
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
 PROIECT    

 
         HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane 
Vârstnice 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.119822/2019, raportul nr.121862/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.122389/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2019; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială 
a persoanelor vârstnice şi Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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 Căminului pentru Persoane Vârstnice 

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 Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
   
 
 

  INIŢIATOR, AVIZAT, 
     PRIMAR, SECRETAR, 
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR. 119822/08.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE 
CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA 

 
 
  

 
Prin adresa nr. 206/2019, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a solicitat aprobarea 

organigramei si statului de functii pentru anul 2019. 
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 următoarele categorii de atribuţii: 
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 şi 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.  
          Având în vedere cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, 
pentru anul 2019. 

 
      PRIMAR,                      

      MIHAIL GENOIU    
 

    SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                         GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
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VICEPRIMAR, 
 
                     COSMAN ADRIAN 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.121862/2019  
                                                                                          PRIMAR, 

        MIHAIL GENOIU  
 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019 
 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova s-a înființat în anul 2011, prin reorganizare, conform 
H.C.L. Nr. 25/2011 în instituție de asistentă socială, având ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor 
vârstnice prin asigurarea condițiilor corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, recuperare 
și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber,asistență social și psihologică. 

Prin adresa nr. 2711/01.07.2019, înregistrată sub nr. 206/03.07.2019  la Consiliului Local Craiova, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii 
pentru anul 2019. 

Conform raportului transmis prin adresa susmenţionată, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova îşi menţine, pentru anul 2019,  numărul de posturi, respectiv 160 posturi, din care 156 posturi de 
executie si 4 posturi de conducere  

De asemenea, prin raportul susmenţionat, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova., propune 
modificarea următoarelor posturi, comparativ cu statul de funcţii actual, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local Craiova nr. 464/2018, dupa cum urmeaza:  

 
• în cadrul Serviciului de specialitate medical, medico-sanitar şi auxiliar-sanitar: 

 
1. având in vedere obţinerea certificatului de medic primar de către unul dintre medicii de 

specialitate, respectiv a certificatului de grad principal de către unul dintre asistenţii medicali, precum şi 
sustinerea examenului de promovare de catre 3 (trei) salariati si promovarea acestuia de catre acestia, se 
propun urmatoarele modificări :  

-la functia de medic primar vor fi : 6 posturi normate, 6 posturi ocupate, 0 posturi vacante, iar la 
functia de medic specialist va ramane 1 post normat, 1 post ocupat, 0 posturi vacante . Aceasta modificare 
se datoreaza promovarii in grad imediat superior( din medic specialist in medic primar) 

-la functia de asistent medical principal PL vor fi 15 posturi normate, 15 posturi ocupate , 0 posturi 
vacante, iar la functia de asistent medical PL – vor ramane 5 posturi normate, 5 posturi ocupate. Aceasta 
modificare se datoreaza promovarii in grad imediat superior ( din asistent medical PL- in asistent medical 
PL principal) şi angajării prin concurs a postului vacant existent in HCL nr.464/2018.  

- la functia de kinetoterapeut principal vor fi 2 posturi normate, 2 posturi ocupate, 0 posturi vacante si 
va disparea functia de kinetoterapeut. Aceasta modificare se datoreaza promovarii in grad imediat 
superior(kinetoterapet – in kinetoterapeut principal). 

 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 şi 
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 Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, propunem aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019 

pentru un numar de 160 posturi, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  

 

 

 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
GEORGETA-VIORICA 

GLIGORIJEVIĆ 
 
 

Întocmit, 
Cons. Mateescu Nuţi Alina 

 
                                                    

 

 
 
 
 



 
Consiliul Local al Municipiului Craiova                                                                                             Anexa nr.1la raportul   

                                                                                                                                              Nr.121862/2019                                              
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova            

   

 

  ORGANIGRAMA 
 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

  
 
 

             

 
 

 

Total posturi: 160 posturi 

Posturi de conducere: – 4 posturi 
Posturi de executie: 156 posturi, din care: 

- posturi de specialitate – 116 posturi 
- posturi administrativ   -   40 posturi         

 
Director, 

Giurca Alexandru Valentin 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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1 
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 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                              Anexa nr.2 la Raportul nr 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA                                                                                   121862 

                                                                                 
      STAT DE FUNCTII 

                           2019 

Nr. 

crt 

Denumire compartiment Functii Grad  Nivel 

Studii 

Numar posturi 

Normate Ocupate vacante 

I Conducere                                           

                                                               2 

Director I S 1 - 1* 

Contabil sef I S 1 - 1** 

 

 

II 

A. Compartiment juridic                        1 Consilier juridic IA S 1 1 - 

B. Compartiment achizitii publice 

                                                               2 

Economist IA S 1 1 - 

Referent I S 1 1 - 

C. Compartiment management integrat   

CMSSSA                                               2 

Inginer IA S 1 1 - 

Inspector de specialitate - S 1 1 - 

D. Compartiment financiar contabil 

Resurse Umane – Registratura             

                                                              6  

Economist IA S 4 4 - 

Inspector de specialitate  I S 1 1 - 

Casier - M  1 1 - 

E. Serviciul administrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      

                                                            30 

Sef serviciu - S 1 1  

Administrator  - M 1 1 - 

Magaziner - M 1 1 - 

Muncitor calificat- 

bucatar , muncitor bucatarie 

- M 8 8 - 

Muncitor calificat – 

Instalator,mecanic,electrician 

I M 3 3  

Muncitor calificat- 

Instalator,mecanic,electrician 

- M 2 2 - 

Muncitor calificat –  

Lenjereasa 

I  M 2 2 - 

Spalatoreasa - G  6 6 - 

Sofer I M 1 1  

Paznic - M 5 5 - 

III 

 

 

A. Serviciul  de specialitate medical 

medico-sanitar si auxiliar – sanitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

                                                           107 

Medic  Primar  S 6 6 - 

Medic Specialist S 1 1 - 

Farmacist - S 1 1 - 

Sef serviciu - S 1 - 1 

Asistent medical principal S 2 2 - 

Asistent medical  principal PL 15 15 - 

Asistent medical - PL 5 5 - 

Asistent farmacie principal PL 1 1  

Asistent dietetician principal PL 1 1 - 

Asistent igiena Principal S 1 1 - 

Infirmiera - G  59 59 - 

Ingrijitoare de curatenie - G 14 14 - 

 

C.Compartiment recuperare fizica si 

psihologica 

 

 

                                                               

                                         

                                                               

 

                                                               6                   

Kinetoterapeut principal S 2 2 - 

Psiholog - S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut principal S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut - S 1 1  

Profesor Cultura – Fizica –  

Medicala 

principal S 1 1 - 

D. Compartiment social 

  

          

                                                               4 

Asistent social  principal S 1 1 - 

Inspector de specialitate  I S 2 2 - 

Lucrator social principal M 1 1 - 

IV TOTAL    160 157   3 



* postul de director este ocupat cu delegatie 

** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 
                                   

 

 

 

 

 

                                   Director                                                                  Contabil sef,                                Comp. F.C.R.U.R 

                       Giurca Alexandru Valentin                                            Potropopu Vergica                             Baluta Madalina                                                                                                              
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