
ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN     
                                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean  de Istorie și 

Arheologie Prahova     
 

Având în vedere: 
         - Referatul de aprobare nr. 18408/10.08.2022 al domnului președinte al  
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 18409/10.08.2022 al Serviciului resurse 
umane privind modificarea statului de funcţii  pentru  Muzeul Județean  de Istorie și 
Arheologie Prahova;  
       - Prevederile  art.31 alin.(4)  și alin.(5) din  Legea – Cadru nr.153 /2017 
privind  salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare coroborat cu  prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum  și  prevederile 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.b) și  lit. c) și alin. (5) 
lit.d), precum și ale  art 196 alin.(1)  lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
            Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1). Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Județean  
de Istorie și Arheologie Prahova. 

            (2). Statul de funcţii  pentru Muzeul Județean  de Istorie și Arheologie 
Prahova,  modificat  conform  prevederilor  alin.(1)  este  prevăzut  în  anexa  care face  
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Muzeul Județean  de 
Istorie și Arheologie Prahova. 

Art. 3.  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică  va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu      

 
                                                      

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                              SECRETAR GENERAL,  

                                                                                    Hermina Adi  Bîgiu  
 

 
 

 Ploieşti, 31 august 2022 
 
 Nr. 220 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                                         A N E X A  
                                                                                                                          la Hotarârea nr………..    
                                                                                                                          din data de……………..                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                

STAT DE FUNCŢII AL MUZEULUI JUDETEAN 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  
Șef serviciu S Gradul  II 2  
Șef birou S Gradul II 5  
Cercetator stiintific S Gradul I - 1 
Muzeograf  S Gradul IA - 14 
Muzeograf S Gradul I - 4 
Muzeograf S Gradul II - 1 
Arheolog  S Gradul IA - 3 
Arheolog  S Gradul I - 1 
Conservator  S Gradul IA - 4 
Conservator S Gradul I - 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 - 17 
Gestionar custode M Treapta II  1 
Supraveghetor  muzeu M,G - - 8 
Referent de specialitate  S Gradul I  2 
Referent de specialitate S Gradul III  1 
Referent de specialitate S Gradul 

DEBUTANT 
 1 

Referent  S Gradul IA - 4 
Referent S Gradul I  1 
Referent M Treapta IA - 1 
Economist S Gradul IA - 2 
Casier  M - - 1 
Analist(pr.) ajutor M Treapta IA  2 
Secretar dactilograf M Treapta IA  1 
Personal de deservire     
Muncitor calificat M Treapta I - 6 
Șoferi  M Treapta I - 2 
Paznici  M,G - - 23 
Îngrijitori  M,G - - 5 

TOTAL   13 123 
TOTAL POSTURI   136 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 18408/10.08.2022      
 
 
 

REFERAT   DE   APROBARE  
la proiectul  de hotărâre  privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean  

de Istorie și Arheologie Prahova   
 
 

           În conformitate cu prevederile art.173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.b) și c)  și alin. 
(5) lit.d)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ „ Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 
judeţean” 
           Văzând  scrisoarea  nr. 3803/18.07.2022  a  Muzeului Județean  de Istorie și 
Arheologie Prahova,  se consideră oportună și necesară  modificarea statului de funcţii 
cu menținerea numărului total  aprobat  de  136 de posturi (13 funcții de conducere și 
123 de funcții de execuție), astfel : 

-  se transformă 2 posturi ocupate de muzeograf, studii superioare, gradul 
 profesional II /S,  în  2  posturi ocupate de muzeograf, studii superioare, gradul 
profesional I /S, urmare a promovării titularilor în grad profesional imediat superior 
celui deținut. 

- se transformă 1 post ocupat de referent, studii superioare, gradul profesional 
I/S,  

în 1 post ocupat de referent, studii superioare, gradul profesional IA/S, urmare a 
promovării titularului în grad profesional imediat superior celui deținut. 

- se transformă 1 post ocupat de gestionar custode, studii medii, treaptă 
 profesională I/M, în 1 post ocupat de gestionar custode, studii medii, treaptă 
profesională IA/M, urmare a promovării titularului în treapta profesională imediat 
superioară celei deținute. 
 
              Față de cele prezentate, supun  spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre.  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU  

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL  RESURSE UMANE 
Nr. 18409/10.08.2022         
 

R A P O R T 
la proiectul  de hotărâre   privind modificarea statului de funcții pentru Muzeului 

Județean  de Istorie și Arheologie   
 
               Văzând scrisoarea  nr. 3803/18.07.2022  a  Muzeului Județean  de Istorie și 
Arheologie Prahova, Referatul de aprobare nr. 18408/10.08.2022 al domnului 
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, cu respectarea prevederilor  din Ordonanța 
de  Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a prevederilor  din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  se propune modificarea  statului de funcţii cu menținerea   numărului total  
aprobat  de  136 de posturi (13 funcții de conducere și 123 de funcții de execuție). 
            Aplicând prevederile  art.31  (4) din Legea  nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare , se 
menționează „ 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”, se propune  transformarea  
postului ocupat  pentru care  titularul a fost declarat admis la examenul de promovare în 
grad/treaptă profesional/ă  organizat de instituție în  luna iulie 2022  ( conform 
Procesului verbal cu rezultatul examenului de promovare nr. 3628/01.07.2022, anexat), 
astfel:  

- se transformă 2 posturi ocupate de muzeograf, studii superioare, gradul 
 profesional II /S,  în  2  posturi ocupate de muzeograf, studii superioare, gradul 
profesional I /S. 

- se transformă 1 post ocupat de referent, studii superioare, gradul profesional 
I/S,  

în 1 post ocupat de referent, studii superioare, gradul profesional IA/S. 
- se transformă 1 post ocupat de gestionar custode, studii medii, treaptă 

 profesională I/M, în 1 post ocupat de gestionar custode, studii medii, treaptă 
profesională IA/M. 
             Pentru salariații declarați admiși în urma susținerii examenului de promovare, se 
completează fişa de post cu atribuţii de complexitate sporită corespunzător gradului 
profesional obținut. 
 
           Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 
cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2022. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
ION ELENA 
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