
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 196/2021 
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și a statului de funcții al personalului din 

cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                                              

nr. 16542/11.11.2021; 
- adresa Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad nr. 1098/09.11.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.16560/12.11.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) și art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) 

coroborate cu cele ale art. 554 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului                                                                             
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (1), art. 19 și art. 31 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din 
anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62/2015 de aprobare a 
Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor individuale anuale și 
Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat următoare a personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate 
al consiliului județean, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului 
Județean Vaslui; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei 
și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu 
modificările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă transformarea unui post de conservator, gradul profesional 
II, cu nivel de studii superioare în conservator, gradul profesional I la Secția Istorie - 
Arheologie, în vederea promovării persoanei care a susținut și a promovat examenul de 
promovare. 



(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 7 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”I”. 

Art.2. – (1) Se aprobă transformarea unui post de bibliotecar, gradul profesional 
II, cu nivel de studii superioare în bibliotecar, gradul profesional I la Secția Personalități 
Bârlădene și Bibliotecă, în vederea promovării persoanei care a susținut și a promovat 
examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 14 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”I”. 

Art.3. – (1) Se aprobă transformarea unui post de muzeograf, gradul profesional I, 
cu nivel de studii superioare în muzeograf, gradul profesional IA la Secția Personalități 
Bârlădene și Bibliotecă, în vederea promovării persoanei care a susținut și a promovat 
examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 15 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”IA”. 

Art.4. – (1) Se aprobă transformarea a două posturi de gestionar custode, treapta 
profesională II, cu nivel de studii medii în gestionar custode, treapta profesională I la 
Secția Artă, în vederea promovării persoanelor care au susținut și au promovat examenul de 
promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, pozițiile nr. 31 și nr. 32 se modifică la coloana 5 
“grad sau treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”I”. 

Art.5. – (1) Se aprobă transformarea unui post de muncitor calificat, treapta 
profesională III, cu nivel de studii medii/generale în muncitor calificat, treapta 
profesională II la Serviciul Juridic-Administrativ, în vederea promovării persoanei care a 
susținut și a promovat examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 47 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”II”. 

Art.6. – (1) Se aprobă transformarea unui post de Șef secție, gradul profesional I 
în Șef secție, gradul profesional II la Secția Istorie-Arheologie. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 3 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”II”. 

Art.7. - (1) Se aprobă transformarea unui post de Șef serviciu, gradul profesional I 
în Șef serviciu, gradul profesional II la Serviciul Astronomie. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr. 22 se modifică la coloana 5 “grad sau 
treaptă”, care va avea următorul cuprins: ”II”. 

Art.8. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Muzeului 
“Vasile Pârvan” Bârlad. 



Art.9. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 61/2019 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile 
Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 
parte din prezenta hotărâre. 

Art.10. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Muzeului 
“Vasile Pârvan” Bârlad, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și 
în Monitorul Oficial al Județului. 

 
          Vaslui, 26 noiembrie 2021 

 
    
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  

                                               
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
         0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

 



 
                                                                                                Anexa  
                                                                                                la Hotărârea nr. 196/2021 
                 

STAT DE FUNCŢII 
al personalului din cadrul Muzeului “Vasile  Pârvan” Bârlad 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea compartimentului şi 
funcţiei 

Nr. 
posturi 

Nivel 
studii  Grad/treaptă 

CONDUCEREA MUZEULUI = 2 
1 Director – manager  1 S II 
2 Contabil sef 1 S II 

SECTIA ISTORIE – ARHEOLOGIE  = 11 
3 Sef secție 1 S II 
4 Muzeograf  1 S IA 
5 Muzeograf 1 S II 
6 Arheolog 1 S IA 
7 Conservator 1 S I 
8 Restaurator 1 M IA 

9-12 Supraveghetor muzeu 4   
13 Gestionar custode  1 M IA 

SECTIA  PERSONALITATI BARLADENE ȘI BIBLIOTECĂ =  5 
14 Bibliotecar 1 S I 
15 Muzeograf                                     1 S IA 
16 Gestionar custode   1 M IA 

17-18 Supraveghetor muzeu 2 M  
SECTIA STIINTELE NATURII  =  3 

19 Muzeograf 1 S IA 
20 Conservator  1 M IA 
21 Gestionar custode  1 M IA 

SERVICIUL ASTRONOMIE = 6 
22 Şef serviciu 1 S II 
23 Muzeograf 1 S IA 
24 Fotograf 1 M IA 

25-27 Supraveghetor muzeu 3   
SECTIA ARTA =  9 

28 Muzeograf    1 S II 
29 Desenator artistic 1 S II 
30 Gestionar custode 1 M IA 

31-32 Gestionar custode 2 M I 
33-36 Supraveghetor muzeu 4   

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE SI RESURSE UMANE=1 
37 Economist 1 S I 

SERVICIUL JURIDIC-ADMINISTRATIV=22 
38 Şef serviciu 1 S II 
39 Referent 1 M II 
40 Analist programator ajutor 1 M I 
41 Referent de specialitate 1 S I 
42 Pompier 1 M;G  
43 Şofer 1 M;G I 

44-45 Muncitor calificat 2 M;G I 
46 Muncitor calificat 1 M;G I 
47 Muncitor calificat 1 M;G II 

48-49 Îngrijitor 2 M;G  
50-59 Paznic 10 M;G  


