
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii pentru  

Muzeul de Artă Craiova 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 798/02.06.2022 al Muzeului de Artă 

Craiova, raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 

14412/07.06.2022, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 

15921/23.06.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza Legii nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și a art. 31 alin. (2) și (4) din Legea–cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit.c) și art.182 alin. (1) și art.196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul de Artă Craiova, 

potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2.  - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă 

Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

  Art.3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Muzeul de 

Artă Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     

        Nr._______                                         Adoptată la data de _______/2022 

 

 

        PREŞEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

                                                                                      AL JUDEȚULUI 

     DORIN-COSMIN VASILE  

                                                                         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

                                     Președinte, 

 

                                               Dorin Cosmin Vasile  
 

 

 

 

Nr. 798/02.06.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA 

MODIFICARII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCTII PENTRU 

 MUZEUL DE ARTA CRAIOVA  

 
 Muzeul de Artă Craiova a luat ființă în anul 1908, în urma ducerii la îndeplinire a 

dorințelor testamentare ale lui Alexandru și Aristia Aman, funcționând sub titulatura de 

Pinacoteca Alexandru și Aristia Aman. 

 Reorganizat în temeiul Legii 803/1946, în anul 1954 muzeul a funcționat ca instituție de 

sine stătătoare până în iulie 1986 când, în mod nelegal, a fost înglobat în Complexul Muzeal 

Județean Dolj. 

 Începând cu 1 ianuarie 1991, prin Decizia Prefecturii Dolj nr.336/28 decembrie 1990 și 

Dispoziția nr.22/29 decembrie 1990 a Inspectoratului pentru Cultură al Județului Dolj, în baza 

Decretului lege nr.61/1990 și a Legii nr.5/1990, Muzeul de Artă a redevenit instituție cu 

personalitate juridică proprie. În prezent, Muzeul de Artă Craiova funcționează după legislația 

aflată în vigoare, din care menționăm Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice și Legea 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Muzeul de Artă Craiova este o instituție publică de cultură aflată în serviciul societății, 

a cărei misiune este conservarea, cercetarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului pe care 

îl administrează și totodată promovează printr-o ofertă consistentă și variată de activități 

multidisciplinare în scopul cunoașterii și educării. 

In ultimii ani s-a constatat o deficienta majora de personal, numarul de săli de expunere 

nefiind acoperit de numarul angajatilor cu atributii de supraveghere a patrimoniului. In cazurile 

in care a fost necesara efectuarea de ore peste norma zilnica de program, au fost dificultati in 

recuperarea orelor suplimentare si programarea personalului, iar in cazul unor evenimente de o 

amploare mai mare a fost nevoie sa apelam la echipe de voluntari pentru buna functionare a 

muzeului. 

Având în vedere preconizata crestere a volumului activitatilor culturale in cadrul 

institutiei noastre prin adaugarea la Muzeulul de Arta  Craiova a unui spatiu nou, respectiv 

Centrul Brancusi, spatiu constand intr-un  ansamblu ce se adauga spatiilor de expunere 

existente, apreciem necesara infiintarea unui numar de 8 posturi supraveghetor muzeu în cadrul 

Compartimentului Conservare, Supraveghere și Custozi, pentru buna functionare a institutiei 

noastre.  

Având în vedere organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioară 

celei deținute, din data de 17.05.2022, solicităm modificarea statului de funcții prin 

transformarea unui post de muzeograf IS în muzeograf IAS, în cadrul Serviciului Artă – 

Compartimentul Științific și Relații cu Publicul. 



Aceasta modificare este necesară deoarece sunt indeplinite condițiile pentru promovare, 

conform Dispoziției nr.308/30.04.2015 a Consiliului Județean Dolj privind Regulamentul de 

Organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioarea personalului contractual din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Dolj, 

precum și din cadrul instituțiilor din subordinea CJD și conform Legii 153/2017. 

Ținând cont de modificările aduse la statul de funcții privind înființarea celor 8 posturi 

de supraveghetor muzeu în cadrul Compartimentului Conservare, Supraveghere și Custozi se 

propune spre aprobare modificarea corespunzătoare a organigramei. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării  organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă 

Craiova, conform anexei. 

 

Manager 

Ștefârță Emilian 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 14412 din 07.06.2022  

                                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Craiova 

 

Muzeul de Artă Craiova este o instituție publică de cultură, care funcționează 

în subordinea Consiliului Județean Dolj.  

Muzeul de Artă Craiova își desfășoară activitatea în baza Legii muzeelor şi a 

colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) lit. 

c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, iar în acest sens 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. 

 Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

modificării organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova, 

înregistrat sub nr. 798/2022, s-au constatat următoarele: 

Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  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, 

iar în situaţia în care nu există un post vacant, 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-unul de nivel imediat 

superior. 

Astfel, având în vedere organizarea examenului de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut, organizat în luna mai 2022, se propune 

următoarea modificare a statului de funcții: 



- transformarea unui post de muzeograf, gradul profesional I, studii superioare, 

din cadrul Compartimentului Artă, în muzeograf, gradul profesional IA, studii 

superioare, ca urmare a promovării titularului postului în gradul profesional imediat 

superior celui deținut. 

De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a instituției, ținând cont 

de extinderea spațiului de expunere al Muzeului de Artă, prin preluarea Centrului 

Cultural Brâncuși, preluare preconizată în perioada imediat următoare, se propune 

înființarea a 8 posturi de supraveghetor muzeu, treapta I, în cadrul Compartimentului 

Conservare, Supraveghere și Custozi. 

   Statul de funcții propus spre aprobare este întocmit potrivit Legii–cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Prin organigrama înaintată spre aprobare de către Muzeul de Artă Craiova se 

modifică structura funcțională a Compartimentului Conservare, Supraveghere și 

Custozi, în urma înființării celor 8 posturi de supraveghetor muzeu. 

Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse Umane 

propune spre aprobare organigrama și statul de funcții în forma înaintată de către 

Muzeul de Artă Craiova. 

  

 

 

  ADMINISTRATOR PUBLIC                               Șef Serviciu, 

                                                                                    Organizare Resurse Umane 

               Cosmin DURLE                                                   

                                                                                             Anda NICOLAE 

 

                                                                                                     Întocmit, 

 

                                                                                               Elena BUDURU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 15921/23.06.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

           Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcții pentru Muzeul de Arta Craiova 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Muzeul de Arta Craiova; 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 31 alin.(2) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.c), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

          AVIZAT,                                                                              ÎNTOCMIT, 

   Sef Serviciu Juridic                             Consilier Juridic 

       Daiana Stoica                                                                         Cristina Paduraru 
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MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA                                                                                    Anexa nr. 2 la Hotararea nr. .............. / .................. 

STAT DE FUNCŢII CENTRALIZAT 
(Întocmit conform Legii nr.153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivel 

studii 

Grad 

profesional 

Treapta 

profesională 

Număr 

posturi 
de conducere de execuţie 

1 manager  S II  1 

2 director adjunct  S II  1 

3 contabil şef  S II  1 

4 şef serviciu  S II  2 

5  cercetător ştiinţific S I  1 

6  muzeograf S IA  6 

7  muzeograf S I  3 

8  restaurator S IA  2 

9  conservator S IA  1 

10  restaurator S I  1 

11  inginer de sistem  S IA  2 

12  economist S IA  3 

13  consilier juridic S I  1 

14  conservator M  IA 1 

15  conservator  M  I 1 

16  gestionar custode M  IA 4 

17  gestionar custode M  I 3 

18  gestionar custode  M  II 2 

19  gestionar custode M  debutant 1 

20  restaurator M  I 1 

21  administrator M  I 1 

22  muncitor calificat      M;G  I 2 

23  supraveghetor muzeu    11 

24  pompier M;G   1 

 

               TOTAL                           45 

  

MANAGER,                                                                     ÎNTOCMIT, 

                                                                Ștefârță Emilian                                                                     Chifu Iulia 




