
ROMÂNIA                                                                                                       PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                      Secretar al judeţului,     

                                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                            

                                                                                                                     

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcții al  Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

 - Solicitarea managerului Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” nr. 1952/2018, 

înregistrată la Consiliului Județean Gorj nr.13599/2018; 

 - prevederile art. 25 din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată (r2), cu 

modificările şi completările; 

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

cu modificările și completările ulterioare;   

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 104, alin. (2), lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de 

funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea 

aplicării dispoziţiilor Ordonanţei nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare: 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Statul de funcţii al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, conform 

Anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa  nr. 17 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010,  cu modificările şi 

completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Muzeului Judeţean 

Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”. 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din ___________ 2018 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



de conducere de execuţie

1

director (manager) S

Contabil șef S

2

Șef secţie

cercetător știinţific I S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf I S

muzeograf I S

muzeograf II S

consilier juridic I* S

referent IA SSD

restaurator (textile) IA M

restaurator (ceramică metal) II M

3

Șef secţie muzeograf II S

referent I S

restaurator (etnografie) IA M

restaurator (lemn) IA M

gestionar custode sală IA M

Secţia de artă şi etnografie

Funcţia contractuală
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ObservaţiiSTRUCTURA

ROMÂNIA                                                                                                                                 

la Hotărârea nr.________/___________

ANEXA 

           STAT DE FUNCŢII

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             

                      AL MUZEULUI JUDEŢEAN GORJ "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"

Nr. 

crt.

Conducere

Secţia de istorie şi arheologie

1



de conducere de execuţie

Funcţia contractuală
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ObservaţiiSTRUCTURA
Nr. 

crt.

referent IA M

4 Secția memorialistică

Șef secție

muzeograf I S

supraveghetor I M.G.

supraveghetor I M.G.

supraveghetor I M.G.

supraveghetor I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

5

muzeograf IA S

6

inspector specialitate IA S

inspector specialitate I S

inspector specialitate II S

7

administrator I M

șofer I

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat VI M.G.

muncitor calificat I
7

supraveghetor I M;G

supraveghetor I M;G

Comparimentul financiar-contabilitate, resurse umane

Muzeul ,,Tudor Arghezi" - fdin Târgu-Cărbunești

Compartimentul administrativ

2



de conducere de execuţie

Funcţia contractuală

T
re

ap
ta

 

p
ro

fe
si

o
n

al
ă

N
iv

el
u

l 
  

  
  

 

st
u

d
ii

lo
r

ObservaţiiSTRUCTURA
Nr. 

crt.

supraveghetor I M;G

supraveghetor I M;G

supraveghetor I M;G

supraveghetor I M;G

8

inspector de specialitate IA S

referent IA M

                                                                Număr posturi 

Funcţia
Total

Nr. total funcţii contractuale de conducere 5

Nr. total funcţii contractuale de execuţie 48

Nr. total de funcţii în instituţie 53

Nr. total de posturi potrivit art.III alin.(2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fnanciare,  cu 

modificările şi completările ulterioare

53

PREȘEDINTE,

COSMI-NMIHAI POPESCU

NOTĂ:                                                                                                                                                                                                         

Compartimentul achiziţii publice, IT şi relaţii publice

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

CONTRASEMNEAZĂ

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU

* Postul de consilier juridic,  gradul profesional  I rezultat prin transformarea postului de consilier juridic, gradul profesional  II din cadrul Secţiei  de istorie și arheologie

3
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ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              

                                                           

                                                              

                                                                                                                

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii 

 al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

          Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean aprobă …. 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor și serviciilor publice 

de interes judeţean …”. 

          Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” este o instituţie publică de cultură, înfiinţată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturiile materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, 

precum şi ale mediului înconjurător.  

          Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”  funcţionează într-o 

structură care totalizează un număr de 53 de posturi.  

 Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Statului de  funcţii 

al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 

- Anexa nr. 17, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Modificarea supusă spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, 

vizează transformarea postului corespunzător funcției contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul 

profesional II din cadrul Secției istorie și arheologie, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad 

profesional de către titularul acestuia. 

Modalitatea de promovare în funcţie a personalului contractual din instituţiile publice este reglementată 

de prevederile art. 31 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare astfel: 

,,Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte 

profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, 

aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după 

caz. - alin. (2) 

Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată 

altfel prin statute sau alte acte normative specifice. - alin. (5) 

Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de 

performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 

ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac 

parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii 

salariaţilor, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.” - alin. (6) 

În aplicarea acestor dispoziții legale, la nivelul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost 

organizat, în data de 8 octombrie 2018, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției 

contractuale de execuție de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Secției de istorie și arheologie.   

 Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului mai sus menţionat, a fost realizată cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, precum şi ale reglementărilor proprii aprobate prin  

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014. 

 Potrivit Anunțului nr. 1892/2018, întocmit de Comisia de examinare constituită la nivelul Muzeului 

Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, la finalizarea examenului de promovare, ocupantul postului de consilier 

juridic, gradul profesional II din cadrul Secției de istorie și arheologie a fost declarat ,,admis”. 

 Odată cu finalizarea examenului, pentru candidatul declarat ,,admis” sunt îndeplinite condiţiile de 

promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale ocupate de acesta, etapa următoare 

constând în transformarea postului aferent funcţiei contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul 

professional II din cadrul Secției de istorie și arheologie, în consilier juridic, gradul profesional I. 
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Fişa postului pentru salariatul care a promovat se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi, 

corespunzător nivelului postului. 

Modificarea propusă prin proiectul de hotărâre se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobate la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2018  şi fondurile bugetare anuale alocate.  

   Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 104, alin. (2), lit. a) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării 

Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean Gorj 

,,Alexandru Ştefulescu”.  

 

 

                                                            

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii 

 al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune modificarea Statului de funcţii al  Muzeului Judeţean Gorj 

,,Alexandru Ştefulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - anexa nr. 17, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Temeiul legal este asigurat de: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt stabilite competenţele consiliului 

judeţean  ce vizează „aprobarea  organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare 

ale …instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele ,,întocmeşte şi propune 

spre aprobare consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean....”; 

- prevederile art. 25 alin. (1) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare, la care se precizează că: ,,Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt 

organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare 

propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”. 

 Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Statului de  funcţii 

al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 

- Anexa nr. 17, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Modificarea supusă spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, 

vizează transformarea postului corespunzător funcției contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul 

profesional II din cadrul Secției istorie și arheologie, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad 

profesional de către titularul acestuia. 

Modalitatea de promovare în funcţie a personalului contractual din instituţiile publice este reglementată 

de prevederile art. 31 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare astfel: 

,,Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte 

profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, 

aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după 

caz. - alin. (2) 

Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată 

altfel prin statute sau alte acte normative specifice. - alin. (5) 

Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de 

performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 

ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac 

parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii 

salariaţilor, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.” - alin. (6) 

În aplicarea acestor dispoziții legale, la nivelul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost 

organizat, în data de 8 octombrie 2018, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției 

contractuale de execuție de consilier juridic, gradul rofesional II din cadrul Secției de istorie și arheologie.   

 Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului mai sus menţionat, a fost realizată cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, precum şi ale reglementărilor proprii aprobate prin  

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014. 

 Potrivit Anunțului nr. 1892/2018, întocmit de Comisia de examinare constituită la nivelul Muzeului 

Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, la finalizarea examenului de promovare, ocupantul postului de consilier 

juridic, gradul profesional II din cadrul Secției de istorie și arheologie a fost declarat ,,admis”. 

 Odată cu finalizarea examenului, pentru candidatul declarat ,,admis” sunt îndeplinite condiţiile de 

promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale ocupate de acesta, etapa următoare 
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constând în transformarea postului aferent funcţiei contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul 

professional II din cadrul Secției de istorie și arheologie, în consilier juridic, gradul profesional I. 

  Fişa postului pentru salariaţul care a promovat se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi, 

corespunzător nivelului postului. 

Modificarea propusă prin proiectul de hotărâre se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobate la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2018  şi fondurile bugetare anuale alocate.  

   Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem adoptarea 

Proiectului de hotărâre, în forma prezentată.  

 

  

           CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

Direcţia juridică, 

 dezvoltarea capacităţii administrative și 

achiziții publice, 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

„ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

Manager, 

Hortopan Dumitru 

 

                     Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice  

și al unităților sanitare preluate 

  Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia   
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