
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
         HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.122043/2019, raportul nr.122700/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.123475/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova, pentru anul 2019; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 
completată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
     
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
      INIŢIATOR,  AVIZAT, 
         PRIMAR,   SECRETAR, 

         Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



Personal2\D:\Desktop\dosar net I\pct.11 - organigrama Maria tanase\2 referat de aprobare.doc 

 
ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
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NR. 122043/09.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE 
ANSAMBLULUI FOLCLORIC ”MARIA TANASE” CRAIOVA 

 
 
 
  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local exercită atribuţii privind unitatea 

administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes local. In exercitarea acestor atributii, Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, 

la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 

autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de 

interes local şi statul de funcţii al acestora.  

Prin adresa nr. 117681/02.07.2019, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Craiova, 

Ansamblul Folcloric ”Maria Tanase” Craiova  a inaintat spre analiza si aprobare, statul de functii si 

organigrama pentru anul 2019, aprobate de Consiliul Administrativ al acestei institutii publice de 

cultura. 

       Având în vedere cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric ”Maria Tanase” Craiova, pentru anul 

2019. 

 
         

 
          PRIMAR,                               VICEPRIMAR, 

         MIHAIL GENOIU                                STELIAN BARAGAN 
 

 
 

          
                                                                                          SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                                                                                 GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 122700/10.07.2019 

                              PRIMAR, 
                                               MIHAIL GENOIU 
     
 
 
          

 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019 
 

Prin adresa nr. 1159/2019, înregistrata sub nr. 117681/2019, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, a 
transmis propunerea de aprobare a organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2019. 

Organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova au fost aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 383/2018. 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform notei de fundamentare transmisă prin adresa 
menţionată mai sus şi Hotărârii Consiliului Administrativ nr. 9 din 15.05.2019, îşi menţine, pentru anul 
2019, atât numărul de posturi, respectiv 61 posturi, cât şi structura organizatorică, şi propune modificarea 
statului de funcţii pentru anul 2019, astfel: 

- transformarea a 2 posturi prevăzute la poz. 15 din statul de funcţii aprobat – dansatori, studii 
superioare, grad profesional I în posturi de dansatori, studii superioare, grad profesional IA 
 Solicitarea intervine ca urmare a promovării examenului de promovare în grad de către 2 titulari ai 
posturilor.  

- postul vacant de la poz. 16 din statul de funcţii, de dansator, studii superioare, grad 
profesional II se transformă în dansator, treapta profesională I, studii medii. 

- postul de magaziner aflat în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Organizare 
Spectacole se mută în cadrul Compartimentului Administrativ-Sonorizare, întrucât sarcinile din fişa postului 
corespund acestui compartiment.   
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. c din Ordonanta de Urgenta nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ, Consiliul Local  exercita atributii privind ,, atribuţii privind unitatea 
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 
al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. 
În exercitarea acestor atribuţii consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 
local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora. 
         Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova,  pentru anul 2019, conform anexelor la prezentul raport. 
 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIC 
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                 Anexa nr. 1 la Raportul nr. 122700/2019 
       
 

STAT DE FUNCŢII 

 

AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “ 

 

        61 POSTURI   
 

Nr 

Crt..

                 Funcţia Studii Grad 

 prof. 

Treaptă 

Prof. 

Nr. 

posturi 
totale 

Vacante 

a.  Functii de conducere      

1 Manager S II  1  

2. Contabil sef S II  1  

3. Sef sectie dans S II  1  

4. Sef formatie muncitori SSD II  1  

 TOTAL    4 - 

b. Functii de executie      

 SECTIA MUZICALA      

5. Dirijor S IA  1 1 

6. Solist vocal S I   10    1* 

7. Solist vocal S II  1  

8. Artist instrumentist(vioara, chitara, 

acordeon ) 

S I  3  

9. Artist instrumentist (vioara-2, 

contrabas, tambal) 

S II  4  

10. Solist instrumentist (nai, clarinet) S I  2  

11. Solist instrumentist (taragot) S II  1  

12. Concert maestru  S II      1  

13 Solist vocal M  II 1  
 TOTAL SECTIE     24 2 

 SECTIA DANSURI      

14 Corepetitor S I  1  

15 Dansator S IA  2  

16 Dansator S I  9  

17 Dansator S II  1  

18 Dansator   I 6 1 

19 Dansator M  II 2  

20 Dansator M  III 2  

 TOTAL SECTIE    23 1 

 ADMIN.- SONORIZARE      

21. Muncitori din activitatea de 

spectacole   

M  I 2  

22. Referent de specialitate S I   1  



23 Sofer G  I 1  

24 Magaziner M  I 1  

 TOTAL COMPARTIMENT    5  

 ACHIZITII PUBLICE - SECR.      

25 Economist S Spec. 

IA 

 1  

 RESURSE UMANE,      

26. Consilier juridic S IA  1  

 Compartiment financiar contabilitate, 

organizare spectacol  

     

 

27. Economist S Spec. 

IA 

 1  

28. Economist S Spec 

IA 

  1  

29 Consultant artistic S IA  1  

 TOTAL COMPARTIMENT    3  

TOTAL                                        61      3* 

 

* Unul din posturile de solist vocal studii superioare, grad profesional I de la 

pozitia 6, este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de 

munca al titularului postului numit manager, prin contractul de management  

nr. 2566/05.01.2018, anexa la Dispozitia 15/05.01.2018. 

     

 

 

        MANAGER,                  CONTABIL SEF 

 STANESCU NICULINA EUGENIA               SOFIA COSTESCU   

 

     

       RESURSE UMANE 

                              CONS. JURIDIC, 

  CARLA SERBAN 
 





ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 

- CONSILIUL ADMINISTRATIV - 

 

HOTARAREA NR. 09 

15.05.2019 

 

Consiliului Administrativ al Ansamblului Folcloric “MARIA TANASE” 

Craiova numit prin Decizia nr. 55/20.10.2016, intrunit in sedinta ordinara in data de 

15.05.2019, avand pe ordinea de zi: 

- aprobare organigrama si stat de functii  pe anul 2019 

Avand in vedere:  

- referatul  nr. 1342/24.07.2018 

- Hotararea Consiliului Administrativ nr. 12/06.09.2018 

 

HOTARASTE: 

ART. 1  

Se aproba organigrama institutiei cu un numar de 61 de posturi cu transferul 

postului de magaziner de la compartimentul Financiar contabililitate, organizare 

spectacol la compartimentul  administrativ sonorizare.   

ART. 2 

Se aproba statul de functii pentru anul 2019, cu urmatoarele modificari fata 

de statul de functii aprobat pe 2018: 

- doua posturi de la pozitia 15 - dansator, studii superioare, grad profesional I 

in doua posturi dansator - studii superioare, grad  profesional I A, ca urmare a 

promovarii 

- un post de dansator - studii superioare grad profesional II vacant, in post de 

dansator treapta profesionala I. 

 

 

Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" va duce la indeplinire prezenta 

Hotarare. 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,   

     STANESCU NICULINA EUGENIA              



ANSAMBLUL FOLCLORIC "MARIA TANASE" CRAIOVA      AVIZAT, 

200391 Craiova, str. Crisului nr. 9             VICEPRIMAR, 

Telefon/Fax: 0351/423574                                             BARAGAN STELIAN 

E-mail: ansamblulmariatanase@yahoo.com 

Nr. 1158/02.07.2019 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
Prin prezenta solicitam aprobarea organigramei şi statului de funcţii, însoţită de Hotărârea 

Consiliului Administrativ nr. 09/15.05.2019 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile 

O.G. 21/2007 aprobata si modificata prin legea 353/2007 si a O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

Managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de către Consiliul 

Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 

21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 99/2018 au fost aprobate 

organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova pentru anul 

2018. Ulterior, statul de funcţii si oraganigrama au fost modificate, prin suplimentarea cu un 

post de sofer, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 383/27.09.2018.  

Faţă de statul de functii si organigrama anului 2018 la nivelul Ansamblului Folcloric 

„Maria Tănase” Craiova, solicitam următoarele modificări: 

- La pozitia 15, din statul aprobat prin H.C.L. 383/2018, doua din cele 11 posturi de dansatori studii 

superioare grad profesional I s-au transformat in posturi de dansatori studii superioare grad profesional IA,  

ca urmare a promovarii examenului de promovare in grad profesional. 

- La pozitia 16, din statul aprobat prin H.C.L. 383/2018, unul din cele doua posturi de dansatori studii 

superioare grad profesional II, vacant, il transformam in post de dansator , treapta profesionala I, pentru a 

fi mai usor accesibil ocuparii, crescand astfel numarul posturilor de la pozitia 18. 

- Postul de magaziner aflat in cadrul compartimentului Financiar contabilitate organizare spectacole se 

transfera in cadrul compartimentului Administrativ sonorizare, intrucat sarcinile din fisa postului corespund 

mai bine acestui compartiment. 

 

Va multumim! 
 

M A N A G E R, 

 
   STANESCU NICULINA EUGENIA 
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