
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
 

               HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” 

Craiova, pentru anul 2018 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
 Având în vedere raportul nr.46488/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2018; 
 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.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
      
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, 

pentru anul 2018, 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 Filarmonica „Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 46488/21.03.2018 

PRIMAR 
MIHAIL GENOIU 

 
 
                                                                                                     AVIZAT, 
                                                                                                VICEPRIMAR, 
                                                                                          STELIAN BĂRĂGAN 

 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” 

Craiova pentru anul 2018  
 

 
Prin adresa nr. 583/2018, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 

37640/2018, Filarmonica „Oltenia” Craiova a transmis spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2018, iar prin adresa nr. 
680/2018, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 39129/2018, Filarmonica 
„Oltenia” Craiova a retransmis organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2018. 

Filarmonica „Oltenia” Craiova, conform notei de fundamentare şi Hotărârii 
Consiliului Administrativ nr.2/01.03.2018, îşi menţine pentru anul 2018, numărul de posturi, 
respectiv 195 posturi, și propune următoarele modificări:  

- trecerea Secției Cor și Secției Orchestră din subordinea Biroului coordonare 
artistică în directa subordine a Directorului artistic, raportul de subordonare permițând linia 
ierarhică necesară desfășurării repetițiilor și concertelor. Astfel, din totalul de 160 de 
posturi de execuție existente în cadrul Biroului coordonare artistică în Organigrama pe 
anul 2017, în anul 2018 în componența acestui birou rămâne un număr de 9 posturi de 
execuție și un post de conducere de șef birou.   

- transformarea unui post vacant de execuție de consultant artistic IA/S din cadrul 
Biroului coordonare artistică, în post vacant de execuție de referent de specialitate gr.prof. 
I/S, în cadrul Biroului contabilitate, pentru desfășurarea în condiții optime a activității 
acestui birou.   

- transformarea unui post vacant de execuție de economist specialist IA/S din cadrul 
Serviciului juridic, resurse umane și achiziții publice, în post vacant de execuție de referent 
de specialitate gr.prof. III/S, în cadrul aceluiași serviciu, pentru desfășurarea în condiții 
optime a activității de secretariat a instituției. 

- trecerea postului de execuție de supraveghetor sală din subordinea Serviciului de 
organizare și promovare evenimente culturale, în cadrul Serviciului administrativ, 
deoarece, conform atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului, o pondere 
mare o au cele legate de igienizarea incintei instituției cât și a recuzitei de pe scenă. 

- conform Anexei nr. III  ”Cultură” la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, funcția de execuție de ”corist” cu studii superioare a 
fost modificată în funcție de execuție de ”artist liric” cu studii superioare, funcția de 
execuție de ”corist” existând numai cu studii medii. 

- dintr-o eroare de redactare, în Organigrama Filarmonicii ”Oltenia” Craiova pe anul 
2017 a fost trecut un număr de 51 de posturi de execuție în cadrul secției cor, în loc de 52 
de posturi. În Organigrama pe anul 2018 a fost corectată această eroare. 
           De asemenea, în urma examenelor de promovare în grade/trepte profesionale 
organizate în anul 2017, precum și a încetării unor contracte individuale de muncă, în 
Organigrama pe anul 2018 rezultă un număr total de 33 posturi de execuție de artist 
instrumentist grad prof. IA (dintre care 6 posturi vacante), un număr total de 13 posturi de 
execuție de artist instrumentist grad prof. I (dintre care 6 posturi vacante), un număr total 
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de 15 posturi de execuție de artist instrumentist grad prof. II (dintre care 4 posturi vacante) 
și un post de artist instrumentist debutant. 
          Totodată, în urma examenelor de promovare în grade/trepte profesionale organizate 
în anul 2017, precum și a încetării unor contracte individuale de muncă, în Organigrama 
pe anul 2018 rezultă un număr total de 34 de posturi de execuție de artist liric gr. prof. IA 
(dintre care un post vacant), un număr total de 7 de posturi de execuție de artist liric gr. 
prof. I (dintre care un post vacant), un număr total de 3 de posturi de execuție de artist liric 
gr. prof. II (dintre care un post vacant), un număr total de 5 de posturi de execuție de corist 
tr. prof. I (dintre care 2 posturi vacante), un post de execuție de corist tr. prof. II (vacant) și 
2 posturi de execuție de corist tr. prof. III (dintre care unul vacant). 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
Consiliul Local „exercită următoarele categorii de atribuţii:atribuţii privind organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice 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 şi 
serviciilor publice de interes local, precum reorganizarea şi statul de funcţii ala regiilor 
autonome de interes local”. 

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 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, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 
2018, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  

 
 

 
PT. ŞEF SERVICIU, 
Lia-Martha Toncea 

ÎNTOCMIT, 
Mihaela Florescu 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                   
                                                                                
             ANEXA NR.1 H.C.L. _____/2018        
                                                                                      ORGANIGRAMA                            

Filarmonicii “Oltenia” Craiova   

  TOTAL POSTURI – 195                                                pe anul 2018 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
FILARMONICA ”OLTENIA” CRAIOVA 
               Anexa nr. 2 H.C.L.  Nr._____/2018 
                                   
                                                                                                               Presedinte de ședință, 
 
 

STAT DE FUNCTII 
Valabil Anul 2018 

      
 

 
Nr. 
Crt. 
 

 
Functia 
 

Grad 
profesional 
Treapta 
profesionala 

 
Nivel 
Studii 

 
Numar 
posturi  

 
Posturi 
vacante 

1 Manager grad II S 1 - 
2 Director artistic grad II S 1 - 
3 Sef sectie orchestra grad II S 1 1 
4 Concert maestru gr.prof.IA S 2 2 
5 Solist instrumentist gr.prof.IA S 15 - 
6 Sef partida gr.prof.IA S 8 2 
7 Sef partida gr.prof.I S 1 1 
8 Sef partida gr.prof.II S 1 - 
9 Artist instrumentist gr.prof.IA S 33 6 
10 Artist instrumentist gr.prof.I S 13 6 
11 Artist instrumentist gr.prof.II S 15 4 
12 Artist instrumentist Debutant S 1 - 
13 Instrumentist tr. prof.I M 2 1 
14 Instrumentist tr.prof. III M 1 - 
15 Instrumentist Debutant M 4 4 
16 Sef birou coordonare artistica grad II S 1 1 
17 Dirijor orchestra gr.prof.IA S 2 1 
18 Solist concertist (pian) gr.prof.IA S 1 - 
19 Solist concertist  gr.prof.IA S 1 1 
20 Dirijor Cor gr.prof.IA S 1 - 
21 Maestru Cor gr.prof.IA S 1 - 
22 Bibliotecar gr.prof.IA S 1 - 
23 Traducator tr.prof.IA M 1 - 
24 Consultant artistic gr.prof.IA S 1 - 
25 Sef sectie cor Grad II S 1 - 
26 Artist liric gr.prof.IA S 34 1 



27 Artist liric gr.prof.I S 7 1 
28 Artist liric gr.prof.II S 3 1 
29 Corist tr.prof.I M 5 2 
30 Corist tr.prof.II M 1 1 
31 Corist tr.prof.III M 2 1 
32 Sef serviciu administrativ grad II S 1 - 
33 Supraveghetor sala - M 1 - 
34 Plasator sala - M 2 - 
35 Garderobier - M 1 - 
36 Muncitor tr.prof.I M 8 1 
37 Sef serviciu organizare si promovare 

evenimente culturale  
 S 1 1 

38 Secretar (PR) gr. prof. I S 1 1 
39 Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 
40 Analist programator gr. prof. IA S 1 - 
41 Artist plastic tr.prof.I M 1 - 
42 Impresar gr. prof.I  S 1 - 
43 Referent  tr.prof.I A M 1 - 
44 Referent de specialitate gr. prof.I  S 1 - 
45 Contabil sef grad II S 1 - 
46 Consilier economic gr. prof. III S 1 - 
47 Economist gr. prof. IA S 1 - 
48 Magaziner - M 1 - 
49 Referent de specialitate gr.prof.I  S 1 1 
50 Şef Serviciu Juridic, R.U. şi Achiziţii Publice Grad II S 1 - 
51 Economist gr. prof. IA S 1 - 
52 Referent de specialitate gr. prof. III S 1 1 
53 Inspector specialitate SSM  gr. prof. I S 1 1 
54 Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 
55 Consilier juridic gr. prof. IA S 1 - 
56 Referent de specialitate (achizitii) gr. prof. I S 1 - 
 TOTAL   195 43 
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  Nr. 561/01.03.2018 

 

Notă de fundamentare  

Organigramă - Stat Funcții 2018 

Filarmonica ”Oltenia” Craiova 
 

 Managerul Filarmonicii „Oltenia” Craiova propune structura Organigramei şi a Statului 

de Funcţii pe anul 2018, după cum urmează: 

- trecerea Secțiilor cor și orchestră din subordinea Biroului coordonare artistică în directa 

subordine a Directorului artistic, raportul de subordonare permițând linia ierarhică necesară 

desfășurării repetițiilor și concertelor. Astfel, din totalul de 160 de posturi de execuție existente 

în cadrul Biroului coordonare artistică în Organigrama pe anul 2017, în anul 2018 în componența 

acestui birou rămâne un număr de 9 posturi de execuție și un post de conducere de șef birou.   

- transformarea unui post vacant de execuție de consultant artistic IA/S din cadrul 

Biroului coordonare artistică, în post vacant de execuție de referent de specialitate gr.prof. I/S, în 

cadrul Biroului contabilitate, pentru desfășurarea în condiții optime a activității acestui birou.   

- transformarea unui post vacant de execuție de economist specialist IA/S din cadrul 

Serviciului juridic, resurse umane și achiziții publice, în post vacant de execuție de referent de 

specialitate gr.prof. III/S, în cadrul aceluiași serviciu, pentru desfășurarea în condiții optime a 

activității de secretariat a instituției. 

- trecerea postului de execuție de supraveghetor sală din subordinea Serviciului de 

organizare și promovare evenimente culturale, în cadrul Serviciului administrativ, deoarece, 

conform atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului, o pondere mare o au cele 

legate de igienizarea incintei instituției cât și a recuzitei de pe scenă. 

- conform Anexei nr. III  ”Cultură” la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, funcția de execuție de ”corist” cu studii superioare a fost modificată în 

funcție de execuție de ”artist liric” cu studii superioare, funcția de execuție de ”corist” existând 

numai cu studii medii. 

- posturile vacante de conducere de Director artistic și Șef serviciu juridic, resurse umane 

și achiziții publice au fost ocupate temporar, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

- postul de conducere de Șef secție orchestră s-a vacantat în anul 2017. 
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- postul de conducere de Șef birou coordonare artistică s-a vacantat temporar în anul 

2017. 

- unul dintre posturile de execuție de dirijor s-a vacantat în anul 2017. 

- un post de execuție de șef partiă gr. prof. I s-a vacantat în anul 2017. 

- în urma examenelor de promovare în grade/trepte profesionale organizate în anul 2017, 

precum și a încetării unor contracte individuale de muncă, în Organigrama pe anul 2018 rezultă 

un număr total de 33 posturi de execuție de artist instrumentist grad prof. IA (dintre care 6 

posturi vacante), un număr total de 13 posturi de execuție de artist instrumentist grad prof. I 

(dintre care 6 posturi vacante), un număr total de 15 posturi de execuție de artist instrumentist 

grad prof. II (dintre care 4 posturi vacante) și un post de artist instrumentist debutant. 

- în cursul anului 2017 a fost ocupat prin concurs unul din posturile vacante de execuție 

de instrumentist tr. prof. I, precum și un post vacant de execuție de instrumentist tr. prof. III.  

- în urma examenelor de promovare în grade/trepte profesionale organizate în anul 2017, 

precum și a încetării unor contracte individuale de muncă, în Organigrama pe anul 2018 rezultă 

un număr total de 34 de posturi de execuție de artist liric gr. prof. IA (dintre care un post vacant), 

un număr total de 7 de posturi de execuție de artist liric gr. prof. I (dintre care un post vacant), un 

număr total de 3 de posturi de execuție de artist liric gr. prof. II (dintre care un post vacant), un 

număr total de 5 de posturi de execuție de corist tr. prof. I (dintre care 2 posturi vacante), un post 

de execuție de corist tr. prof. II (vacant) și 2 posturi de execuție de corist tr. prof. III (dintre care 

unul vacant). 

- în cursul anului 2017 s-au vacantat 4 posturi de execuție de muncitor prin încetarea 

contractelor individuale de muncă și reocupate 3 posturi, rezultând un număr total de 8 posturi de 

execuție de muncitor tr. prof. I (dintre care unul vacant).  

- postul vacant de supraveghetor sală a fost ocupat prin concurs. 

- dintr-o eroare de redactare, în Organigrama Filarmonicii ”Oltenia” Craiova pe anul 

2017 a fost trecut un număr de 51 de posturi de execuție în cadrul secției cor, în loc de 52 de 

posturi. În Organigrama pe anul 2018 a fost corectată această eroare. 

 Se vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Pentru anul 2018, numărul total de posturi nu se modifică, rămânând la 195.                                                                    

                                                                                                                                            

MANAGER, 

Gabriel ZAMFIR                                                                                
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  Nr. 680/06.03.2018 
 

 

Către  

Primăria Municipiului Craiova 

 

 

 Revenim la adresa noastră înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 

37640/02.03.2018 și vă retransmitem spre aprobare Organigrama şi Statul de Funcţii ale 

Filarmonicii ”Oltenia” Craiova pe anul 2018, însoțite de următoarele documente justificative: 

 

1. Organigrama pe anul 2018 

2. Statul de funcții pe anul 2018 

3. Nota de fundamentare 

 

 

                                                                                                                                            

MANAGER, 

Gabriel ZAMFIR 
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