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HOTĂRÂRE
- PROIECT cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt

-

-

-

-

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 2613/16.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
nota de fundamentare a Muzeului Județean Olt nr. 192/15.03.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.2621/16.03.2021;
prevederile Deciziilor Directorului Muzeului Județean Olt nr. 39 - 42 din 20.08.2018,
nr.17/31.07.2019, nr. 19 - 21 din 15.03.2021 și nr.11/26.02.2021;
prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
nr. 1/15.03.2021;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea
transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea numărului
de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare
pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean
Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 59/29.03.2018 cu privire la: aprobarea
numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean
Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015, cu modificările
ulterioare;
prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată,
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2020;
prevederile Capitolului III pct. II lit. a) și b) din Anexa nr. III și Capitolului II lit. A pct. IV
lit. b) din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.1, art.3-4, art.191 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art.538 alin.(1) și (2), art.539
lit. a) și b), art.540 lit. a) și b), art.541 alin.(1) și alin.(3) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărilor
ulterioare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu
art.139 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,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Olt, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu
organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se modifică prin:
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a) transformarea, începând cu data de 01.03.2021, a postului aferent personalului
contractual de execuție de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel studii S din
cadrul Biroului Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului
Județean Olt (poziția nr.35 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt), în post de inspector
de specialitate, grad profesional II, nivel studii S ca urmare a promovării în grad
profesional imediat superior celui deținut;
b) desființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi vacante în statul de funcții al
Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția
nr. 15 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Istorie și Artă;
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 25 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Etnografie;
− desființarea postului de restaurator, grad profesional IA, nivel studii S (poziția nr.29 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Serviciului de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului;
c) înființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi, pe perioada nedeterminată, în
statul de funcții al Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
− înființarea unui post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
d) mutarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi în statul de funcții al Muzeului
Județean Olt, după cum urmează:
− mutarea postului de îngrijitor, nivel studii M (poziția nr.43 în Statul de funcții al Muzeului
Județean Olt) de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ la
Serviciul de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 19 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Secția de Etnografie la Serviciul de
Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr. 33
în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Serviciul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ.
Art. 2. Organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Olt înscrise în anexele
nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate
și înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu organigrama și statul
de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt, Muzeului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui
Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.
INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN
Marius OPRESCU

Avizat
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții
ale Muzeului Județean Olt

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001, ca
instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Olt, prin unificarea Muzeului
Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean de Etnografie Olt.
Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, conserva, cerceta,
restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii materiale și spirituale
ale existenței și evoluției comunităților umane precum și ale mediului înconjurător, fiind finanțat din
alocații de la bugetul local și din venituri proprii.
Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003,
republicată, muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform
prevederilor legii nr.311/2003, republicată, și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu,
aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura organizatorică,
numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru
Muzeul Județean Olt.
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ ȘI PERSONAL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
II.A. Structura organizatorică
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 au fost aprobate următoarele:
transformarea unor posturi, reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de personal, organigrama,
statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire
membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt.
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 a fost modificată și completată prin
următoarele hotărâri ale Consiliului Județean Olt:
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018 cu privire la aprobarea numărului de
posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.130/30.08.2018 cu privire la transformare posturi în statul
de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/29.11.2018 cu privire la transformarea unui post în
statul de funcții al Muzeului Județean Olt;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/30.01.2020 cu privire la transformarea unor posturi în
statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării.
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Structura organizatorică aprobată a Muzeului Județean Olt este următoarea:
Nr.crt.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ APROBATĂ

1.

Manager (Director)

2.

Secția de Istorie și Artă
Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă
Plastică Slatina, Piatra-Olt
Secția de Etnografie
Colecțiile de Etnografie și Artă Populară
Slatina, Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt
Serviciul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului
Personal Economic, Tehnic și Administrativ

3.

4.
5.

1 post
14 posturi

10 posturi

8 posturi
11 posturi,
din care:

6.

Biroul Contabilitate, Resurse Umane,
Informatică și Administrativ

8 posturi

7.

Personal Auxiliar

3 posturi

TOTAL

44 posturi

II.B. Personalul Muzeul Județean Olt
Personalul Muzeului Județean Olt este încadrat pe posturi aferente personalului contractual al
cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și este salarizat potrivit prevederilor legislației în vigoare privind
salarizarea personalului din unitățile bugetare.
Personalul de conducere din cadrul Muzeului Județean Olt este încadrat pe funcțiile
contractuale prevăzute la Capitolul III (Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România)
pct.II (alte muzee) lit.a) (Funcţii de conducere) din Anexa nr.III (Familia ocupațională de funcții
bugetare "Cultură" – Unități de Cultură,) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Personalul de specialitate/secții este încadrat pe funcțiile contractuale prevăzute la Capitolul
III (Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România) pct.II (alte muzee) lit.b) (Funcţii de
execuţie) din Anexa nr.III (Familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură" – Unități de Cultură,) la
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
ulterioare.
Personalul de specialitate tehnico - economic și de altă specialitate este încadrat pe funcțiile
contractuale prevăzute la Capitolul II lit.A (Salarizarea personalului contractual din administraţia
publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi
servicii publice din subordinea acestora) pct.IV lit. b) din Anexa nr. VIII (Familia ocupațională de funcţii
bugetare ,,Administrație”) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
III. PROPUNERILE MUZEULUI JUDEȚEAN OLT DE MODIFICARE
A ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII
Prin nota de fundamentare nr.192/16.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.2621/16.03.2021, Muzeul Județean Olt, propune următoarele:
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr. 15
în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare), din cadrul Secției de Istorie și Artă;
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția nr. 25
în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare), din cadrul Secției de Etnografie;
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−

−
−
−
−

−

−

desființarea postului de restaurator, grad profesional IA, nivel studii S ( poziția nr.29 în Statul de
funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu
modificările și completările ulterioare) din cadrul Serviciului de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului;
înființarea unui post de arheolog, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de Istorie
și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
înființarea unui post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
înființarea unui post de arheolog, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Secției de Istorie
și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
mutarea postului de îngrijitor, nivel studii M (poziția nr.43 în Statul de funcții al Muzeului Județean
Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările
ulterioare) de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ la Serviciul
de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
mutarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția nr.19 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare) de la Secția de Etnografie la Serviciul
de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
mutarea postului de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr. 33 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare) de la Serviciul de RestaurareConservare a Patrimoniului la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și
Administrativ.

Prin Deciziile Managerului nr.19/15.03.2021, nr.20/15.03.2021 și nr.21/15.03.2021 începând cu
data de 01.04.2021 locul de muncă al unor salariați din cadrul Muzeului Județean Olt se schimbă,
cu acordul acestora.
IV. TRNSFORMAREA UNUI POST CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL
Ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional organizat în luna
februarie 2021, începând cu data de 01.03.2021, un salariat din cadrul Biroului Contabilitate,
Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului Județean Olt a promovat în funcția de
inspector de specialitate, grad profesional II.
V. AVIZUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
Conform prevederilor art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului
Județean Olt, înscris în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație ia hotărâri în baza propunerilor
făcute de șefii de secții și avizate favorabil de managerul (directorul) muzeului în problemele
majore ale activității instituției, având printre atribuții analizarea, propunerea și avizarea statului
de funcții al instituției înaintat spre aprobare Consiliului Județean Olt.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt nr. 1/15.03.2021,
au fost avizate modificările statului de funcții al acestei instituții cuprinse în nota de
fundamentare nr.192/16.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2621/16.03.2021.
De asemenea, în nota de fundamentare, Muzeul Județean Olt menționează că se încadrează în
resursele bugetare alocate cheltuielilor de personal pentru anul 2021.

VI. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
- nota de fundamentare a Muzeului Județean Olt nr. 192/15.03.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.2621/16.03.2021;
- prevederile Deciziilor Directorului Muzeului Județean Olt nr. 39 - 42 din 20.08.2018,
nr.17/31.07.2019, nr. 19 - 21 din 15.03.2021 și nr.11/26.02.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
nr. 1/15.03.2021;
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-

-

-

-

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea
transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea
numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de Administrație al
Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 59/29.03.2018 cu privire la: aprobarea
numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean
Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015, cu modificările
ulterioare;
prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată,
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2020;
prevederile Capitolului III pct. II lit. a) și b) din Anexa nr. III și Capitolului II lit. A pct. IV
lit. b) din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.1, art.3-4, art.191 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art.538 alin.(1) și (2),
art.539 lit. a) și b), art.540 lit. a) și b), art.541 alin.(1) și alin.(3) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completărilor ulterioare,

propunem următoarele:
➢ modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu
organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, prin:
a) transformarea, începând cu data de 01.03.2021, a postului aferent personalului
contractual de execuție de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel studii S din
cadrul Biroului Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului
Județean Olt (poziția nr.35 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt), în post de inspector
de specialitate, grad profesional II, nivel studii S ca urmare a promovării în grad
profesional imediat superior celui deținut;
b) desființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi vacante în statul de funcții al
Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția
nr. 15 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Istorie și Artă;
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 25 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Etnografie;
− desființarea postului de restaurator, grad profesional I, nivel studii S (poziția nr.29 în Statul
de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Serviciului de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului;
c) înființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi, pe perioada nedeterminată, în
statul de funcții al Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
− înființarea unui post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
d) mutarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi în statul de funcții al Muzeului
Județean Olt, după cum urmează:
− mutarea postului de îngrijitor, nivel studii M (poziția nr.43 în Statul de funcții al Muzeului
Județean Olt) de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ la
Serviciul de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 19 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Secția de Etnografie la Serviciul de
Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
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−

mutarea postului de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr. 33
în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Serviciul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ.
➢ organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Olt înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu
organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții
înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun adoptarea lui în
forma în care a fost redactat.

INIȚIATOR
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane
și Managementul Unităților Sanitare
Nr.2617/16.03.2021

APROB
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

RAPORT
referitor la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale
Muzeului Județean Olt

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
Muzeul Județean Olt a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.04.2001,
ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Olt, prin unificarea Muzeului
Județean de Istorie și Artă cu Muzeul Județean de Etnografie Olt.
Muzeul Județean Olt este o instituție publică de cultură, cu rolul de a colecționa, conserva, cerceta,
restaura, comunica și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreării, mărturii materiale și spirituale ale
existenței și evoluției comunităților umane precum și ale mediului înconjurător, fiind finanțat din alocații de
la bugetul local și din venituri proprii.
Conform prevederilor art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003,
republicată, muzeele și colecțiile publice de drept public sunt organizate și funcționează conform
prevederilor legii nr.311/2003, republicată, și ale regulamentului de organizare și funcționare propriu,
aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Astfel, Consiliul Județean Olt, ca autoritate tutelară, aprobă prin hotărâre structura organizatorică,
numărul de personal, statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru
Muzeul Județean Olt.
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ ȘI PERSONAL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
II.A. Structura organizatorică

-

-

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 au fost aprobate următoarele:
transformarea unor posturi, reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de personal, organigrama,
statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire
membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt.
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 a fost modificată și completată prin
următoarele hotărâri ale Consiliului Județean Olt:
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018 cu privire la aprobarea numărului de posturi;
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.130/30.08.2018 cu privire la transformare posturi în statul de
funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/29.11.2018 cu privire la transformarea unui post în statul de
funcții al Muzeului Județean Olt;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/30.01.2020 cu privire la transformarea unor posturi în statul de
funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării.
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Structura organizatorică aprobată a Muzeului Județean Olt este următoarea:
Nr.crt.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ APROBATĂ

1.

Manager (Director)

2.

Secția de Istorie și Artă
Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă
Plastică Slatina, Piatra-Olt
Secția de Etnografie
Colecțiile de Etnografie și Artă Populară
Slatina, Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt
Serviciul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului
Personal Economic, Tehnic și Administrativ

3.

4.
5.

1 post
14 posturi

10 posturi

8 posturi
11 posturi,
din care:

6.

Biroul Contabilitate, Resurse Umane,
Informatică și Administrativ

8 posturi

7.

Personal Auxiliar

3 posturi

TOTAL

44 posturi

II.B. Personalul Muzeul Județean Olt
Personalul Muzeului Județean Olt este încadrat pe posturi aferente personalului contractual
al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și este salarizat potrivit prevederilor legislației în vigoare privind
salarizarea personalului din unitățile bugetare.
Personalul de conducere din cadrul Muzeului Județean Olt este încadrat pe funcțiile
contractuale prevăzute la Capitolul III (Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România) pct.II
(alte muzee) lit.a) (Funcţii de conducere) din Anexa nr.III (Familia ocupațională de funcții bugetare
"Cultură" – Unități de Cultură,) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Personalul de specialitate/secții este încadrat pe funcțiile contractuale prevăzute la Capitolul
III (Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România) pct.II (alte muzee) lit.b) (Funcţii de
execuţie) din Anexa nr.III (Familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură" – Unități de Cultură,) la
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
ulterioare.
Personalul de specialitate tehnico - economic și de altă specialitate este încadrat pe funcțiile
contractuale prevăzute la Capitolul II lit.A (Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate,
prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din
subordinea acestora) pct.IV lit. b) din Anexa nr. VIII (Familia ocupațională de funcţii bugetare
,,Administrație”) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare.
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III. PROPUNERILE MUZEULUI JUDEȚEAN OLT DE MODIFICARE
A ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII
Prin nota de fundamentare nr.192/16.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.2621/16.03.2021, Muzeul Județean Olt, propune următoarele:
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția
nr. 15 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare), din cadrul Secției de Istorie și Artă;
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 25 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare), din cadrul Secției de Etnografie;
− desființarea postului de restaurator, grad profesional IA, nivel studii S (poziția nr.29 în Statul
de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare) din cadrul Serviciului de RestaurareConservare a Patrimoniului;
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
− înființarea unui post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Secției de Istorie
și Artă, Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt;
− mutarea postului de ingrijitor, nivel studii M (poziția nr.43 în Statul de funcții al Muzeului
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și
completările ulterioare) de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și
Administrativ la Serviciul de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția nr.19 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare) de la Secția de Etnografie la Serviciul
de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr. 33 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare) de la Serviciul de RestaurareConservare a Patrimoniului la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și
Administrativ.
Prin Deciziile Managerului nr.19/15.03.2021, nr.20/15.03.2021 și nr.21/15.03.2021 începând cu
data de 01.04.2021 locul de muncă al unor salariați din cadrul Muzeului Județean Olt se schimbă,
cu acordul acestora.
IV. TRNSFORMAREA UNUI POST CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL
Ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional organizat în luna
februarie 2021, începând cu data de 01.03.2021, un salariat din cadrul Biroului Contabilitate,
Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului Județean Olt a promovat în funcția de
inspector de specialitate, grad profesional II.
V. AVIZUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI JUDEȚEAN OLT
Conform prevederilor art.34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului
Județean Olt, înscris în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație ia hotărâri în baza propunerilor
făcute de șefii de secții și avizate favorabil de managerul (directorul) muzeului în problemele
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majore ale activității instituției, având printre atribuții analizarea, propunerea și avizarea statului
de funcții al instituției înaintat spre aprobare Consiliului Județean Olt.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt nr. 1/15.03.2021,
au fost avizate modificările statului de funcții al acestei instituții cuprinse în nota de
fundamentare nr.192/16.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2621/16.03.2021.
De asemenea, în nota de fundamentare, Muzeul Județean Olt menționează că se încadrează în
resursele bugetare alocate cheltuielilor de personal pentru anul 2021.
VI. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
- nota de fundamentare a Muzeului Județean Olt nr. 192/15.03.2021, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.2621/16.03.2021;
- prevederile Deciziilor Directorului Muzeului Județean Olt nr. 39 - 42 din 20.08.2018,
nr.17/31.07.2019, nr. 19 - 21 din 15.03.2021 și nr.11/26.02.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
nr. 1/15.03.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea
transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea
numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și
Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de Administrație al
Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 59/29.03.2018 cu privire la: aprobarea
numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului
Județean Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/30.07.2015, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată,
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2020;
- prevederile Capitolului III pct. II lit. a) și b) din Anexa nr. III și Capitolului II lit. A pct.
IV
lit. b) din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.3-4, art.191 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art.538 alin.(1) și (2),
art.539 lit. a) și b), art.540 lit. a) și b), art.541 alin.(1) și alin.(3) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completărilor ulterioare,
propunem următoarele:
➢ modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Muzeului Județean Olt, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu
organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, prin:
a) transformarea, începând cu data de 01.03.2021, a postului aferent personalului
contractual de execuție de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel studii S
din cadrul Biroului Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ al
Muzeului Județean Olt (poziția nr.35 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt), în post
de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S ca urmare a promovării în
grad profesional imediat superior celui deținut;
b) desființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi vacante în statul de funcții al
Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția
nr. 15 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Istorie și Artă;
− desființarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M
(poziția nr. 25 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Secției de Etnografie;
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−

desființarea postului de restaurator, grad profesional I, nivel studii S (poziția nr.29 în
Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) din cadrul Serviciului de Restaurare-Conservare
a Patrimoniului;
c) înființarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi, pe perioada nedeterminată, în
statul de funcții al Muzeului Județean Olt, după cum urmează:
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;
− înființarea unui post de arheolog, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Secției de
Istorie și Artă;

−

înființarea unui post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, în cadrul Secției
de Istorie și Artă;
d) mutarea, începând cu data de 01.04.2021, a trei posturi în statul de funcții al Muzeului
Județean Olt, după cum urmează:
− mutarea postului de îngrijitor, nivel studii M (poziția nr.43 în Statul de funcții al Muzeului
Județean Olt) de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ la
Serviciul de Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M (poziția
nr. 19 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Secția de Etnografie la Serviciul de
Restaurare-Conservare a Patrimoniului;
− mutarea postului de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii M (poziția nr.
33 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt) de la Serviciul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică și Administrativ.
➢ organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Olt înscrise în anexele nr.1 și nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, astfel cum au fost modificate și înlocuite
cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.59/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții
înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

Şef serviciu
Serviciul Juridic – Contencios
Ana Venera ŞTEFĂNESCU

Şef serviciu
Serviciul Resurse Umane
şi Managementul Unităţilor Sanitare
Angela NICOLAE
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