
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT  

 
    HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, pentru anul 2016 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.03.2016; 
 Având în vedere raportul nr.53922/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată şi Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice; 
 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 Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova, pentru anul 2016, 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,     PT.SECRETAR, 
     Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
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PRIMAR,  
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                                                      RAPORT 
privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane 
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Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
91/02.03.2016, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a transmis spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, organigrama şi statul de funcţii pentru anul 
2016. 

Conform notei de fundamentare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova  
nr.1000/2016 , instituţia a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii, pentru 
un număr de 160 posturi, structurat astfel: 4 posturi de conducere şi 156 posturi de 
execuţie.  

Conform notei de fundamentare întocmită de Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, actuala structură a organigramei nu prezintă modificări în ceea ce priveşte 
numărul de posturi şi compartimentele funcţionale . 

Potrivit acesteia, modificările de posturi propuse de Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova sunt următoarele: 

funcţia medic specialist medicină de familie, studii superioare în cadrul Serviciului 
de specialitate medical, medico-auxiliar şi auxiliar-sanitar, se modifică în funcţia medic 
grad primar medicină de familie, studii superioare în cadrul aceluiaşi serviciu, urmare a 
promovării în grad superior (primar) conform certificatului de medic primar confirmat prin 
OMS nr. 1071/2015 ; 

2 (două) funcţii de  asistent medical, studii şcoala postliceală în cadrul Serviciului 
de specialitate medical, medico-auxiliar şi auxiliar-sanitar se modifică în funcţii de asistent 
medical grad medical principal în cadrul aceluiaşi serviciu, urmare a promovării în grad 
superior principal, conform certificatelor de grad principal seria C nr. 0002933, respectiv 
seria C nr. 0002919 . 
    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”. 



       În baza dispoziţiilor  art. 18 din Legea nr.17/2000 republicată, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, Căminul pentru Persoane Vârstnice este instituţia de 
asistenţă socială cu personalitate juridică care funcţionează cu secţii şi asigură condiţii 
corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi 
de ergoterapie şi petrecerea timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.  

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, Legii nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, şi Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  
 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Întocmit, 
Mihaela Vlad 

 
                                                   Vizat pentru legalitate,    

 C.J. Boangiu Floricica 

 
 
 
 
 
 
 
M.V. 2 ex. 
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Consiliul Local al Municipiului Craiova 
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova 
 
 

 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificarii Statului de functii 

pe anul 2016 
 
  Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova s-a infiintat in anul 2011, prin reorganizare,  
conform HCLM nr. 25/2011 in institutie de asistenta sociala, avand ca obiect de activitate ingrijirea 
persoanelor varstnice, prin asigurarea conditiilor corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri 
medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta 
sociala si psihologica. 
   Prin HCLM nr.90/2015 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii cu un numar de 160 
posturi, avand urmatoarea structura organizatorica : 
1. Conducere - 2 posturi 
2. Compartiment juridic – 1post 
3. Compartiment achizitii publice – 2 posturi 
4. Compartiment management integrat CMSSSA – 2 posturi 
5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratura – 6 posturi 
6. Serviciul administrativ -30 posturi  
           - 1 post conducere  
           - 29 posturi executie 
7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar – 107 posturi 
           -1 post conducere 
           -106 posturi executie  
8. Compartiment recuperare fizica si psihologica – 6 posturi 
9. Compartiment social – 4 posturi   
 Propunem pentru anul 2016 mentinerea numarului total de 160 posturi aprobate in structura 
organizatorica prezentata mai sus cu urmatoarele modificari : 
-      Functia Medic specialist medicina de familie, studii superioare in cadrul Serviciului de 

specialitate medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar se modifica  in functia medic grad primar 
medicina de familie, studii superioare in cadrul aceluiasi serviciu urmare a promovarii in grad 
superior(primar) conform certificatului de medic primar confirmat prin OMS nr.1071/2015.  

-  Functia Asistent medical , studii scoala postliceala in cadrul Serviciului de specialitate medical, 
medico- auxiliar si auxiliar- sanitar se modifica in functia asistent medical grad principal, in cadrul 
aceluiasi serviciu urmare a promovarii in grad superior (principal) a doua asistente medicale conform 
Certificatului de grad principal seria C nr.0002933 si Certificatului de grad principal seria C 
nr.0002919.  

            Mentionam ca aceste posturi nu duc la majorarea numarului total de posturi,  
            Avand in vedere prevederile art.18 din « Regulamentul privind evaluarea performantelor 
profesionale individuale, promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual platit 
din fonduri publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova si din cadrul 
unitatilor care functioneaza in subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova «  aprobat prin 
Dispozitia nr.14213/2011 emisa de Primarul Municipiului Craiova – promovarea persoanelor incadrate 
cu contract individual de munca in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant sau 
temporar vacant, iar in situatia in care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din 
statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior. 
Promovarea se face prin sustinerea unui examen. 
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           Totodata mentionam ca salariatii angajati pe posturile respective indeplinesc conditiile impuse de 
Ordinul nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, 
grade si trepte profesionale a personalului contractual respectiv  vechimea in specialitate.  
           Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova propune spre aprobare  Statul de Functii  pentru anul 
2016,  in forma prezentata in anexa. 

 
 
 

Director, 
Giurca Alexandru Valentin 

 
 
 
      Contabil sef,                                                                                               Compartiment FCRUR, 
ec. Potropopu Vergica                                                                                       ec. Baraliu Emilia 



 
Consiliul Local al Municipiului Craiova                                                                                                               Anexa nr.1   

                                                                                                          
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 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                      Anexa nr.2 
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA                                                                                      
               STAT DE FUNCTII 

                                   2016 
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 I S 1 1 - 
Inspector de specialitate - S 1 1 - 

D. Compartiment financiar contabil 
Resurse Umane – Registratura             
                                                              6                                                                  

Economist IA S 4 4 - 
Inspector resurse umane II 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 4 4 - 

Muncitor calificat- 
Instalator,mecanic,electrician 

- M 1 1 - 

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 2 2 - 
Sef serviciu - S 1 - 1 

Asistent medical principal S 2 2 - 

Asistent medical  principal PL 14 14 - 

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 15 15 - 
 

C.Compartiment recuperare fizica si 
psihologica 
 
 
                                                               
                                         
                                                               
 
                                                               6                    

Medic recuperare, medicina 
fizica si balneologie 

primar S 1 - 1 

Kinetoterapeut - S 1 1 - 

Kinetoterapeut principal S 1 1 - 

Psiholog - S 1 1 - 
Fiziokinetoterapeut specialist S 1 1 - 

Profesor Cultura – Fizica –  
Medicala 

principal S 1 1 - 

D. Compartiment social 
  
          
                                                               4 

Asistent social  principal S 1 1 - 
Inspector social IA S 2 2 - 
Lucrator social principal M 1 1 - 

IV TOTAL    160 154   6 
* postul de director este ocupat cu delegatie 
** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 

                    Contabil sef,                                                          Director                                                 Comp. F.C.R.U.R 
               Potropopu Vergica                                        Giurca Alexandru Valentin                                    Baraliu Emilia                                                                                                                   
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