
R O M Â N I A JUDEŢUL  

PRAHOVA CONSILIUL  

JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea  organigramei  și a  statului de funcţii pentru  Muzeul 

Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova 

Având în vedere: 

Expunerea   de   motive   a   domnului   președinte   al   Consiliului Judeţean 

Prahova,   precum   şi   Raportul nr. 5860/18 martie 2019    al   Serviciului   resurse 

umane,   prin   care  se   propune modificarea organigramei și   a   statului de funcţii 

pentru  Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova. 
Prevederile art.31 și ale  art. 36, precum și prevederile din Anexa nr.III din 

Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare,   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 funcțiilor 

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 . 

Prevederile din   Legea   nr. 311/2003 - muzeelor și a colecțiilor publice, 

republicată cu modificările și 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 Prevederile prezentei  hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de Muzeul Judeţean 

de Istorie și  Arheologie  Prahova . 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 30 martie 2019  

Nr. 26 

 CONTRASEMNEAZĂ:  

   SECRETAR , 

   BÎGIU ADI HERMINA 



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 si regulamentul de organizare si funcţionare ale 

instituţiilor si serviciilor publice  de interes judeţean si ale societăţilor comerciale si 

regiilor autonome de interes judeţean.” 

         Se consideră oportună modificarea organigramei și  a  statului de funcţii, cu 

menținerea  în numărul aprobat de 137 de posturi (14 funcții de conducere și 123 

funcții de execuție). 

        În conformitate cu  prevederile legale se propune transformarea  a  17 posturi 

ocupate  pentru care  titularii au fost declarați admiși la examenele de promovare  în 

grade sau treapte profesionale organizat  de instituție în  luna februarie 2019  conform 

Procesului - Verbal anexat.  

         Având în vedere complexitatea, specificul de unic și importanța activității 

culturale ce se desfășoară prin structura Muzeul Ceasului ,,Nicolae Simache’’ Ploiești 

–  condusă de 1 șef birou, grad II  – funcție de conducere ocupată, se propune  

transformarea  funcției de conducere în 1 post  de șef secție, grad II, reîncadrarea  

titularului  se realizează având în vedere faptul că, este schimbată denumirea funcției 

fără modificarea în proporție de peste 50%  a atribuțiilor  și responsabilităților 

aferente funcției de  conducere de  natură contractuală . 

       În cadrul Muzeului Conacul Bellu din Urlați, pentru buna desfășurare a activității  

se propune înființarea de 1 post vacant de conservator, studii medii, treaptă  

profesională IA și  pentru menținerea în numărul aprobat de  posturi  se propune 

desființarea 1 post vacant de supraveghetor  muzeu din cadrul  Serviciului  resurse 

umane,   

  În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea- cadru  nr.153/2017 se propune  

 echivalarea și schimbarea denumirii următoarelor funcții și reîncadrarea personalului 

titular, după cum urmează : 

- din funcția de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA pe funcția  

bibliograf, studii superioare, grad profesional IA, din analiza atribuțiilor din  

regulamentul de organizare și funcționare reiese faptul că, activitățile și 

responsabilitățile sunt similare cu cele pentru funcția de bibliograf.  

- din funcția de gestionar custode, studii medii, treapta profesională IA  pe  

funcția de conservator, studii medii, treaptă profesională IA,  echivalarea funcțiilor 

este prevăzută la  Cap. III, pct.II lit. b) din Anexa nr. III - Familia ocupațională de 

funcții bugetare ,,CULTURĂ,,   

      Având în vedere aceste obiective  vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN  ANDREI TOADER   

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL  RESURSE UMANE 

Nr. 5860/ Dosar I/B/3 /18 martie 2019    
 

 

R A P O R T 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea  organigramei și  a  statului de funcţii   

pentru  Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova  

 

 

 

             Văzând  referatul  nr. 1.335/ 11 martie 2019  al  Muzeului  Judeţean de Istorie 

și Arheologie  Prahova se consideră oportună modificarea organigramei și  a  statului 

de funcţii, cu menținerea în numărul aprobat de 137 de posturi (14 funcții de 

conducere și 123 funcții de execuție).     

           În conformitate cu prevederile  art.31  (4) din Legea  nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare  : „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-unul de  nivel imediat superior”. 

         Astfel,  se propune transformarea  a  17 posturi ocupate  pentru care  titularii au 

fost declarați admiși la examenul de promovare în grad/treaptă profesională  

organizat de instituție în  luna februarie 2019( conform Procesului - Verbal anexat), 

astfel:  

 11 posturi ocupate de gestionar custode cu studii medii, treaptă profesională I în 

11 posturi ocupate de gestionari custode, studii medii, treaptă profesională IA, 

 5 posturi ocupate de conservator, studii medii, treaptă profesională I în 5 posturi  

ocupate de conservator, studii medii, treaptă profesională IA, 

 1 post ocupat de referent, studii superioare, grad profesional I în 1 post ocupat de 

referent, studii superioare, grad profesional IA,  

         Pentru salariații promovați se completează fişele de  post  cu atribuţii de 

complexitate sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în 

activitatea desfăşurată.   

 Modificările de organigramă:         

        Având în vedere complexitatea, specificul de unic și importanța activității 

culturale ce se desfășoară prin structura Muzeul Ceasului ,,Nicolae Simache’’ Ploiești 

–  condusă de 1 șef birou, grad II  – funcție de conducere ocupată, se propune  

transformarea  funcției de conducere în 1 post  de șef secție, grad II, reîncadrarea  

titularului  se realizează având în vedere faptul că, este schimbată denumirea funcției 

fără modificarea în proporție de peste 50%  a atribuțiilor  și responsabilităților 

aferente funcției de  conducere de  natură contractuală . 

       În cadrul Muzeului Conacul Bellu din Urlați, pentru buna desfășurare a activității  

se propune  înființarea de  1 post vacant de conservator, studii medii, treaptă  

profesională IA, 

       Pentru menținerea în numărul aprobat de  posturi  se desființează 1 post vacant  



de supraveghetor  muzeu din cadrul  Serviciului  resurse umane,   

 

  În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea- cadru  nr.153/2017 se propune  

 echivalarea și schimbarea denumirii următoarelor funcții și reîncadrarea personalului 

titular, după cum urmează : 

- din funcția de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA pe funcția  

bibliograf, studii superioare, grad profesional IA, din analiza atribuțiilor din  

regulamentul de organizare și funcționare reiese faptul că, activitățile și 

responsabilitățile sunt similare cu cele pentru funcția de bibliograf (întocmirea de 

tematici de expoziții de profil, a cataloagelor  electronice, realizează studiu metodic 

al scrisului, suportului cărții, cât și istoricul, evoluția și evidența cărții vechi). 

- din funcția de gestionar custode, studii medii, treapta profesională IA  pe  

funcția de conservator, studii medii, treaptă profesională IA,  echivalarea funcțiilor 

este prevăzută la  Cap. III, pct.II lit. b) din Anexa nr. III - Familia ocupațională de 

funcții bugetare ,,CULTURĂ,,  și titularul postului a  finalizat cursurile de conservare  

având atribuții în acest domeniu, conform fișei de post .   

 

                Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în fondurile bugetare 

alocate pentru anul 2019.     

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONSILIUL JUDEEȚAN PRAHOVA  

Anexa nr. 1 la Hotărârea _______/ _________ 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA 
 

MANAGER 1 

 
 

 

   Consiliul Ştiinţific  
 

Consiliul de Administraţie 

 
 

 

Director general adjunct 
 

1 

 
 

      Director  
 

1 

 

Muzeul jud.de istorie şi arheologie 
Biroul Istorie 
 

T 10 
 

 
 
 Muzeul Memorial  

„Paul Constantinescu” 
Ploieşti 

T 7  Biroul  
Financiar-
contabil, 
achiziţii publice 

T 6 

C 1 C - C 1 

Ex 9 Ex 7 Ex 5 

 

Muzeul jud.de istorie şi arheologie 
Biroul Arheologie 
Baza arheologică Târgşoru Vechi 
Rezervaţia arheologică Budureasca 
 

T 15  Muzeul Memorial  
„Nichita Stănescu” 
Ploieşti 

T 4 

C 1 C - 

 14 Ex 4 

 

Birou comunicare marketing T 4  Muzeul 
Ion Luca Caragiale” 
Ploieşti 

T 7  

C 1 C - 

Ex 3 Ex 7 

 
 Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” 
Ploieşti 

T 10 Muzeul Memorial  
„Constantin şi Ion Stere” 
Bucov 

T 4   

C 1 C - 
Ex 9 Ex 4 

 

Serviciul resurse  umane, 
secretariat 

T 6  Muzeul Memorial  
„Cezar Petrescu” Buşteni 

T 4  

C 1 C - 

Ex 5 Ex 4 

 

Biroul evidenţă T 7  Muzeul „Casă de Târgoveţ din 
sec. XVIII-XIX” Ploieşti 

T 3  

C 1 C - 

Ex 6 Ex 3 

 

Secţia conservare, restaurare, 
depozitare 

T 7  Muzeul „Conacul 
Pană Filipescu” 
Filipeştii de Târg 

T 8  

C 1 C - 

Ex 6 Ex 8 

 

Serviciul gospodărire, întreţinere 
transport 
 

T 8  Muzeul 
„Casa Domnească” 
Brebu 

T 3 

C 1 C - 

Ex 7 Ex 3 

     
Muzeul Mem. „Nicolae Iorga” 
Muzeul de etnografie 
Muz. de Artă religioasă 
Vălenii de Munte 

T 11  

C 1 

  Ex 10 

  
 

 Secţia „Conacul Bellu” Urlaţi, Foişor 
Muzeul Sătesc Sângeru 
Muzeul „Crama 1777” V. Călugărească 

T 10  

C 1 Total posturi=137 
 

Din care 
C=cond=14 
Ex=Exec=123 

  Ex 9 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                       A N E X A nr.2 

                                                                                                         la Hotararea nr.__ 

                                                                              din_____________ 

                                                                         

STAT DE FUNCŢII 

AL MUZEULUI JUDEŢEAN  DE  ISTORIE  

ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA 

DENUMIREA FUNCŢIEI NIVEL 

STUDII 

 

GRAD/ 

TREAPTA 

NUMĂR DE POSTURI 

DE  

CONDUCERE 

DE  

EXECUŢIE 

Manager (director general)  S Gradul II 1 - 

 

Director general adjunct S Gradul II 1 - 

 

Director  S Gradul  II 1 - 

 

Şef secţie S Gradul  II 4 - 

 

Şef serviciu 

 

S Gradul  II 2  

Șef birou S Gradul II 5 - 

 

Cercetator stiintific S Gradul I 

 

- 1 

Muzeograf  S Gradul IA - 12 

 

Muzeograf S Gradul I - 3 

 

Muzeograf S Gradul II - 4 

 

Arheolog  S Gradul IA - 3 

 

Arheolog  S Gradul I - 1 

 

Conservator  S Gradul IA - 2 

 

Conservator S Gradul I 

 

- 2 

Conservator S Gradul II - 2 

 

Conservator M Treapta IA - 7 

 

Restaurator  S Gradul IA - 4 

 

Restaurator SSD Gradul I  1 

 

Bibliograf  S Gradul IA - 1 

 

Bibliotecar 

 

M Treapta IA 

 

- 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar custode M Treapta IA - 10 

Gestionar custode M Treapta I -  7 

Supraveghetor muzeu M,G - - 8 

 

Referent de specialitate  S Gradul I 

 

 2 

Referent de specialitate S Debutant  - 1 

 

Referent  S Gradul IA - 3 

 

Referent  S Gradul I - 1 

 

Referent  SSD Gradul I - 1 

 

Referent M Treapta  

IA 

- 1 

 

Economist S Gradul IA - 2 

 

Casier  M - - 1 

 

Analist (programator)aj. M Treapta IA - 2 

 

Secretar dactilograf M Treapta IA  1 

 

Subinginer SSD Gradul I - 1 

 

Personal de deservire 

 

    

Muncitor calificat M Treapta I - 7 

 

Șoferi  M 

 

Treapta I - 2 

Paznici  M,G 

 

- - 24 

Îngrijitori  M,G 

 

- - 4 

TOTAL  

 

 14 123 

TOTAL POSTURI  

 

 137 
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