
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ  

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională  

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia 

 

Secţiunea a 2-a:  Motivul emiterii actului normativ 

Descrierea situaţiei actuale:  

         Complexul Muzeal Judeţean Neamţ este instituţie de cultură de drept public, subordonată 

Consiliului Judeţean Neamţ. Aceasta s-a constituit în anul 1978, când au fost reunite sub 

aceeaşi egidă toate muzeele din judeţ. De atunci şi până în prezent, componenţa instituţiei nu 

a suferit modificări majore, astăzi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ cuprinzând următoarele 

unităţi: Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ (MIAPN); Muzeul de Artă Eneolitică 

Cucuteni Piatra Neamţ (MAEC); Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ (MSNPN); Muzeul de 

Artă Piatra Neamţ (MAPN); Muzeul de Etnografie Piatra Neamţ (MEPN); Muzeul Memorial 

„Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ (MMCHPN); Muzeul „Curtea Domnească” Piatra Neamţ (MCDPN); 

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” Piatra Neamţ (GALVPN); Muzeul de Istorie şi Etnografie Tg. 

Neamţ (MIETN); Muzeul Cetatea Neamţ Târgu Neamţ (MCNTN); Muzeul Memorial „Ion Creangă” 

Humuleşti (MMICH); Casa Memorială „Veronica Micle” Tg. Neamţ (CMVMTN); Muzeul de Istorie 

Bicaz (MIB); Muzeul de Istorie Roman (MIR); Muzeul de Artă Roman (MAR); Muzeul de Ştiinţele 

Naturii Roman (MSNR). Conform misiunii declarate încă de la constituirea sa, Complexul Muzeal 

Judeţean Neamţ asigură cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea, comunicarea şi 

expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului local şi din afara judeţului, a 

celor mai reprezentative mărturii materiale şi spirituale care atestă existenţa şi evoluţia 

comunităţilor umane din zona subcarpatică a Moldovei, îndeosebi, precum şi specificul mediului 

înconjurător 

      Patrimoniul instituţiei se compune din peste 330.000 de bunuri culturale din domeniile 

istorie-arheologie, numismatică, memorialistică, artă, etnografie, paleontologie, botanică, 

zoologie, gestionate separat de unităţile componente ale Complexului, în funcţie de 

specific.Acest fond se îmbogăţeşte constant, ca urmare a activităţilor proprii de cercetare de 

teren (arheologie, paleontologie, botanică), a achiziţiilor, transferurilor şi donaţiilor. 

       Astfel, Consiliul Județean Neamţ, potrivit prevederilor art. 14 din Normele de clasificare a 

muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 

2185/2007, a solicitat  acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională,  precum şi 

schimbarea denumirii Complexului Muzeal Judeţean Neamţ în Complexul Muzeal Naţional 



Neamţ. În acest scop, a fost adus drept argument faptul că în patrimoniul muzeului se află 

colecții unicat la nivel național cum sunt colecția de pești fosili oligoceni din patrimoniul 

Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț şi colecția de numismatică a Muzeului de Istorie și 

Arheologie Piatra-Neamț. Colecția de pești Oligoceni reprezintă cea mai importantă colecție 

științifică de acest gen din țară și una dintre cele mai importante din Europa, alăturându-se în 

acest fel colecţiilor similare din muzeele de la Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Brno 

(Cehia), Viena (Austria), Darmstadt (Germania), Paris (Franța). Unicitatea depozitelor fosilifere 

din jurul oraşului Piatra Neamţ (Pietricica, Cozla, Cernegura, Agârcia), diversitatea deosebită și 

importanța științifică a speciilor de pești fosili Oligoceni au atras atenţia paleoihtiologilor din 

diferite instituții europene de profil și nu numai; astfel, o parte din colecţia ştiinţifică de peşti 

fosili a fost itinerată în cadrul unor expoziţii internaţionale (Solnhofen – Germania) în timp ce 

colaborările cu diferiți cercetători au permis participarea specialiștilor muzeului într-o serie de 

expediții finanțate de National Geographic Society (Washingnton, USA) care au avut ca scop 

colectarea de material ihtiofaunistic fosil din diferite locații, în vederea studiului comparativ. 

Colecția numismatică a Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț este formată din piese 

monetare încadrate cronologic între secolul al IV-lea î.Hr.și secolul al XVIII-lea, care au intrat în 

posesia muzeului în urma cercetărilor arheologice, descoperiri întâmplătoare, donații și 

achiziții. Totodată, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni constituie un unicat la nivel naţional, 

prin tematica abordată (dedicată exclusiv artei decorative și figurative cucuteniene), fiind în 

acelaşi timp un muzeu de arheologie, de istorie, dar şi de artă, ce adăposteşte în prezent cea 

mai importantă colecţie de artă neo-eneolitică din sud-estul Europei. Aici sunt expuse în 

prezent cele mai spectaculoase artefacte cucuteniene descoperite pe actualul teritoriu al 

României, capodopere ale artei preistorice, ce constituie veritabile obiecte de prestigiu, toate 

fiind clasate în categoriile tezaur și fond ale patrimoniului cultural național mobil. În muzeu 

sunt valorificate expoziţional deopotrivă obiecte tridimensionale şi materiale foto-

documentare, aparţinând tuturor fazelor şi etapelor de evoluţie ale acestei civilizaţii, de pe 

întreg arealul românesc. 

      În considerarea prevederilor art. 16 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a 

colecţiilor publice, republicată, solicitarea Consiliului Județean Neamţ a fost supusă analizei 

Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în şedinţa din 30.07.2019 şi din 24.09.2019. Din 

examinarea documentației depuse s-a putut constata că Muzeul se încadrează în excepția 

prevăzută la alin. (3) al art. 6 din Normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice, 

aprobate prin Ordinul nr. 2185/2007, deținând în patrimoniul său bunuri cultural mobile ce 

constituie colecții unicat la nivel național. Astfel, prin Avizul cu nr. 4797/DPC/30.07.2019 şi nr. 

7116/DPC/24.09.2019, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a avizat solicitarea Consiliului 



Județean Neamţ. 

Schimbări preconizate: Prin acest proiect de hotărâre a Guvernului, Complexului Muzeal 

Judeţean Neamţ i se va acorda titulatura de muzeu de importanţă naţională şi i se va schimba 

denumirea  în Complexul Muzeal Naţional Neamţ.  

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic nu este cazul 

11.Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  nu este cazul  

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

nu este cazul 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici 
și mijlocii 

nu este cazul 

3. Impactul social  nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului   nu este cazul 

5. Alte informaţii  nu este cazul 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Indicatori 
Anul 
curen
t 

Următorii 4 ani 
Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2019 2020 2021 2022 2023  

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

 0 0  0  0  0  0  

a) buget de stat, din acesta:  0 0 0 0 0 0  

(i) impozit pe profit             

(ii) impozit pe venit 0 0 0 0 0  0  

b) bugete locale:             



(i) impozit pe profit             

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  0 0 0 0 0 0  

(i) contribuţii de asiqurări  0 0 0 0  0 0  

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

0 0 0 0 0 0  

a) buget de stat, din acesta:  0 0 0 0 0 0  

(i) cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 

(ii) bunuri si servicii       

b) bugete locale:             

(i) cheltuieli de personal 66.803 801.636 801.636 801.636 801.636 654.669 

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:             

(i) cheltuieli de personal             

(ii) bunuri si servicii             

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

 0 0 0 0  0  0 

a) buget de stat  0  0  0  0  0 0 

b) bugete locale -66.803  -801.636 -801.636 -801.636 -801.636 -654.669 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor buqetare 

 nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor buqetare 

 nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor 

            

si/sau cheltuielilor bugetare             

7. Alte informaţii Conform datelor comunicate de către Consiliul 
Județean Neamţ, impactul financiar al clasificării 
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ la categoria 
muzee și colecții publice de importanță națională 
urmează a fi de 66.803 lei/lună. Această sumă 
reprezintă diferența dintre salariile actuale și salariile 
stabilite după încadrarea personalului de specialitate în 



temeiul prevederilor Anexei III, cap. III, pct. I lit. a) și 
b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare. Totodată, menționăm că, 
potrivit informațiilor comunicate impactul financiar se 
încadrează în prevederile bugetare aprobate pentru 
anul 2019.  

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

 nu este cazul 

 

1.1 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice 

nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

 nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

 nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

 nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

 nu este cazul 

6. Alte informaţii"  nu este cazul 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

 
 
nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

 nu este cazul 



Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

  

nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

  

Necesită avizul Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii  nu este cazul 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

 Proiectul a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

  

nu este cazul 

3. Alte informaţii  nu este cazul 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
instituţiilor existente 

  

nu este cazul 

2. Alte informaţii  nu este cazul 

 

  

 

file://192.168.0.124/Legislatie/Bianca/2016/Lucrari/AppData/Local/Temp/1%20varianta%20initiala/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file://192.168.0.124/Legislatie/Bianca/2016/Lucrari/AppData/Local/Temp/1%20varianta%20initiala/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm


 
         Pornind de la aceste considerente a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 

acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean 

Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia, pe care îl supunem spre adoptare 

Guvernului. 
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