
 

 

 

 
 

 HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din ___________________ 2017 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă 
Vizuală Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:_____/_____.2017 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 119/15.03.2017 a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2461/15.03.2017; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 Art.1. (1) Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 69/2015 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, care 
răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
 
 

 
 

 

 
 

Coca Ionel                                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./20.03.2017                                                                                                                                               Coca Ionel

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



 

                                                                                                                                                                                                                               Anexa nr. 1 

ORGANIGRAMA 
MUZEULUI DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI 
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Anexa nr. 2 
 

STAT DE FUNCŢII AL MUZEULUI DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI  
 

N
r.

 

C
rt

. 

Structura Funcții contractuale Gr./tr. 
prof 

Nivel 
studii 

Nr. 
posturi 

Specialitatea 
studiilor 

Observ. 

de 
conducere 

de 
 execuție 

A. FUNCTII DE CONDUCERE                                                                                      2 

1. manager manager  II S 1 
studii superioare științe umaniste de 
lunga durata 

 

2. Economist (IA) 
director adj. 
economic 

 II S 1 studii superioare de lunga durata  

B. COMPARTIMENT ACTIVITATE MUZEOGRAFICA                                                10 

3. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

4. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

5. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

6. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

7.  muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

8. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, 
sculptura, critic de arta, de lunga durata 

 

9.  pedagog muzeal  
pedagog 
muzeal 

IA S 1 
studii superioare de lunga durata 
(formare/specializare pedagogie 
muzeala) 

 

10. restaurator  restaurator I S 1 
studii superioare de specialitate de lunga 
durata  

 

11. conservator  conservator I M 1 
studii medii si curs de conservator 
 

 

12. gestionar custode sala  
Gestionar 
custode sala 
 

I M 1 studii medii  

C. COMPARTIMENT DOCUMENTARE RELATII PUBLICE                                        1 

13. documentarist  documentarist 
IA S 1 

studii superioare de filologie sau studii 
superioare  de lunga durata 
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D. COMPARTIMENT INFORMATICA                                                                           3 

14. operator  operator 
I M 1 

studii medii de specialitate sau studii 
medii si curs de specialitate-operator 

 

15. operator  operator 
I M 1 

studii medii de specialitate sau studii 
medii si curs de specialitate-operator 

 

16. operator  operator 
I M 1 

studii medii de specialitate sau studii 
medii si curs de specialitate-operator 

 

E. COMPARTIMENT DE INTRETINERE SI SUPRAVEGHERE                                   7 

17. supraveghetor muzeu  Supraveghetor 
muzeu 

I G:M 1 
studii medii sau generale  

18.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

19.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

20. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

21. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

22.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

23. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

F. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL – PERSONAL,  
ADMINISTRATIV SI SECRETARIAT                                                                        7 

24. referent de specialitate  
referent de 
specialitate 

I S 1 studii superioare de lunga durata  

25. referent  referent IA M 1 
studii medii si curs de inspector resurse 
umane 

 

26. administrator  administrator I M 1 studii medii  

27. paznic  paznic I G:M 1 studii medii sau generale  

28. paznic  paznic I G;M 1 studii medii sau generale  

29. 
muncitor calificat 
(tâmplar) 

 tâmplar I G:M 1 
studii medii de specialitate sau școala 
profesionala de specialitate 

 

30. șofer  șofer I G;M 1 
studii medii de specialitate sau școala 
generala si curs de calificare (permis 
conducere auto B.C.D.) 

 

TOTAL GENERAL 30   

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. _____/_____.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  
organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 

 
 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 119/15.03.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2461/15.03.2017, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a prezentat Consiliului Judeţean Galaţi unele 

propuneri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale instituţiei. Modificarea 

propusă constă în transformarea unui post vacant de muzeograf IA din Statul de funcții în 

pedagog muzeal IA.  

În condițiile implicării Muzeului de Artă Vizuală Galați în evoluția socio-culturala a 

comunitarii prin întregul sau spectru de activitatea şi colaborări instituționale cu accent mai ales 

pe educație se impune crearea postului de pedagog  muzeal văzut ca o lărgire a atribuțiilor 

muzeografice în sensul racordării la nevoia de informare şi diseminare a mesajului oferit de 

Muzeu. Pedagogia muzeala este o ramură nouă a spectrului general muzeografic în sensul 

decodificării către publicul larg a informației specifice muzeale. 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

[…] cultura”. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                       SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./20.03.2017                                                                                                                                            Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. _____/_____.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
 
 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă 

Vizuală Galaţi. 

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este instituţie publică de cultură cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 119/15.03.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2461/15.03.2017, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a prezentat Consiliului Judeţean Galaţi 

unele propuneri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale instituţiei.  

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind: […] cultura”. 

 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  pentru a fi supus 

dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

 
Director executiv, 

 
Stoica George 

Director executiv, 
 

Epure Camelia 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 
 

Arhitect Şef, 
 

Dumitrescu Mărioara 

Şef serviciu, 
 

Mişurnov Andrei 

Şef serviciu, 
 

Ionel Coca 
  

 
 
 
Coca Ionel                                                                                                                            SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./20.03.2017                                                                                                                                 Coca Ionel 


