondurilor documentare pe suport hârtie şi digital, precum şi a arhivei 

generale a instituţiei pe suport hârtie şi digital; 

f) punerea în valoare a patrimoniului aflat în administrarea  sa prin : 

(i) organizarea de expoziţii permanente  şi temporare la sediul muzeului sau în locaţii adecvate ale 

unor instituţii din oraş, raion şi republică, 

(ii) organizarea de servicii de documentare  deschise pentru public  prin folosirea informaţiei 

despre patrimoniul  cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 

(iii) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare  a activităţii muzeului, precum şi organizarea  

de evenimente ştiinţifice de specialitate sau culturale; 

(iv) angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional şi 

de recreere destinat familiarizării acestuia cu istoria şi civilizaţia societăţilor care s-au succedat pe 

teritoriul oraşului, raionului şi a ţării. 

    (iiv)organizarea gidajelor tematice în incinta instituției,în oras și în raion(la      cererea vizitatorului). 

 Art.6 

        Potrivit obiectului de activitate, competenţei şi structurii sale  organizatorice, muzeul 

armonizează  activităţiile unei instituţii muzeale cu cele ale unui centru de cercetări asupra 

patrimoniului  de educaţie, având următoarele atribuţii principale: 

a) colecţionarea de documnete şi mărturii cu privire la biografiile  personalităţilor  din oraş şi 

raion; 



b) elaborarea, coordonarea, precum şi participarea,prin reprezentaţi, la programare şi /sau proiecte 

de cercetare , stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific; 

c) stabilirea de relaţii de tip parteneriat public-privat cu persoane fizice sau juridice din oraş, raion 

şi din ţară, organizaţii neguvernamentale etc.; 

d) efectuarea de studii şi cercetări pentru aprofundarea cunoaşterii istoriei localităţilor din raion şi 

municipiu; 

e) organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau seminare cu caracter 

educative; 

f) editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică, colecţii de 

documente, albume fotografice privind personalităţile municipiului şi raionului; 

g) achiziţionarea ori acceptarea cu titlu de donaţie de obiecte, fotografii, documente sau publicaţii 

care au aparţinut  ori constituie materiale documentare privind viaţa oamenilor din teritoriu. 

 Art.7 

Principalele obiective ale muzeului se realizează prin: 

      a) aducerea în atenţia publicului a informației despre personalităţile notorii din       

      oras și raion; 

      b) organizarea unui secţiuni de documentare – bibliotecă, care să deţină colecţii de carte, publicaţii 

şi cataloage ,ilustrând  bibliografia viaţa şi opera personalităţilor notorii, monografii, albume, 

fotografii, alte documente; 

       c) publicarea de studii,carți,pleante cataloage şi albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse; 

        d) achiziţionarea de cărți, documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecţia 

muzeului; 

e) crearea unei secţii de activităţi de pedagogie muzeală pentru copii şi tineret cu scopul stimulării 

creativităţii acestora; 

f) organizarea de activităţi menite să contribuie la aprofundarea şi mediatizarea de o mai mare  

amploare, a informaţiilor despre istoria şi etnografia plaiului natal. 

 

 



CAPITOLUL III 

         Patrimoniul  

 Art. 8 

 

(1) Patrimoniul muzeal reprezintă totalitatea bunurilor,a drepturilor și obligațiilor cu valoare 

patrimonială ce aparțin unui muzeu sau,după caz,unei colecții publice. 

(2) Patrimoniul muzeului poate fi îmbogăţiţ şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizare, precum şi 

prin preluarea în regim  de comodat sau prin transfer  din partea unor instituţii publice, ale unor 

persoane juridice de drept public şi /sau privat, a unor personae fizice din ţară, oraş, raion potrivit legii. 

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor în 

vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării 

acestora. 

CAPITOLUL IV 

         Drepturile,obligațiile angajatorului și a salariaților 

 Art. 9 

(1) Personalul muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere  şi personal cu funcţii de 

execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi personal auxiliar, 

funcţionând într-o structură compusă în conformitate cu organigrama prevăzută în anexa nr.1  a  

prezentului regulament. 

(2) Ocuparea posturilor, promovarea  personalului, precum şi încetarea raporturilor de muncă se fac în 

condiţiile legii. 

(3) Salarizarea personalului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(4) Eliberarea din funcţie a personalului Muzeului sau încetarea Contractului de Muncă  se realizează  

în condiţiile  legii de către director. 

(5) Întocmirea actelor adiţionale la Contractele  individuale de Muncă se realizează în termenele şi 

condiţiile prevăzute de lege. 

 Art. 10 



Muzeul,potrivit legii ,este condus de director care este numit pe baza unui concurs de proecte 

manageriale de catre autoritatea publică în a cărei subordonare se afla  muzeul .Muzeul de Istorie și 

Etnografie Orhei se află sub autoritatea Consiliului Orășenesc Orhei,finanțat din bugetul Primăriei 

mun.Orhei. 

  1)Funcţiile administratorului (directorului) 

- asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a integrităţii patrimoniului 

instituţiei; 

- coordonează cu întreaga activitate de evidenţă corectă şi conservarea bunurilor cultural-artistice 

deţinute de instituţie, asigurând aplicarea şi respectarea regulilor de evidenţă şi conservarea 

patrimoniului cultural mobil; 

- verifică,îndrumă şi asigură cvondiţiile bunei gestionări a colecţiilor muzeale; 

- îndeplineşte obiectivele şi indicatorii stabiliţi  prin Contractul individual de muncă, cerând 

modificarea lor  atunci când situaţia o impune; 

- propune spre abrobare Primarului municipiului Orhei, Regulamentul de organizare şi fucţionare, 

organigrama, statele de funcţii, alte documnete privind activitatea muzeului; 

- prezintă anual spre aprobare programul proiectelor, acţiunilor şi manifestărilor culturale, pe care 

urmează să le realizeze muzeul în anul următor; 

- selectează, angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul salariat cu respectarea 

ordinelor interne legale în vigoare; 

-  încheie acte juridice în numele muzeului, conform competenţelor sale; 

- aprobă planuri de pază şi de apărare împotriva incendiiilor,urmărind aplicarea lor în practică; 

- stabileşte măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii în muzeu; 

- completează fişele de evaluare pentru toţi angajaţii; 

- aprobă deplasările personalului muzeului; 

- aprobă sau respinge  pentru întregul personal dreptul la cumul în muzeu și în alte instituţii; 

-  decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, constituirea de comisii 

permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice (evaluarea şi asigurarea 

unor proiecte sau programe; evaluarea şi expertizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii muzeale; 

expertizarea şi recepţia lucrărilor de conservare – restaurare; crearea unor bunuri). 

- cere de la salariaţi îndeplinirea obligaţilor de muncă, manifestarea atitudinii responsabile faţă de 

bunurile material ale muzeului; 

- motiviază în limitele competenţei de autoritate salariaţii pentru munca eficientă; 

- atrage salariaţii la răspundere disciplinară în modul stabilit de Regulamentul intern al Muzeului 

de Istorie şi Etnografie al municipiului Orhei; 

- emite ordine, dispoziţii, aprobă cadrul de regulamentare la nivel de muzeu; 



- reprezintă Muzeul  în instanţe superioare şi în raport cu persoanele fizice şi juridice; 

-  pretinde la perfecţionarea calificării; 

-  îndeplinește obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art.9 din Codul Muncii; 

-  îndeplinește alte obligaţiuni: conform “Regulamentului Intern” al Muzeului de Istorie şi 

Etnografie al mun. Orhei: 

-  respectă clauzele contractelor individuale şi contractului colectiv de muncă cu salariaţii; 

- determină dezvoltarea Muzeului în baza planurilor şi programelor de activitate, redactează Planul 

anual al muzeului; 

-  întreprinde măsuri în vederea calităţii muncii; 

- asigură salariaţii cu instrumentarul necesar pentru indeplinirea muncii; 

-  se preocupă de formarea profesională continuă a salariaţilor; 

-  organizează audienţa salariaţilor pe problem de serviciu şi cele personale; 

-  organizează dotarea muzeului cu resurse financiare şi tehnico-materiale; 

-  ia măsuri pentru păstrarea integrităţii bunurilor materiale ale muzeului; 

- organizează evidenţa, controlul şi evaluarea activităţii muzeului şi a salariaţilor; 

- redactează Raportul anual de autoevaluare a muzeului; 

-  se încadrează în activitatea de cercetare ştiinţifică a muzeului; 

-  stabilește relaţii de colaborare, parteneriat social, sponsorizare; 

- aprobă Regulamentul intern al muzeului. 

 

2)Fişa postului – Custodie –şef : 

a)  Întocmeşte raportul de activitate trimestrial şi anual, pe acesta din urmă îl  înaintează 

directorului până la data de 10 ianuarie a anului următor; 

b) poartă răspundere materială și morală pentru starea patrimoniului din muzeu; 

c) colaborează  cu colegii pentru rezolvarea următoarelor probleme : 

 Asigurarea condiţiilor  microclimatice potrivit normelor de conservare în vigoare; 

 Verificarea și etalarea  corectă a  bunurilor expuse( proiecte de expoziţie); 

 Supravegherea  expunerii corecte a bunurilor în expoziţii; 

 Asigurarea securității  bunurilor expuse sau depozitate; 

 Verificarea și respectarea normelor de conservare a patrimoniului de către personalul de  

supraveghere şi îngrijitori. 

d) complectează fişele analitice de evidenţă pentru obiectele din colecţia muzeului; 



e) asigură realizarea fototecii, clişotecii şi videotecii; 

g) indentifică piesele ce pot fi achiziţionate de pe teren sau din colecţii participarea în vederea 

completării patrimoniului muzeal; 

h) indentifică posibilii factori de degradare a obiectelor din patrimoniu şi raportează în scris 

directorului în cel mai scurt timp posibil; 

i) aplică măsuri de protecţie a patrimoniului, conform normativelor în vigoare; 

j) verifică permanent starea de conservare a bunurilor din fondul instituţiei. 

3)Fişa de  post a muzeografului: 

 Atribuţii, sarcini: 

a) de specialitate : 

- întocmeşte planul de muncă individual; 

- efectuează deplasări în teren pentru evaluarea biodiversităţii din oraş şi raion; 

-participă la crearea traseelor noi pentru vizitatori(în oraș și raion); 

- asigură condiţii de conservare a colecţiilor muzeale prin verificare  conform normelor de conservare; 

- întocmeşte fişe analitice de evidenţă pentru bunurile de patrimoniu din colecţii la cererea custodiului- 

şef; 

- participă la întocmirea tematicelor şi realizării expoziţiilor intinerante şi  microexpoziţiilor; 

- participă la elaborarea tematicii şi la organizarea sau actualizarea expoziţiei de bază a muzeului; 

- organizează şi desfăşoară acţiuni şi manifestări cultural – ştiinţifice la sediul muzeului, în şcoli şi 

instituţii din municipiu şi raion; 

- elaborează şi publică lucrări ştiinţifice şi de promovare a colecţiilor; 

- participă la programe de perfecţionare; 

- participă la sesiuni de comunicări ştiinţifice, sinpozioane, atît la muzeu, cât şi la alte muzee din ţară 

cu acordul conducerii muzeului; 

- participă la întocmirea şi realizarea planului de cercetări ştiinţifice, conservare – restaurare şi 

activităţi cultural – ştiinţifice; 

- realizează programe educative pentru grupurile ţintă ale muzeului, inclusiv programe culturale 

dedicate Centenarului; 

- realizează contacte şi parteneriate în vederea promovării imaginii muzeului ca instituţie publică de 

cultură şi educaţie; 

- participă la întocmirea materialelor de popularizare (pliante, ghidaje etc.); 



-  se subordonează conducerii; 

b) în domeniul gestiunii: 

- responsabil de lucrările aflate în spaţiile de expunere a muzeului; 

- introduce date în calculator cu privire la colecţiile muzeului (la cererea custodiului – şef); 

- cunoaşte bine exponatele aflate în muzeu şi locul de amplasare a acestora; 

- colaborează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare a bunurilor aflate în gestiune; 

- colaborează la asigurarea menţinerii condiţiilor optime de eluminare şi micro-climat în spaţiile de 

expunere; 

- răspunde de protejarea şi securitatea bunurilor culturale gestionate în sălle de expunere; 

- contribue la demontarea şi montarea lucrărilor (obiectelor) expoziţionale în afara programului de 

vizitare; 

- respectă regulile de manipulare şi de transport a obiectelor; 

- protejează patrimoniul în condiţii de risc extern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c) în domeniul relaţiilor publice şi valorificării patrimoniului muzeal: 

- manifestă atitudine de respect şi amabilitate faţă de publicul vizitator; 

- supraveghează discret vizitatorii în timpul ghidajelor pentru a exclude  atingerea sau degradare 

obiectelor aflate în expunerea liberă; 

             d) Generale : 

- colaborează cu personalul muzeului; 

- participă la inventarierea periodică a bunurilor generale şi respectiv, culturale; 

- cunoaşte şi respectă Regulamentul Intern a instituţiei; 

- manifestă confidenţialitate şi fidelitate faţă de instituţie şi patrimoniului muzeal; 

- cunoaşte şi respectă normele şi legislaţia de protecţie a muncii; 

- colaborează cu mass-media; 

-respectă programul de lucru; 

- respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă; 

-nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea conducerii; 

-nu informează reprezentaţii mass-media privind problemele esenţiale ale muzeului, fără aprobarea şi 

avizul directorului. 

4)Fişa de  post a  pictorului:  

- execută lucrări de grafică (desene,pliante, afişe) pentru expoziţiile permanente sau temporare; 

- execută lucrări de specialitate (desene, schiţe, detalii) pentru materialele de specialitate şi 

publicitate editate de muzeu; 



-  este responsabil de starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe care le desenează 

- colaborează cu muzeografii, fotograful, restauratorii şi conservatorii; 

-este responsabil disciplinar, material, civil, penal şi contravenţional pentru pagubele aduse 

muzeului din vina sa; 

- respectă normele de conservare a patrimoniului cultural naţional şi acţionează în consecinţă; 

- execută orice alte lucrări  în limita responsabilităţilor şi a competenţei – legate de activitatea 

instituţiei; 

- gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar,  a aparaturii şi materialelor din dotare; 

- ţine evidenţa  zilnică a activităților efectuate ; 

- respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului; 

- îndeplineşte  orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera 

activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului. 

5)Fişa de post a fotografului: 

- fotografiază documentele aflate în fondul instituţiei şi în sălile de expoziţii; 

- pregăteşte fotografiile necesare pentru  rapoartele instituţiei; 

-  poartă răspundere de starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe care le fotografiază; 

- poartă răspundere disciplinară, materială, civilă, penală şi contravenţională pentru pagubele  

aduse muzeului din vina sa; 

- respectă normele de conservare a patrimoniului cultural  şi acţionează în consecinţă; 

- postează informaţii despre activitatea instituției pe pagina de facebook a muzeului; 

-execută și alt lucru  în limita responsabilităţilor şi a competenţei – legate de activitatea instituţiei; 

- gestionează şi este responsabilă  de folosirea obiectelor de inventar ,  aparaturii şi materialelor din 

dotare; 

- ţine evidenţa lucrărilor zilnice; 

- îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera 

activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului; 



- colaborează cu specialiştii; 

- respectă colegii contribuind  la un climat normal de lucru în cadrul muzeului. 

6)Fişa de post a servitoarei( supraveghetor) : 

- menține în permanență curățenia în sălile de expoziție și în hol; 

-  supraveghează patrimoniul cultural din  sălile de expoziţie ; 

- nu permite accesul vizitatorilor în stare de ebrietate; 

- interzice consumul de alimente, băuturi de orice fel în sălile de expoziție; 

- semnalează conducerii abaterile vizitatorilor (situaţiile de agresivitate, de sustrageri, 

comportament necivilizat); 

- colaborează cu muzeograful de serviciu asigurând condiţii optime pentru vizitatorii muzeului; 

- gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar , a aparaturii şi materialelor  din 

dotare; 

- ţine evidenţa zilnică a activităților efectuate ; 

- îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera 

activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului; 

-respectă colegii, contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeulu; 

- întreţine în permanenţă ordinea şi curăţenia în cadrul instituţiei; 

- respectă prevederile Regulamentului Intern  al instituţiei; 

 - respectă programul de lucru; 

- respectă normele de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă, de protecţie  

a mediului; 

- păstrează secretul de serviciu; 

- execută orice alte activităţi relevante şi necesare pentru scopul acestui post precum şi alte sarcini 

de serviciu date de director  în afara atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

7)Fişa de post a paznicului: 

 Scopul general al funcţiei: 

Îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare funcţiei de paznic şi atribuțiile prezentate în fişa postului. 



 Sarcini de bază: 

- asigură  paza imobilului instituţiei şi teritoriul aferent; 

- la intrarea în serviciu de pază verifică modul cum sunt asigurate cu încuietori spaţiile destinate 

activităţii Muzeului de Istorie şi Etnografie; 

- patrulează în jurul imobilului, interzicând aproprierea persoanelor străine; 

- informează directorul, ori de câte ori se impune și este necesar, pentru luarea unor măsuri 

corespunzătoare; 

- primeşte mesajele telefonice pe timpul pazei; 

- aduce la cunoştinţă directorului instituţiei orice neregulă constatată pe perioada serviciului său; 

- cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul instituţiei pentru prevenirea infracţiunilor; 

- asigură pe perioada serviciului său funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor electrice, termice şi 

aduce la cunoştinţa despre defecţiunile ce au survenit; 

-asigură promovarea imaginii instituţiei publice potrivit atribuţiilor date în competenţa sa; 

-menține ordinea  la locul de muncă și în curtea instituției; 

- îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către directorul instituţiei ; 

- ia măsuri imediat de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, în caz de incendiu, 

sesizînd pompierii şi anunţând directorul  instituţiei; 

- anunţă imediat poliţia şi directorul  instituţiei în caz de încercare de sustragere de bunuri materiale, 

piese muzeale şi documente. 

 CERINȚE : 

-Să respecte Fișa postului ce este parte componentă a Contractului Individual de muncă; 

-Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi 

în timpul serviciului; 

-Să nu absenteze de la locul de muncă fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea 

despre aceasta; 

-Să efectueze curăţenia  în curtea instituţiei (  în perioada rece –curățarea zăpezii, în perioada caldă – 

măturarea ogrăzii,săpatul, plantarea florilor,copaci); 

- Nu se permite  prezenţa personalului, cât şi a altor persoane străine în cadrul instituţiei după orele de 

program cât şi în zilele de repaus saptămânal şi sărbători legale fără acordul conducerii instituţiei. 

 

                       



      VOLUNTARIATUL ÎN CADRUL INSTITUȚIEI 

-Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract în formă scrisă.Contractul conține: 

a)datele de identitate ale ambelor parti din contract; 

b) activitatea ce urmează sa fie prestată; 

c) drepturile și obligațiile ambelor părti; 

d) condițiile de reziliere a contractului; 

e)eliberarea de către directorului instituției a carnetului de voluntar. 

Activitatea de voluntariat are ca bază Legea voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010  

 Art. 11 

CAPITOLUL V 

Protecţia şi igiena muncii 

1. Măsurile de bază pentru protecţia şi igiena muncii sunt întreprinse de către serviciul muzeal pentru 

protecţia muncii. Conducerea muzeului realizează următoarele obiective: 

a) Insistă asupra respectării normelor privind condiţiile de muncă, spaţiu rezervat , iluminarea 

etc.; 

b) Se încredinţează de eliminarea riscurilor de accidentare şi de contractare a bolilor profesionale; 

c) Evaluează  periodic situaţia protecţiei muncii, recepţionează orice semnal de excepţie pentru a 

lua măsurile necesare; 

d) Obţine dotarea muzeului cu materialele igienico – sanitare, asigurarea personalului care 

lucrează în condiţii de poluare exesivă cu echipament individual  de protecţie; 

e) Organizează lucrări de reparaţie  a încăperilor şi colecţiilor; 

f) Reacţionează prompt la cazurile de îmbolnăvire sau accidentare la locul de muncă . 

g) Discută permanent cu salariații despre  normele generale de protecţie a muncii. 

2. Salariaţii sunt obligaţi să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii 

desfăşurate; 

-să aducă la cunoștința directorului orice defecțiune tehnică sau altă situație care constitue un pericol 

de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 

 Art. 12 



                                                           CAPITOLUL VI 

        Interzicerea discriminării în sfera muncii  

1. În cadrul raporturilor de muncă, muzeul promoviază principiul  egalităţii în drepturi a tuturor 

salariaților . Se interzice orice discriminare, directă sau indirectă a salariaţiilor pe criterii  de sex, 

vârstă, etnie, religie, opinie publică, origine social, domiciliu,  etc. 

2. Pentru eliminarea situaţilor de discriminare conducerea MIE Orhei crează condiţii egale de muncă 

pentru toţi salariaţii, efectuează angajarea, promovarea. 

 Art. 13 

CAPITOLUL VII 

       Timpul de muncă şi de odihnă 

           Durata zilei de muncă pentru salariaţii muzeului este de 8 ore astronomice , durata săptămânii 

de muncă este de 40 ore conform prevederilor  Codului Muncii R.Moldova.( Art.98 alin.8) 

Repausul săptămânal este de 2 zile. 

Ziua de luni – repaus  pentru toţi lucratorii (în afara de director) şi câte o zi la alegere în decursul  

saptămânii : 

Directorul – zi liberă :  duminică, luni; 

Custodie – şef : duminică, luni; 

Muzeograf 1- sâmbătă, luni; 

Muzeograf 2 – duminică, luni; 

Pictor – duminică, luni; 

Fotograf – dumineca, luni; 

Servitoare - sâmbătă, luni; 

Program de lucru : Marţi – Duminică de la 08:30 -17:00 

Paznicii – lucru peste o zi: - ore de zi   -4 (18
00

-22
00

) 

                                               - ore de noapte – 8 (22
00

-06
00

). 



Pentru trei ore suplimentare (17:00-18:00  si 06:00-08:00)reeșind din Acordul adițional ,paznicii sunt 

achitaț suplimentar. 

Întrerupere la prânz este de 0,30 min.( C.M. al R.M. art.107 alin.1) 

Zi  liberă  pentru public  : Luni. 

 Art. 14 

CAPITOLUL VIII 

        Disciplina  muncii 

Disciplina muncii reprezintă obligația tuturor salariaților de a se conforma regulilor de 

comportament,stabilite de Codul muncii și de alte acte normative,de contractele de muncă,de Fișa  

postului,de Regimul de muncă și de prezentul Regulament.  

          Pentru menţinerea disciplinei de muncă  direcţia muzeului foloseşte stimulurările şi sancţiunile 

disciplinare. Acestea sunt aplicate la  nivelul Conducerii muzeului. 

1. Pentru atitudine conştiincioasă  și  succese în muncă sunt aplicate stimulările : 

- mulţimiri 

- premii 

-spor la salariu 

- diplomă de onoare 

-cadouri. 

2. Pentru încălcarea disciplinei de muncă sunt aplicate următoarele sancţiuni : 

- observaţia 

- avertismentul 

- mustrarea 

- mustrarea aspră 

- concedierea 

3. Modul termenului de aplicare a secţiunilor se determină  în corespundere cu Codul Muncii. 



 Art. 15 

                                          CAPITOLUL IX 

                                        DISPOZIȚII FINALE 

       Muzeul poate avea stemă, drapel, emblemă, logo, ecusoane şi altă simbolică   proprie , ce se 

elaborează şi se aprobă cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi colecţiilor şi a Comisiei Naţionale 

de Heraldică a Republicii Moldova. 

        Muzeul are propria arhivă, în care se păstrează în mod obligatoriu : 

1)Actul normative de înfiinţare; 

2)Certificatul de înregistrare  în Registrul naţional al muzeelor; 

      3)Actul de acreditare a muzeului; 

4)Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

5)Planurile de activitate, rapoartele de activitate şi rapoartele statistice; 

      6)Documentaţia expoziţională (tematici, concepţii,material promoţionale      etc.); 

7)Materialele privitor la activitatea ştiinţifică; 

      8)Materialele ce atestă activitatea educaţională; 

      9)Ordinele directorului; 

      10)Corespodenţa ; 

       11)Alte documente. 



Tur de oraș Orhei 

 

Tematica excursiei: istorică-culturală 

Distanță: ~ 30km 

Durată: 2-4 ore ( funcție de staționările la diverse obiective turistice) 

 

Orheiul te îndeamnă la plimbări pe străduțele înguste,  

unde istoria freamătă aproape sonor povești cu vechime de decenii.  

 

Foto simbol 

 

 

Descriere program și activități: 

Obiectivele 

turistice și 

activități, 

incluse în 

programul 

excursiei: 

 

Programul excursiei include vizitarea celor mai importante obiective turistice ale 

orașului și împrejurimile lui: 

 

1. Muzeul de Istorie și Etnografie Orhei (str. Renașterii Naționale, 23, or. Orhei) 

-centru de informare turistică  

2. Catedrala voievodală „Sfântul Dumitru” (str. Chișinăului, 6, or. Orhei) 

3. Monumentul domnitorului Vasile Lupu (str. Mihai Eminescu, 2, or.Orhei) 

4. Colegiul Pedagogic din Orhei (str. Vasile Mahu 162 , or. Orhei) 

5. Sediul fostei administrații a Zemstvei judeţene (str. Vasile Mahu 154 si 156, 

or. Orhei) 

6. Sediul Judecătoriei din Orhei (str. Vasile Mahu 135, or. Orhei) 

7. Liceul de fete „Maria Doamna” (str. Vasile Mahu 148, or. Orhei) 

8. Biserica romano-catolică cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” (str. 

Vasie Mahu 117, or. Orhei) 

9. Biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae” (str. Vasile Lupu 22, 

or. Orhei) 

10. Biserica ortodoxă „Sf. Cneaz Vladimir” (str.Vasile Lupu 4/a, or. Orhei) 

Clădiri 

instituționale 

și de cult: 

1. Consiliul Raional Orhei (str. Mihai Eminescu 2, or. Orhei)  

2. Primăria orașului Orhei (str. Vasile Mahu 160, or. Orhei)  

3. Casa de Cultură din Orhei (str. Mihai Eminescu 12, or.Orhei)  

Adrese utile: 

Structuri de cazare:   

1. Complexul turistic Château Vartely (strada Eliberării 170/b, Orhei) 

2. Hotelul ,,Codru’’ (str.Vasile Lupu 36, or.Orhei) 

3. Pensiuni agroturistice din satele orheiene 

Structuri de alimentare: 

1. Cafeneaua ,,Select’’ (str. Vasile Lupu 5, or.Orhei)  

2. Restaurantul ,,Codru’’ (str.Vasile Lupu 36, or.Orhei)  

Ateliere ale meșteșugarilor locali din satele din împrejurime: 

1. Prelucrarea lemnului, Andrei Tihon,  s.Neculăeuca 

2. Prelucrarea artistică a pietrei, Dumitru Tarnovschi, s. Brănești 

3. Împletit fibre vegetale, Eleonora Voloșciuc, or. Orhei 

4. Confecționarea de țesături și covoare, Nina Creciun, s. Tabăra 

5. Broderie și croșetare, Svetlana Frunze, s. Donici 

Spații de recreere și agrement: 

1. Parcul de distracție OrheiLand (str. Maxim Gorki, or. Orhei) 

2. Parcul de odihnă și cultură ”Ivanos” (str.Vasile Mahu 156, or. Orhei) 

Degustări de produse, specialități și băuturi locale: 

Degustare de vinuri: Complexul turistic Château Vartely 

Produs cu indicaţie geografică protejată (IGP) – gama de 8 de vinuri cunoscute sub 

brandul Château Vartely IGP. 

Specialități culinare orheiene: sarmalele învelite în frunză de vie, de varză, de stejar, 

mielul umplut și copt în cuptor 



     Persoanele pot fi angajate în muzeu doar după ce au luat cunoştinţă prin semnătură de 

Regulamentul muzeului şi de fişa postului respectiv. 

      Încălcarea prevederilor prezentului Regulament implică răspunderea disciplinară, materială, civilă 

sau administrativă, după caz, sancţionându-se în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

        Prevederele prezentului regulament se complectează cu dispoziţiile normative în vigoare. 

        Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data  întroducerii în Registrul actelor locale şi 

devine obligatoriu pentru instituţia muzeală dată. 

 

 

                                                      Directorul MIE Orhei                                  Rita Colesnic            

 


