
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea  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.17.591 / 04 septembrei 2017  al Serviciului resurse 

umane   privind modificarea  statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și 

Arheologie Prahova. 

             - Prevederile din  Legea – Cadru nr.153/2017  privind  salarizarea  

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 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 . 

           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  statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de  

Istorie și Arheologie Prahova . 

            (2)  Statul de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie  Prahova,  

modificat  conform prevederilor  alin.(1)  este  prevăzut  în anexa  care face 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  

 

                                                                                                                                                                                                                              

     Contrasemnează,  

                                                                                              SECRETAR , 

                                                                                         Bîgiu Hermina Adi   

                                                                                             
 Ploieşti, 29 sep 2017 

 Nr. 170 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  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. 2785/18 august 2017  al Muzeului  Judeţean de Istorie și 

Arheologie  Prahova   se consideră  oportună  modificarea  statului de funcţii,   cu  

reîncadrarea  funcțiilor  și  menţinerea  în numărul  total  de 137 posturi aprobate (14 

funcții de conducere și 123 funcții de execuție ).        

                 

         În Capitolul III,  art. 31 alin. (4) din Legea  nr. 153/2017 privind  salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice  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 acesta este  încadrat într-un nivel 

imediat superior”. 

  Luând în considerare prevederile legale se propune transformarea  a  7(șapte)  

posturi ocupate  pentru care  titularii au fost declarați admiși la examenele de 

promovare  în grade sau treapte profesionale organizate  de instituție în  luna iunie 

2017.   
             
      Având în vedere aceste obiective  vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 

 

 

                                                     P R E Ş E D I N T E, 

                                             TOADER BOGDAN ANDREI   

 

                                                   

   

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Serviciul resurse umane                  
Nr.17.591 /  Dosar IB /3/  04  septembrie 2017                                                               

R A P O R T 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea  statului de funcţii pentru  Muzeul 

Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova  

            Văzând  referatul nr. 2785 / 18 august 2017    al Muzeului  Judeţean de Istorie 

și Arheologie  Prahova   se consideră  oportună  modificarea  statului de funcţii,   cu 

reîncadrarea funcțiilor și menţinerea în numărul  total de 137 posturi aprobate (14 

funcții de conducere și 123 funcții de execuție ).        

   În Capitolul III, art. 31 alin. (4) din Legea  nr. 153/2017 privind  salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice  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 acesta este  încadrat într-un nivel 

imediat superior”. 

  Luând în considerare prevederile legale se propune transformarea  a  7(șapte)  

posturi ocupate  pentru care  titularii au fost declarați admiși la examenele de 

promovare  în grade sau treapte profesionale organizate  de instituție în  luna iunie 

2017  - conform Proceselor – Verbale  anexate.  

      Transformări  de posturi : 

- 1 (un ) post ocupat  de  muzeograf, studii superioare, grad profesional I  din 

cadrul Biroului istorie, se transformă în 1 (un )  post ocupat de muzeograf, grad 

profesional IA;   

- 1 (un ) post ocupat de  muzeograf, studii superioare, grad profesional I  din cadrul  

Muzeului Casa de târgoveț din sec. XVIII-XIX, se transformă în  1 (un)  post ocupat 

de muzeograf, grad profesional IA ; 

- 2 (două) posturi ocupate de   arheologi,  studii superioare,  grad profesional I  din  

cadrul Biroului arheologie  se transformă în  2 (două)  posturi ocupate de arheologi, 

grad profesional IA ; 

- 1 (un) post ocupat de referent de specialitate, studii superioare,   grad  

profesional II   din cadrul Biroului financiar contabil    se transformă în  1 (un)  post 

ocupat de referent de specialitate ,  grad profesional I ; 

- 1(un)  post ocupat de gestionar custode, studii medii, treaptă profesională II  din  

cadrul Muzeului memorial ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte  se transformă în 1(un) 

post ocupat de  gestionar custode,  treaptă profesională I ;       

- 1(un) post ocupat de muncitor calificat, studii  generale, treaptă profesională II, 

 din cadrul  Serviciului gospodărire, întreținere, transport   se transformă  în 1 (un) 

post ocupat de  muncitor,  treapta profesională I. 

     Pentru salariații promovați 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 2017 .                           

  ŞEF SERVICIU, 

                                                                      Ion Elena 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                       A N E X A  

                                                                                                         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 3 - 

 

Şef serviciu 

 

S Gradul  II 2  

Șef birou S Gradul II 6 - 

 

Cercetator stiintific S Gradul I 

 

- 1 

Muzeograf  S Gradul IA - 11 

 

Muzeograf S Gradul I - 2 

 

Muzeograf S Gradul II - 6 

 

Arheolog  S Gradul IA - 3 

 

Arheolog  S Gradul II - 1 

 

Conservator  S Gradul IA - 2 

 

Conservator S Gradul I 

 

- 1 

Conservator S Gradul II - 3 

 

Conservator M Treapta I - 5 

 

Restaurator  S Gradul IA - 4 

 

Restaurator SSD Gradul I  1 

 

Bibliotecar S Gradul IA - 1 

 

Bibliotecar 

 

M Treapta IA 

 

- 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar custode M Treapta I - 16 

 

Gestionar custode M Treapta II - 2 

 

Supraveghetor muzeu M,G - - 10 

 

Referent de specialitate  S Gradul I 

 

 1 

Referent de specialitate S Gradul II - 1 

 

Referent  S Gradul I - 4 

 

Referent  SSD Gradul I - 1 

 

Referent M Treapta II - 1 

 

Economist S Gradul IA - 2 

 

Casier  M - - 1 

 

Analist (programator)aj. M Treapta IA - 1 

 

Analist (programator)aj M Treapta I - 1 

 

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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