
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         
     PROIECT 
                                              HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 

2019 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.118995/2019, raportul nr.122063/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.123480/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2019;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, modificată şi completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind 
Codul Muncii, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolară, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1294/2012 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului şi al ministrului sănătăţii nr.5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 
 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 Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 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 Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
PRIMAR,       SECRETAR, 



  

Mihail GENOIU            Nicoleate MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR. 118995/08.07.2019 

 
 
 
 
 
REFERAT DE APROBARE A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE 

SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ŞI CRESE 
DIN  MUNICIPIUL CRAIOVA 

 
 
 
 
  

 
Prin adresa nr. 198/2019, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 

Municipiul 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 Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova pentru anul 2019. 

  
 
 
      PRIMAR,         ADMINISTRATOR PUBLIC, 

      MIHAIL GENOIU                  MANDA MARIAN-SORIN 
 

 
 

         SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                        GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 122063/2019 

                       PRIMAR, 
                                            MIHAIL GENOIU 
 
 
                                                       AVIZAT, 
                                ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                      MARIAN SORIN MANDA 
 

 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
pentru anul 2019 

 
 

Prin adresa nr. 4532/01.07.2019, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr. 198/2019, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2019. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova îşi menţine  pentru anul 
2019  numărul de posturi, respectiv 389 posturi. 

De asemenea, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova, prin nota de fundamentare sus-menţionată, propune următoarele transformări 
de posturi comparativ cu statul de funcţii actual: 

• în cadrul Serviciului Aprovizionare, Administrativ, Secretariat, Arhivă)- -  un post 

de inspector de specialitate I se transformăîn inspector de specialitate IA, ca urmare a 

promovării într-un grad superior, iar un post de îngrijitor a fost ocupat prin concurs; 

• în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în 

Muncă -postul de psiholog stagiar a fost ocupat prin concurs; 

• în cadrul Serviciului Creşe:  

- 2 posturi de infirmiere au fost ocupate prin concurs; 
-  un post de muncitor calificat II ( bucătar ) se transforma în muncitor calificat I (bucătar ) 

şi un post de muncitor calificat III ( bucătar ) se transforma în muncitor calificat II ( 
bucătar ), ca urmare a promovării într-un grad superior;  

• în cadrul Compartimentului de Îngrijire a PersoanelorVârstnice:  
- un post de îngrijitor la domiciliu a fost ocupat prin concurs, iar un post de şofer a fost 

vacantat ca urmare a plecării salariatului; 

• în cadrul Serviciului Cabinete Medicale: 
- un post de soră medicală se transformă în asistent medical şcolar, ca urmare a 

promovării la gradul imediat superior  în baza absolvirii Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Craiova- Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală; 

- un post de medic dentist a fost vacantat ca urmare a decesului salariatului. 



  

 
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.        

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare ,,Creşele sunt instituţii publice sau 
private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi 
educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară”. 
     Fată de cele expuse si  având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1252/2012 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creşelor si a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolară, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1294/2012 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului 
sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate 
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem  
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova,  pentru anul 2019, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul 
raport. 
 

  

SERVICIUL RESURSE UMANE, ÎNTOCMIT, 
GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ MATEESCU NUTI ALINA 

 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                            ANEXA nr. 1  la HCL nr.____/2019 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSILIUL LOCAL 

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI 
CRESE 

DIRECTOR GENERAL 

 
CREŞA 

NR. 1 

 
CREŞA 

NR. 2 

 
CREŞA 

NR. 3 

 
CREŞA 

NR. 4 

 
CREŞA 

NR. 5 

 

CREŞA 

NR. 6 

 

CREŞA 

NR. 7 

 

CREŞA 

NR. 8 

 

CREŞA 

NR. 9 

PRIMAR 

  1 

 

  7  10   16   10   15   7   10 

3 

 16 

 389 

 

 
 
 

SERVICIUL 

CRESE 

 
 

COMPARTIMENT  
ACHIZITII 

PUBLICE, 

JURIDIC 

DIRECTOR ADJUNCT 

  11 

 
SERVICIUL APROVIZIONARE, 

ADMINISTRATIV, 

SECRETARIAT, ARHIVA 

 
SERVICIULCONTABILITAT

E, BUGET, RESURSE 

UMANE, SANATATE SI 

SECURITATE IN MUNCA 

   3 
  1 

 

  1 

 

  1 

 

   11 

 

  1 

 
 

 
COMPARTIMENT 

INFORMATICA 

  111 

 
   1  

 
SERVICIUL 

MANAGEMENT 

SPITALE SI 

CABINETE 

MEDICALE 

  1 

 

  211 

 

  1   1   1 

 

  1   1   1   1   1   1 

   11 

 

 

 

SERVICIUL DE 
INGRIJIRE SI 
ASISTENTA A 

PERSOANELOR 

VARSTNICE 

1 34 

 

COMPARTIMENT  INGRIJIRE 

LA DOMICILIU A 

PERSOANELOR VARSTNICE 

 

COMPARTIMENT DE ASISTENTA 

SI CONSILIERE PENTRU 

PERSOANE VARSTNICE 

32 2 



Funcţia Grad Număr posturi 
total

Nr. posturi vacante

Funcţii de conducere

1 Director general II 1 -
2 Director adjunct II 1 -
3 Sef serviciu II 5 -
4 Asistent medical sef cresa 9 -

TOTAL 16 0
Funcţii de execuţie personal 

TESA si Crese
  

1 Inspector de specialitate IA 12 3
2 Inspector de specialitate I 3 1
3 Inspector de specialitate II 2 2
4 Inspector de specialitate debutant 1 1
5 Consilier IA 4 -
6 Consilier juridic IA 1 -
7 Psiholog stagiar 1 -
8 Referent IA 1 1
9 Casier 1 -

10 Magaziner 1 -
11 Sofer 2 1
12 Asistent medical 25 -
13 Educator-puericultor 14 14
14 Infirmiera 35 -
15 Spălătoreasa 1 -
16 Îngrijitor 17 2
17 Muncitor I 10 -
18 Muncitor II 2 -
19 Muncitor III 2 -

TOTAL 135 25
Funcţii de execuţie personal de 
specialitate medico-sanitar si 

auxiliar sanitar cabinete 
medicale

1 Medic scolar 51 2
2 Medic dentist 17 2
3 Asistent medical scolar 123 20
4 Asistent medical dentist 13 1
5 Asistent igiena 1 -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.NR._______/2019

STAT DE FUNCŢII

AL SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ŞI CRESE DIN MUNICIPIUL 

CRAIOVA

Nr. 
crt.



TOTAL 205 25

Funcţii de execuţie personal de 
specialitate medico-sanitar si 

auxiliar sanitar asistenta 
persoane varstnice

1 Medic specialist 1 -
2 Psiholog  1 -
3 Asistent social 2 -
4 Ingrijitor la domiciliu 29 3

TOTAL 33 3
TOTAL GENERAL 389 53

DIRECTOR GENERAL,

    Ec. Anca Georgiana Ilie Ec. Desdemona Popescu

DIRECTOR ADJUNCT,





 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                            
SERVICIUL  PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE 
MEDICALE SI CRESE  DIN MUNICIPIUL CRAIOVA    
Cod fiscal : 23434670 
Str. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409                                                                    
Tel, Fax : 0251/533063 

  
Nr��.din������� 
                 Aprobat, 
        ADMINISTRATOR PUBLIC 
         SORIN MANDA 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din  

Municipiul Craiova, pentru anul 2019  
 

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, înfiinţată în baza HCL nr. 596/20.12.2007 ca Serviciu Public 
Creşe Craiova 
          Prin Hotărârea nr. 326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Craiova   s-a 
aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor medicale și de 
medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din Craiova, cu 
păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către Serviciul Public Creșe 
Craiova. 
         În urma Hotărârii nr. 59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,  
Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de 
Învățământ din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate 
juridică  în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, iar prin Hotărârea  
nr. 8/17.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost preluată activitatea din 
cadrul proiectelor ,,Centru de zi-Sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie” și ,,Îngrijiri 
la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”. 

 
  

 În ceea ce privește statul de funcţii al instituției, propunem spre aprobare 
modificarea acestuia, după cum urmează: 
 



- un post de inspector de specialitate I se transformă în inspector de 
specialitate IA, ca urmare a promovării la gradul imediat superior, iar un post 
de îngrijitor a fost ocupat prin concurs ( în cadrul  Serviciului  Aprovizionare, 
Administrativ, Secretariat, Arhivă ); 

- postul de psiholog stagiar a fost ocupat prin concurs ( în cadrul  Serviciului  
Contabilitate, Buget, Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă ); 

- 2 posturi de infirmiere au fost ocupate prin concurs, un post de muncitor 
calificat II ( bucătar ) se transformă în muncitor calificat I ( bucătar ) şi un post 
de muncitor calificat III ( bucătar ) se transformă în muncitor calificat II  
( bucătar ), ca urmare a promovării la gradul imediat superior ( în cadrul 
Serviciului Creşe); 

- un post de îngrijitor la domiciliu a fost ocupat prin concurs, iar un post de 
şofer a fost vacantat  ca urmare a plecării salariatului ( în cadrul 
Compartimentului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice ); 

- un post de soră medicală se transformă în asistent medical şcolar, ca urmare 
a promovării la gradul imediat superior în baza absolvirii Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală 
(în cadrul Serviciului Cabinete Medicale ); 

- un post de medic dentist a fost vacantat ca urmare a decesului salariatului. 
 

  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, solicităm aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și 
Creșe din Municipiul Craiova. 
 

 

 

  

DIRECTOR GENERAL,                                                       DIRECTOR ADJUNCT, 

Ec. Anca Georgiana Ilie                                                   Ec. Popescu Desdemona 
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