
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
         HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017; 
 Având în vedere raportul nr.65143/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017; 
 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 Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2017, 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, 
     PT. PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

         VICEPRIMAR,    Ovidiu MISCHIANU 
                  Mihail GENOIU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 65143/11.05.2017                                                                 
 

                        PT. PRIMAR, 
                                           VICEPRIMAR 
                                        MIHAIL GENOIU 

   

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017 
 

Prin adresa nr. 459/2017, înregistrată sub nr. 56678/2017, Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2017. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova îşi menţine  pentru anul 2017, atât numărul de posturi, 
respectiv 60 posturi, cât şi structura organizatorică. 

De asemenea, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, prin nota de 
fundamentare sus-menţionată, propune modificarea denumirii următoarelor posturi, 
comparativ cu statul de funcţii actual: 
 - postul de impresar artistic, grad profesional I – studii superioare, poziţia 26, în 
consultant artistic, grad profesional I – studii superioare; 
 - postul de referent de specialitate, grad profesional I - studii superioare, poziţia 21, în 
economist, grad profesional I – studii superioare; 
 - postul de referent de specialitate, grad profesional I - studii superioare, poziţia 25,  în 
economist, grad profesional I – studii superioare. 
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, Consiliul Local ,, 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 şi 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 
         Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 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 2017, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU MIHAELA FLORESCU 

 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 
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STAT DE FUNCT'II

AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC " MARIA TANASE "
VALABIL 2OI7

60 POSTURI

Nr
Crt

Funclia Sfudii Grad
prof.

Treaptd
Prof.

Nr.
posturi
totale

Vacante

ANEXA NR IV. LG .284120110

A Functii de conducere
I lvlanaser S il I
2. Contabil sef S il I
3. lief sectie dans S il I
4. lief formatie muncitori SSD il I

IIOTAL ANEXA IV A 4
B Iiunctii de executie

SECTIA MUZICALA
5. Diriior S IA 1 1

6. Siolist vocal S I 10 I r,<

7. Siolist vocal S II I
8. l\rti st instrumenti st(vi oara, chillar a,

arcordeon )
S I a

J

9. l\rtist instrumentist (vioara-2,
c)ontrabas, tambal)

S il 4

10. Si oli st instrumentiq!_(nai9lar:inet) S I 2 I
11 Siolist instrumentiq! (!q4qgot) S II 1

t2. Concert maestru S II I
13 Siolist vocal M il I

TOTAL SECTIE 24 a
J

SIECTIA DANSURI
t4 Corepetitor S I I

15 f)ansator S I 13

T6 I)ansator S II I
t7 I)ansator S ilI 1

l8 f)ansator M I -J
I9 f)ansator M II 2
20 f)ansator M ilI 2

]'OTAL SECTIE 23



A.DMIN.- SONORIZARE
N,{uncitori din activitatea de spectacol
T'OTAL ANEXA IV B
A.NEXA I lit.C- functii de exercutie

A,CHIZTTII PUBLICE - SECR.
Economist
R-ESURSE

Clonsilier iuridic
,A,.DMIN.- SONORIZARE,
R.eferent de specialitate
FINANCIAR CONTAB.-
ORGANIZARE SPECT
E)conomist
E)conomist
T'OTAL ANEXA I Iit.C
ANEXA I lit.D- Alte funcfii comune
din sect busetar

C ompartiment financiar contabilitate,

organizare spectacol
Cronsultant artistic

T'OTAL ANEXA I Iit.D
TOTAL 3*

* Unul din posturile de solist l'ocal studii superioare,grad profesional I de la
pozirtia 6o este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de
munca al titularului postului numit manager prin contractul de management
interima r n r. 20226 I 15.02.2017, an exa la Dispoz itia 19 45 | 15.02.2017 .

CONT SEF
STITNESCU GENIA SOFIA SCU

RESURS ANE
IC'COl\S.

C



ANSAMB LIJL F OLCTORIC,,MARIA TANASE"

Orarova,str. Crisului nr. 9
'lf elefon: 03 5 | / 423 57 4
Cod Fiscal- 4332193
Nr. q5 $/ $5.oQ. eSiY-

PRIMARIA MUNICIPIULUI C
SERVICIUL RESURSE

Prin prezenta va inaintann statul de functii si
lFolcloric "Maria Tanase", pentru anul 2017, in v
anexam Hotararea Consiliului Administrativ ff.
lfi.rndamentar e nr. 458 124.04.20 I7 .

STANESCU NI

\,
ffi:
{

d$l

Citre

MANAG

ovA

grama Ansamblului
aprobarii lor, la care

107.03.20L7, nota de



AI\ISIAMBLUL FOLCLOzuC,,MI\.RIA TANASE,, CRATOVA
- CONSILIUL ADMINISTRATIV -

HOTr\RAREA NR. 07
07.03.20t7

Consiliului Administrativ al Ansamblului Folcloric "MARIA TANASE"
Craiova numit prin Decizianr. 55li'.0.10.2016, intrunit in sedinta ordinara in data de
07.0:\..2017, avandpe ordinea d,e zj:

- aprobare organigrama si stat de functii pe anul 2017
- aprobare solicitare redenun:Lire posturi financiar contabilitate
Avand in vedere:
- adresa ordonatorului principal de credite nr. 30183/03.03 .2017
- nota de fundamentare cheltuieli de personal nr. 252106.03.2017
- nota de fundamentare nr.23i105.0r.2017 a contabilului sef

HOTARASTE:
ART.1
Se aproba statul de functii cu un numar de 60 de salariati.
ART.2
se aproba organigrama institutiei cu un numar de 60 de posturi.
ART.3
Se aproba modificarea denumirii postului de impresar artistic, in post de

consuLltant artistic.
ART.4
Se aproba modificarea denumirii a doua posturi de referent de

specialitate(unul de la comp.Achizlitii publice, iar celalalt de la comp. Financiar
contalb. Organiz. Spectacol), in post{rri de economist.

Ansamblul Folcloric "Mari[ Tanase" va duce la indeplinire prezenta
Hotarare.

n
Yiza de lepd,ftf,4te,

Cons.i!1qj@--
II

{/

PRESED



b,{f{.. ,.\$tFus8 / s't.ot'r

pe anul 21017

statul de functii pe anul 2:,017 are in componenta, ea si in anul 2016,
60 persoane, personal contractual, astfel:
Personal de conducere, ,din care:
- 4 functii de conducere: manager, contalbil sef, doi sef sectie- Anexa IVA:
Personal artistic,din care:
- 24 instrumentisti (I2), solisti vocali (12:)
- 23 dansatori - sectia dans - Anexa IVB
- 3 personal scena (consultant artistic,

manuitor decor) - organizare - Anexa IV B,
Personal de executie, dirL care:
- 6 personal financiar - contabilitate,

administrativ, resurse umane - Anexa I C

muncitor sonorizator;

achizitii publice - se

tr'undamentarre continut stat functii si organigrama

- sectia muzicala - Anexa IV B

mqncitor

crjtariat,

Componenta statului si configuratia organigramei au ramas neschimbate
fata de anul 2016 cu acelasi numar de salariati.

Fata de anul trecut, apar dloar redenumiri a 3 functii, avand in vedere ca de cel
putin cinci ani acelor functii li s-au tot adaugat sarcini, in functie de legislatia ce
impunea aparitia acestora si pentru ca institutia nu a mai primit nicio
suplimentare de posturi, sens in care, cu acordul salariatilor respectivi li s-au
adaugat responsabilitati in asa fel incat noile reglementari legislative sa fie
respectate. In sensul celor precizate, apar doar redenumiri de functii cu
mentinarea anexei din Legetr nr.28412010, pentru fiecare pozitie din statul de
functii.

1.- Impresar arstistic grad profesional I - studii superioare, pozitia 26 in
statul de functii aptobat/2}Ltl, in consultant artistic grad profesional I- studii
superioare. Motivatie:

Incepand cu data 01.12.t1011 se schimba incadrarea in impresar artistic (era
referent-marketing) avand in vedere aparitia legislatiei privind obligativitatei ca
institutiile de spectacol sa aiba impresar artistic, pentru a ne lnregistra in
Registrul artelor spectacolului, denumit in continuare Registrul institutiilor de
spectacol, constituie documentul unitar de evidenta d aare sunt inscrise
institutiile si companiile de spectacole, iar acest lucru nu s-a realizat prin
solicitare de post vacant ci prin adaugarca de sarcini la postul existent.Toate
responsabilitatile ce au urmat, prin aparitia mai multor legi pe linie artistica din
20lI si pentru ca institutia nu avea niciun post pentru p..irur.u unei palete largi
de sarcini, atributii si resposabilitati pe linie artistica, acestea au fost adaugate in
fisa postului de impresar atistic, dar toate sarcinile corespund functiei 6e
consultant artistic, sens in ca.re solicitam aprobarea statului de functii pe anul
2017, cu modifi aarea denumirii functiei de impresar artistic, grad profesional I,
studii superioare de la pozitia nr.26, in consultant artistic, {rad profesional I,



studii superioare in statul pte 2017-pozitia 2l,functia fiind cuprinsa in aceasi
Anexa IVB.

2. Referent de specialitate - contabilitate, grad profesional I - studii
superioare, pozitia 2I in statul de functii pe 2016, in economist, grad profesional
I - studii superioare. Motivatie:

In anul 2009 se schimba incadrarea din functia de secretar-casier in referent
-contabilitate ca urrnare a absolvirii de studii superioare, conform legislatiei in
vigoare la acea data. Dupa anul2009legislatia in domeniul financiar- contabil s-a
modificat de la anla an, prin adaugarea de sarcini si in fisa postului. Incepand cu
anul 2010 se modifica iar fisa postului prin adaugarca de sarcini in domeniul
achizitiilor publice -SEAP- cu saicini si respozabilitati in domeniu.

Din 2009-2016 in afara de modificarea legislatiei in domeniul
financiar-contabil care a adus sarcini suplimentare, legislatia in domeniul
achizitiilor publice s-a modificat continuu si in consecinta au fost adaugate sarcini
Ia functia de referent. Analizand toate aceste sarcini adugate il perioada
2010-20l7,corespund in toterlitate sarcinilor de economist, motiv pentru care
propunem modificarea denumirii de referent de specialitate-contabilitate grad
profesional I, sudii superioa:e de Ia pozitia 2I din statul aprobat pe 2016, in
economist, grad grafesional I,, studii superioare in statul pe anul 2017,pozitia23,
aceasi Anexa I. lit. C

3. Referent de specialitate -contabilitate, grad profesional I - studii
superioare, pozitia 25 in statul de functii aprobat pe 2016, in economist, grad
profesional I - studii superioare.Motivatie:

In anul 2008 se schimba incadrarea din functia de referent- contabilitate -
studii medii, in referent contabilitate - studii superip are, ca urrnare a absolvirii de
studii superioare,conform leg;ilatiei. Odata cu aceasta incadrare ,fisa postului a
fost modifi,cata prin adaugdraa, de sarcini in mod corespunzator. Dupa anul 2008
legislatia in domeniul financier- contabil se modifica in mod constatnt deci si fisa
postului prin adaugarca de sarcini, precum si in domeniul artistic s-a divesificat in
acest interval, fiind cu multe, prevederi pe zona de parteneri artistici respectiv
colaboratori ,a presupus si arlaugarea sarcinilor. Analizand, toate aceste sarcini
adaugate in perioada 2010-2016, corespund in totalitate sarcinilor de economist,
motiv pentru care propunem modificarea denumirii de referent de specialitate,
grad profesional I, studii superioare de la pozitia 25, din statul aprobai pe 2016 ,in economist, grad profesional I, studii superioare, in statul pe anul 2017, pozitia
27, aceeasi anexa, Anexa I.lit.(1.

Redenumirea functiilor a fost aprobata in sedinta Consiliului Administrativ
prin Hotararea nr.07 I 07 .03 .201 7 . anexata.

Stanesc
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