
 

  
 

  H O T Ă R Â R E  
- PROIECT – 

 
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare 

a promovării în grad profesional imediat superior celui  deținut 
 

   Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 12688/16.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Adresa Muzeului Județean Olt nr.988/14.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.12545/14.11.2022; 
- Raportul final nr.978/10.11.2022 al examenului din data de 07.11.2022 organizat pentru 

promovarea personalului contractual din cadrul Muzeului Județean Olt;  
- prevederile art.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art.1 și art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 
- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1) din Legea - cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Anexa III - Cap.III, pct.II lit.b) poziția nr.1 la legea-cadru; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6, art.7 alin.(5) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice 
subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.100 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 
Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt,  
 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
       Art.1. Începând cu data de 01.12.2022, se aprobă transformarea postului aferent personalului 

contractual de execuție de muzeograf, grad profesional I, nivel studii S, din cadrul Secției de Istorie 

și Artă – Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt a Muzeului Județean Olt 

(poziția nr.7 în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
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Județean Olt nr.193/22.12.2021), în post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, ca 

urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut. 

       Art.2. Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.193/22.12.2021, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta 

hotărâre. 

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse 
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

 
 
 

  INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

  Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               AVIZAT, 
                                                                                                Secretar  General al Judeţului, 

                                                                                      Marinela-Elena ILIE  
 

 

 
 
 

 

 



 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
  la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 
celui deținut 

 

 
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 acestei legi 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 PERSONALUL BIBLIOTECII JUDEȚENE 

OLT ,,ION MINULESCUˮ 
 

II.A. Structura organizatorică   
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 193/22.12.2021 au fost aprobate următoarele: 

reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de posturi, organigrama, statul de funcții și 
Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt. 
 
Structura organizatorică aprobată a Muzeului Județean Olt este următoarea: 

 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ APROBATĂ  

1. Manager (Director) 1 post 

2. Secția de Istorie și Artă 
Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă Plastică 

Slatina, Piatra-Olt 

15 posturi 

3. Secția de Etnografie 
Colecțiile de Etnografie și Artă Populară Slatina, 

Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt 

8 posturi 

4. Serviciul de Conservare- Restaurare a 
Patrimoniului 

9 posturi 

5. Contabil Șef, grad II 1 post 

           Nr.12688/16.11.2022 
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6. Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică 
și Administrativ 

11 posturi 

 TOTAL 45 posturi 

 
II.B. Personalul Muzeului 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 din secțiile și serviciile 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.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 tehnic, economic și administrativ din cadrul Muzeului Județean Olt 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. SOLICITARE DE TRANSFORMARE POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN OLT 
 

 Conform prevederilor art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, promovarea 
personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe 
un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea 
postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.  

 Conform prevederilor art.6 alin.(1)-(4) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.174/28.05.2015, prin promovare în grad sau treaptă profesională, după caz, se asigură 
evoluţia în carieră a personalului contractual. 

Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă din cadrul aparatului 
de specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, precum şi din 
cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt, în grade sau 
trepte profesionale, se face, de regulă, pe un post vacant existent în statul de funcţii. 

În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu 
contract individual de muncă, 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.  

Transformarea posturilor ocupate în vederea promovării se face numai cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite, respectiv Președintele Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate 
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.174/28.05.2015, încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de 



promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc 
promovarea. 

     În data de 07.11.2022, Muzeul Județean Olt, cu acordul Consiliului Județean Olt, a organizat 
examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul muzeului 
care îndeplinea condițiile de promovare. 

     Așa cum reiese din Raportul final nr.978/10.11.2022 al examenului de promovare, 
candidatul înscris la examenul de promovare a fost declarat ,,admis”. 

     În data de 8 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prin care a fost abrogată Hotărârea 
Guvernului nr.1286/2011. 

 Potrivit prevederilor art. 100 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, concursurile de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, precum şi concursul de promovare a 
personalului contractual pentru care a fost demarată procedura de organizare şi desfăşurare 
până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfăşoară în continuare potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Prin adresa nr.988/14.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12545/14.11.2022, 
Muzeul Județean Olt a solicitat transformarea postului de execuție de Muzeograf, grad 
profesional I, nivel studii S, din cadrul Secției de Istorie și Artă – Colecțiile de Arheologie, Istorie și 
Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt a Muzeului Județean Olt (poziția nr.7 în statul de funcții al Muzeului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021), în post de 
muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, ca urmare a promovării în grad profesional 
imediat superior celui deținut.  

    Prin aceeași adresă Muzeul Județean Olt informează că transformarea postului 
susmenționat se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2022. 

 
 

IV.PROPUNERI FINALE 
 

 Având în vedere: 
- Adresa Muzeului Județean Olt nr.988/14.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.12545/14.11.2022; 
- Raportul final nr.978/10.11.2022 al examenului din data de 07.11.2022 organizat pentru 

promovarea personalului contractual din cadrul Muzeului Județean Olt;  
- prevederile art.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art.1 și art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 

republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 
- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1) din Legea - cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Anexa III - Cap.III, pct.II lit.b) poziția nr.1 la legea-cadru; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6, art.7 alin.(5) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent 
de lucru al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.100 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la 
reorganizarea Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 



statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean 
Olt, 

 
  prin proiectul de hotărâre se propun, începând cu data de 01.12.2022, următoarele: 

➢   transformarea postului aferent personalului contractual de execuție de muzeograf, grad 

profesional I, nivel studii S, din cadrul Secției de Istorie și Artă – Colecțiile de Arheologie, 

Istorie și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt a Muzeului Județean Olt (poziția nr.7 în statul de funcții 

al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021), în 

post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, ca urmare a promovării în grad 

profesional imediat superior celui deținut; 

➢    modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 193/22.12.2021. 

 
   Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

        
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

                                                               Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                     
Serviciul Resurse Umane                                                                     
și Managementul Unităților Sanitare                                               
Nr. 12694/16.11.2022 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat 
superior celui deținut 

 
                    

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 acestei 
legi 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 PERSONALUL BIBLIOTECII JUDEȚENE 

OLT ,,ION MINULESCUˮ 
 

II.A. Structura organizatorică   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 193/22.12.2021 au fost aprobate următoarele: 

reorganizarea Muzeului Județean Olt, numărul de posturi, organigrama, statul de funcții și 

Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt. 

Structura organizatorică aprobată a Muzeului Județean Olt este următoarea: 
 

Nr. 

crt. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

APROBATĂ 

 

1. Manager (Director) 1 post 

2. Secția de Istorie și Artă 
Colecțiile de Arheologie, Istorie și Artă 

Plastică Slatina, Piatra-Olt 

15 posturi 

3. Secția de Etnografie 

Colecțiile de Etnografie și Artă Populară 

Slatina, Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt 

8 posturi 

4. Serviciul de Conservare- Restaurare a 

Patrimoniului 

9 posturi 

5. Contabil Șef, grad II 1 post 

6. Biroul Contabilitate, Resurse Umane, 
Informatică și Administrativ 

11 posturi 

 TOTAL 45 posturi 
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II.B. Personalul Muzeului 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 din secțiile și serviciile 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.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 tehnic, economic și administrativ din cadrul Muzeului Județean Olt 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. SOLICITARE DE TRANSFORMARE POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL MUZEULUI 

JUDEȚEAN OLT 
 

 Conform prevederilor art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, promovarea personalului contractual 
din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia 
în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.  

 Conform prevederilor art.6 alin.(1)-(4) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.174/28.05.2015, prin 
promovare în grad sau treaptă profesională, după caz, se asigură evoluţia în carieră a 
personalului contractual. 

Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de 
specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt, în grade sau trepte 
profesionale, se face, de regulă, pe un post vacant existent în statul de funcţii. 

În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract 
individual de muncă, 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.  

Transformarea posturilor ocupate în vederea promovării se face numai cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite, respectiv Președintele Consiliului Județean Olt. 

Potrivit prevederilor art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.174/28.05.2015, 
încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu 
prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea. 

     În data de 07.11.2022, Muzeul Județean Olt, cu acordul Consiliului Județean Olt, a organizat 

examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul muzeului care 

îndeplinea condițiile de promovare. 
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     Așa cum reiese din Raportul final nr.978/10.11.2022 al examenului de promovare, 
candidatul înscris la examenul de promovare a fost declarat ,,admis”. 

     În data de 8 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prin care a fost abrogată Hotărârea 
Guvernului nr.1286/2011. 

 Potrivit prevederilor art. 100 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, concursurile de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, precum şi concursul de promovare a 
personalului contractual pentru care a fost demarată procedura de organizare şi desfăşurare 
până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfăşoară în continuare potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Prin adresa nr.988/14.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12545/14.11.2022, 
Muzeul Județean Olt a solicitat transformarea postului de execuție de Muzeograf, grad 
profesional I, nivel studii S, din cadrul Secției de Istorie și Artă – Colecțiile de Arheologie, Istorie și 
Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt a Muzeului Județean Olt (poziția nr.7 în statul de funcții al Muzeului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021), în post de 
muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, ca urmare a promovării în grad profesional 
imediat superior celui deținut.  

    Prin aceeași adresă Muzeul Județean Olt informează că transformarea postului 
susmenționat se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2022. 

 
IV.PROPUNERI FINALE 

 
  Având în vedere: 

- Adresa Muzeului Județean Olt nr.988/14.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.12545/14.11.2022; 

- Raportul final nr.978/10.11.2022 al examenului din data de 07.11.2022 organizat pentru 
promovarea personalului contractual din cadrul Muzeului Județean Olt;  

- prevederile art.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.7/2020; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1) din Legea - cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Anexa III - Cap.III, pct.II lit.b) poziția nr.1 la legea-cadru; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6, art.7 alin.(5) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice 
subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.100 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021 cu privire la reorganizarea 
Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și 
a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt,  
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  prin proiectul de hotărâre se propun, începând cu data de 01.12.2022, următoarele: 

➢ transformarea postului aferent personalului contractual de execuție de muzeograf, grad 

profesional I, nivel studii S, din cadrul Secției de Istorie și Artă – Colecțiile de Arheologie, Istorie 

și Artă Plastică Slatina, Piatra-Olt a Muzeului Județean Olt (poziția nr.7 în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.193/22.12.2021), în 

post de muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S, ca urmare a promovării în grad 

profesional imediat superior celui deținut; 

➢ modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 193/22.12.2021. 

 
       Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată.  

 
 
 
 
                         Șef serviciu                                                                    Șef serviciu 
          Serviciul Juridic – Contencios                                       Serviciul Resurse Umane 
                    Alin-George RUȚĂ                                            și Managementul Unităților Sanitare  
                                                                                                           Laura BOCAI 
 
 
  


