
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  Toader  Bogdan  Andrei  vicepreşedinte  

al  Consiliului Judeţean Prahova,  precum şi Raportul nr. 19.443/20  octombrie  2015  

al  Serviciului  resurse umane,  prin  care  se  propune 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,  precum şi prevederile din Legea nr.53/2003 – 

Codul Muncii, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare . 

    -  Scrisoarea nr.15.400 / 07 octombrie 2015 a Instituției Prefectului - județul 

Prahova  cu privire la majorarea  cu 7 posturi a numărului maxim de posturi stabilit 

pentru Consiliul județean Prahova,  precum și prevederile art.VI din Ordonanța de 

Urgență nr.41/2015  pentru  modificarea  şi completarea  unor acte normative, 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare  prin care se completează și 

modifică prevederi din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea  unor  măsuri financiare,  

            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 Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova va dispune măsurile necesare astfel 

încât, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a  prevederilor prezentei 

hotărâri,  să fie supus  aprobării Consiliului Judeţean regulamentul  de organizare si 

funcţionare  pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova.   

Art.3  Prevederile prezentei  hotărâri intră în vigoare începând cu luna noiembrie   

2015 și vor fi aduse la îndeplinire de Muzeul Judeţean de Istorie și  Arheologie  

Prahova . 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA  COSMA 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                         SECRETAR , 

                                                                                           MIHAIL PAVEL 

 Ploieşti, 31 oct 2015 

 Nr.127 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL  RESURSE UMANE 

Nr. 19.443 / 20 octombrie  2015   
 

 

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. 3.414 /  14 octombrie  2015   al  Muzeului  Judeţean de 

Istorie și Arheologie  Prahova   se consideră oportună modificarea organigramei și a  

statului de funcţii,   astfel:        

       - Obiectivul muzeal  - Conacul Pană Filipescu – restaurat și consolidat prin  

implementarea  proiectului  “Restaurarea și consolidarea Conacului Pană Filipescu” 

finanțat din fonduri externe nerambursabile, are indicator final -  menținerea  / 

crearea de locuri de muncă (7 posturi  de execuție) pentru asigurarea activității 

cultural științifice, pentru activitatea  educativă,  ghidajul,  păstrarea  exponatelor din 

muzeu, întreținerea curățeniei și pazei obiectivului. 

      - Cu respectarea prevederilor  din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea  unor  măsuri financiare, cu modificările și completările 

ulterioare  se  propune   majorarea  numărului  total  de  posturi pentru   Muzeul 

Judeţean  de Istorie și Arheologie  Prahova  de la 130 la 137,  după  cum urmează ( 1 

post vacant de muzeograf cu studii superioare/ debutant, 1 post vacant de conservator 

cu studii superioare / debutant, 1 post vacant de gestionar custode cu studii medii / 

treapta profesională II, 1 post vacant de îngrijitor și 3 posturi vacante de paznici -  

posturile sunt prevăzute pentru Obiectivul muzeal  -  Conacul Pană Filipescu ). 

          Pentru  organizarea  și desfășurarea eficientă  a activității muzeale în teritoriu 

se propune desființarea  postului  vacant de director adjunct  și se înființează postul 

vacant de director general adjunct,  grad II.  

         Postul vacant de contabil șef se desființează și se înființează postul vacant de 

șef birou financiar – contabil, achiziții publice, grad II.  

         Compartimentul financiar – contabil, achiziții publice se reorganizează în 

Biroul financiar – contabil , achiziții publice cu 6 posturi (1 post de conducere și 5 

posturi de execuție ).  

          Biroul tehnic administrativ se reorganizează în Serviciul gospodărire,  

întreținere, transport  direct în subordinea managerului(directorul general ) , cu  o 

structură de  10 posturi ( 9 posturi de execuție  și 1 post ocupat de șef serviciu  

rezultat   prin  transformarea  postului  ocupat de  șef  birou având în vedere că prin 

reorganizare a crescut volumul de activitate  în domeniul administrativ).  

           În subordinea  directă a directorului adjunct, grad II se mută Secția conservare, 

restaurare,  depozite  aflată  în subordinea directorului, grad II  și Muzeul Casa 

domnească Brebu aflat  în subordinea  managerului (directorul general ).            

           

 



        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 5  

posturi ocupate a căror titulari au fost declarați admiși la examenul  de promovare în 

grade  profesionale  organizat  de instituție în luna octombrie 2015,  conform 

Procesului - Verbal anexat.  

            Transformările de posturi : 

- 1 post ocupat de restaurator, studii superioare / grad profesional  I în 1 post  

ocupat de restaurator / grad profesional  IA, 

- 1 post ocupat de muzeograf cu studii superioare / grad profesional I  în  1 post  

ocupat  de muzeograf / grad profesional IA, 

- 1 post ocupat de conservator cu studii superioare / grad profesional debutant  

în 1 post ocupat de conservator  / grad profesional  II 

- 1 post ocupat de referent  cu studii superioare / grad debutant în 1 post ocupat 

 de referent / grad profesional I, 

- 1 post ocupat  de referent de specialitate cu studii superioare / grad  

profesional  III  în  post  ocupat de referent de specialitate / grad profesional  II  . 

          Urmare  a  finalizării cursurilor de conservare  de către titularul unui post 

ocupat de gestionar custode, cu studii medii,  treapta profesională I  se propune 

echivalarea  acestei funcții  în funcția de conservator, cu studii medii, treapta  

profesională I   (prin schimbarea denumirii postului și având în vedere că  aceste 

funcții se pot echivala dacă sunt îndeplinite condițiile specifice pentru ocuparea 

acestora,  regăsindu-se la același nr. crt. 7,  lit. b),  Cap.  III , anexa  IV  în Legea nr. 

284/2010  ) . 

          Se  propune mutarea definitivă  a  3 posturi  ocupate de paznici (de la “Conacul 

Bellu”  și „Crama 1777” ca urmare a externalizării activității de pază )  la Muzeul 

memorial „Paul Constantinescu”,  la Muzeul memorial „ Nichita Stănescu ” și la 

Serviciul gospodărire, întreținere, transport . 

          Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”  a beneficiat de restaurarea clădirii cu 

fonduri  externe  nerambursabile  și urmare a reorganizării activității  se propune să se 

transforme 1  post vacant de muzeograf,  studii superioare/ grad profesional I în 1 

post vacant de muzeograf, studii superioare / grad profesional debutant . 

             Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în fondurile bugetare 

alocate pentru anul 2015 .     

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

CHIRIŢĂ STELIANA 
 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 
 

 

 

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.” 

          Văzând  referatul  nr. 3.414 / 14 octombrie  2015  al  Muzeului  Judeţean de 

Istorie și Arheologie  Prahova   și  în   conformitate cu  prevederile   din  Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea  unor  măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare  se  propune   majorarea  numărului total de 

posturi  pentru   Muzeul  Judeţean  de  Istorie și Arheologie  Prahova  de la 130 la 

137 în principal pentru  Obiectivul muzeal  -  Conacul Pană Filipescu  care a  fost 

restaurat  și consolidat prin  implementarea  proiectului  “Restaurarea și consolidarea 

Conacului Pană Filipescu” finanțat din fonduri externe nerambursabile . 

          Pentru  organizarea  și desfășurarea eficientă  a activității muzeale în teritoriu 

se propune desființarea  postului  vacant de director adjunct  și se înființează postul 

vacant de director general adjunct,  grad II.  

         Postul vacant de contabil șef se desființează și se înființează postul vacant de 

șef birou financiar – contabil, achiziții publice, grad II.  

         Compartimentul financiar – contabil, achiziții publice se reorganizează în 

Biroul financiar – contabil , achiziții publice.  

          Biroul tehnic administrativ se reorganizează în Serviciul gospodărire,  

întreținere, transport  direct în subordinea managerului(directorul general ).             

          Luând în considerare prevederile legale se propune transformarea  a 5  posturi 

ocupate a căror titulari au fost declarați admiși la examenul  de promovare în grade  

profesionale  organizat  de instituție în luna octombrie 2015,  conform Procesului - 

Verbal anexat.  

            Transformările de posturi : 

- 1 post ocupat de restaurator, studii superioare / grad profesional  I în 1 post  

ocupat de restaurator / grad profesional  IA, 

- 1 post ocupat de muzeograf cu studii superioare / grad profesional I  în  1 post  

ocupat  de muzeograf / grad profesional IA, 

- 1 post ocupat de conservator cu studii superioare / grad profesional debutant  



în 1 post ocupat de conservator  / grad profesional  II 

- 1 post ocupat de referent  cu studii superioare / grad debutant în 1 post ocupat 

 de referent / grad profesional I, 

- 1 post ocupat  de referent de specialitate cu studii superioare / grad  

profesional  III  în  post  ocupat de referent de specialitate / grad profesional  II  . 

          Urmare  a  finalizării cursurilor de conservare  de către titularul unui post 

ocupat de gestionar custode, cu studii medii,  treapta profesională I  se propune 

echivalarea  acestei funcții  în funcția de conservator, cu studii medii, treapta  

profesională I   (prin schimbarea denumirii postului și având în vedere că  aceste 

funcții se pot echivala dacă sunt îndeplinite condițiile specifice pentru ocuparea 

acestora,  regăsindu-se la același nr. crt. 7,  lit. b),  Cap.  III , anexa  IV  în Legea nr. 

284/2010  ) . 

          Se  propune mutarea definitivă  a  3 posturi  ocupate de paznici (de la “Conacul 

Bellu”  și „Crama 1777” ca urmare a externalizării activității de pază )  la Muzeul 

memorial „Paul Constantinescu”,  la Muzeul memorial „ Nichita Stănescu ” și la 

Serviciul gospodărire, întreținere, transport . 

          Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”  a beneficiat de restaurarea clădirii cu 

fonduri  externe  nerambursabile  și urmare a reorganizării activității  se propune să se 

transforme 1  post vacant de muzeograf,  studii superioare/ grad profesional I în 1 

post vacant de muzeograf, studii superioare / grad profesional debutant  
  
      Având în vedere aceste obiective  vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 

 

 

 

 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 

TOADER  BOGDAN  ANDREI 

 

 

                                                               

 

                                                                 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 

 

 


