ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul
Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, a
doamnelor consilier judeţean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu şi a domnilor
consilieri judeţeni: Laurenț iu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache, Cătălin Răzvan
Niț ă, precum şi Raportul nr.13.595/11 august 2014 al Serviciului resurse umane şi
al Compartimentului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport, tineret, ONGuri privind
modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul
Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova.
- Prevederile din Legea – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, prevederile din Hotărârea de Guvern
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcț iilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,
precum şi prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1) Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul
Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova .
(2) Organigrama și statul de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și
Arheologie Prahova , modificate conform prevederilor alin.(1) sunt prevăzute în
anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce la
cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR ,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 29 aug 2014
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Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ,
mass-media, sport-tineret, ONG-uri

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
Văzând referatul nr. 2.196 /06 august 2014 al Muzeului Judeţean de
Istorie și Arheologie Prahova se consideră oportună modificarea organigramei și a
statului de funcţii, cu menţinerea în numărul total de 125 posturi aprobate.
La Muzeul – Crama 1777 - Valea Călugărească, paza, încă de la
înființ are a fost asigurată de personal de pază din afara instituţiei și în consecinț ă
se propune mutarea a două posturi ocupate de paznici de la acest obiectiv la Muzeul
memorial "Nichita Stănescu" Ploieşti.
În Capitolului II, art.26 (3) din Legea nr.284/2010 se precizează
„promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acestea sunt încadrate într-un nivel imediat superior”.
Luând în considerare prevederile legale se propune transformarea a 32 de
posturi ocupate a căror titulari au fost declaraț i admiși la examenele de promovare în
grade sau treapte profesionale organizate de instituț ie în perioada mai – iunie 2014,
conform Procesului -Verbal anexat.
Transformările de posturi :
- două posturi ocupate de arheologi cu studii superioare, gradul profesional II,
clasa de salarizare 48, din cadrul Biroului arheologie se transformă în două
posturi ocupate de arheologi studii superioare, grad profesional I, clasa de
salarizare 53;
- patru posturi ocupate de muzeografi cu studii superioare, gradul profesional II,
clasa de salarizare 48, din cadrul Biroului istorie, Muzeului Ceasului, Muzeului
de artă religioasă din Vălenii de Munte şi Muzeul Casa de târgoveţ se transformă
în patru posturi ocupate de muzeografi studii superioare, grad profesional I,
clasa de salarizare 53;
- şapte posturi ocupate de muzeografi cu studii superioare, gradul profesional I,
clasa de salarizare 53, din cadrul Biroului istorie, Muzeului memorial "Nichita
Stănescu", Cada Domnească Brebu, Muzeului de etnografie al Văii Teleajenului
din Vălenii de Munte şi Muzeul memorial "Cezar Petrescu" Buşteni se transformă
în șapte posturi ocupate muzeograf studii superioare, grad profesional IA, clasa
de salarizare 58;
- un post ocupat de conservator, studii medii treapta profesională II, clasa de
salarizare 22, din cadrul Biroului arheologie, se transformă în un post ocupat de
conservator cu studii medii, treapta profesională I, clasa de salarizare 30;

-

două posturi ocupate de restauratori, studii superioare, grad profesional I, clasa
de salarizare 53, din cadrul Secţiei restaurare-conservare, se tansformă în două
posturi ocupate de restaurator, grad profesional IA, clasa de salarizare 58;
- un post ocupat de bibliotecar, studii superioare grad profesional I, clasa de
salarizare 53, din cadrul Biroului evidenţă, se transformă în un post ocupat de
bibliotecar cu studii superioare, gradul profesional IA, clasa de salarizare 58;
- două posturi ocupate de bibliotecari, studii medii treaptă profesională I, clasa de
salarizare 30, din cadrul Biroului evidenţă, se transformă în două posturi ocupate
de bibliotecar cu studii medii, treapta profesională IA, clasa de salarizare 39;
- şapte posturi ocupate de gestionari custode, treapta profesională II, clasa de
salarizare 22, din cadrul Muzeului Ceasului, Muzeului memorial "N.Iorga"
Vălenii de Munte, Birou istorie se transformă în șapte posturi ocupate de
gestionar custode cu studii medii, treaptă profesională I, clasa de salarizare 30;
- un post ocupat de muncitor calificat, treapta profesională III, clasa de salarizare
10, din cadrul Biroului administrativ, se transformă în un post ocupat de muncitor
calificat , treaptă profesională II, clasa de salarizare 12;
- un post ocupat de muncitor calificat, treapta profesională II, clasa de salarizare
12, din cadrul Biroului administrativ, se transformă în un post ocupat de muncitor
calificat , treaptă profesională I, clasa de salarizare 15;
- un post ocupat de economist, studii superioare, grad profesional I, clasa de
salarizare 38, din cadrul Compartimentului financir contabil, achiziţii, se
transformă în un post ocupat de economist, grad profesional IA, clasa de
salarizare 48;
- un post ocupat de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional III,
clasa de salarizare 33, din cadrul Compartimentului financir contabil, se
transformă în un post ocupat referent de specialitate, grad profesional II, clasa de
salarizare 38;
- un post ocupat de referent, studii de scurtă durată, grad profesional II, clasa de
salarizare 31, din cadrul Biroului istorie, se transformă în un post ocupat de
referent, SSD grad profesional I, clasa de salarizare 39;
- un post ocupat de analist ajutor, studii medii, treapta profesională I, clasa de
salarizare 18 din cadrul Biroului evidenţă, se transformă în un post ocupat de
analist ajutor, treapta profesională IA, clasa de salarizare 22.
Pentru salariaț ii promovaț i se completează fişele de post cu atribuţii de
complexitate sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în
activitatea desfăşurată.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de salarii
aprobat pentru anul 2014 .
ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA

Compartimentului sănătate, cultură,
învăţământ, mass-media,
sport-tineret, ONG-uri,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată „Consiliul judeţean aprobă
organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare și funcţionare ale
instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și
regiilor autonome de interes judeţean.”
Văzând referatul nr. 2.196 /06 august 2014 al Muzeului Judeţean de
Istorie și Arheologie Prahova se consideră oportună modificarea organigramei și a
statului de funcţii, cu menţinerea în numărul total de 125 posturi aprobate (13
funcț ii de conducere și 112 funcț ii de execuț ie ).
La Muzeul – Crama 1777 - Valea Călugărească, paza, încă de la
înființ are a fost asigurată de personal de pază din afara instituţiei și în consecinț ă
se propune mutarea a două posturi ocupate de paznici de la acest obiectiv la Muzeul
memorial "Nichita Stănescu" Ploieşti.
În Capitolului II, art.26 (3) din Legea nr.284/2010 se precizează
„promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acestea sunt încadrate într-un nivel imediat superior”.
Luând în considerare prevederile legale se propune transformarea a 32 de
posturi ocupate a căror titulari au fost declaraț i admiși la examenele de promovare în
grade sau treapte profesionale organizate de instituț ie în perioada mai – iunie 2014.
Având în vedere aceste obiective vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
P R E Ş E D I N T E,
MIRCEA COSMA

Denumire comisie: Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant,
cultura si culte
Membri comisie:







Mitrea Laurenţiu Daniel
Popovici Elisabeta
Gheorghe Donache
Tabacu Jenica
Niţă Cătălin Răzvan

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. _______/ _________

ORGANIGRAMA
MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA
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Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10
Secţia Istorie
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● Biroul de presă
Muzeul „Casa Domnească” Brebu
● Conacul „Pană Filipescu”
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Muzeul „Casă de Târgoveţ din
secolele XVIII-XIX”
Ploieşti, str. Democraţiei nr. 2
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Secţia conservare, restaurare,
depozite
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