
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 

Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2016; 
 Având în vedere raportul nr.118669/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016; 
 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, pecum şi alte măsuri; 
 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 Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT.SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 



       TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA                                                                    ANEXA NR.1 LA RAPORTUL NR.118669/2016 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                      

ORGANIGRAMA  

TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI PENTRU ANUL2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  =  29 de posturi    -27 ocupate 
- 2 (doua ) vacante 
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TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""CCRRAAIIOOVVAA                  

  SSttrr..   CCaallee aa  BBuuccuurree ss ttii,,   nnrr..   5566,,   CCrraaiioovvaa  --  RRoommaanniiaa  

      Tel./ fax: 0251-412.473; tel. 0251-416.323    

                   E-mail: colibricraiova@yahoo.com 
 

 
 

 

Catre, 

Primaria Municipiului Craiova 

Serviciul Resurse Umane 

 

  Va inaintam alaturat: 

- Statul de functii si Organigrama pentru anul 2016, aprobate in Sedinta Consililui Administrativ 

al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri din ziua de 07.07.2016. 

- Nota de fundamentare cu modificarile solicitate  spre aprobare pe anul 2016. 

 

 

                                                                         Manager, 

                                                         Teodorescu Maria Adriana 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

                                    TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""              

  SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii,, nnrr..5566    CCrraaiioovvaa  ,,  RRoommaanniiaa  

       Tel./fax: 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323    
                   E-mail : craiovacolibri@yahoo.com 

 

                                                                       ANEXA NR.2 LA RAPORTUL NR.118669/2016 

STATUL DE FUNCTII  pe anul 2016 

AL TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET ‘’COLIBRI’’Craiova 

 

 Functii  Studii Grad 

/Treapt
a 

profesi
onala 

Nr. 

postur
i 

TOT
AL 

Din care 

 
 

   

Ocupat Vacant Temporar 

vacant 

1 MANAGER MANAGER S II 1 1   

 TOTAL    1 1   

2 Compartiment 
artistic 

Actor manuitor papusi S IA 6 6   

  Actor manuitor papusi S I 2 2   

Actor manuitor papusi S II 2 2   

 TOTAL    10 10   

3 Compartiment 

Marketing 

,Public 

Relations 

Secretar literar S III 1 1   

Referent de 

specialitate 

 

S I 1 1   

Referent 
 

M IA 1 1   

Referent de 

specialitate 

S III 1 1   

 TOTAL    4 4   

4 Compartiment 

tehnic scena 

Inginer sunet   S IA 1 1   

          Inginer lumini  S I 1 1   

Regizor scena M I 1 1   

  Manuitor montator 
décor 

M I 1 1   

 TOTAL 
 

 
 

 

  4 4    

 Atelier 
productie 

Sculptor papusi  
 

S 
 

III 
 

1 
 

 1  



Muncitor 

calificat.Confectioner 
montator produse din 

lemn  (Tamplar) 

M I 1 1 1  

 Muncitor calificat              
Tapiter 

M I 1 1   

Muncitor calificat     

Confectioner 

M I 1 1   

Muncitor calificat M I 1  1  

 TOTAL    5 3 2  

6 Contabil Sef Contabil sef S II 1 1   

 TOTAL    1 1   

7 Compartiment

Juridic, 
Achizitii 

Publice 

Consilier juridic S IA 1 1   

 TOTAL    1 1   

 Compartiment 
administrativ 

Referent de 
specialitate 

S II 1 1   
 

Economist S 1A 1 1   

Referent M IA 1 1   

 TOTAL    3 3   

 

 

TOTAL 

GENERAL 

   29 27 2  

 
                                            Manager 

                                               Teodorescu Maria Adriana 
 

                                               Resurse Umane 

                                               Popescu Andreea 
 

                                             Consilier  Juridic 
                                             Bosonea Mihaela 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""  CCRRAAIIOOVVAA                  

SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii,,  nnrr..  5566,,  CCrraaiioovvaa  --  RRoommaanniiaa  

      Tel./ fax: 0251-412.473;  tel. 0251-416.323    
                 E-mail: colibricraiova@yahoo.com 

                    
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

a modificarii statului de  functii al 

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Craiova 

 

           In anul 2016 in statul de functii al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri  sunt cuprinse 

29 de posturi din care 27 sunt ocupate si doua posturi sunt vacante (artist plastic si muncitor 

calificat). 

            Fata de statul de functii aprobat anterior, prin Hotararea 320/ 2015  al Consiliului Local al 

Municipiului  Craiova, va rugam sa aprobati modificarea statului de functii si organigramei  

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri astfel: 

 

- Postul de artist plastic, gradul I, studii superioare  din cadrul compartimentului artistic va fi 

transformat in sculptor papusi, gradul III, studii superioare si va fi transferat in cadrul atelierului 

de productie. Aceasta transformare de post este justificata dat fiind specificul institutiei si 

activitatea din cadrul atelierului de productie, postul de sculptor papusi fiind necesar atat pentru 

productiile noi ale teatrului cat si pentru repunerile in scena ale spectacolelor vechi. 

- Postul de muncitor calificat de la compartimentul tehnic scena va fi tranferat in cadrul 

atelierului de productie, prin fisa postului stabilindu-se atributii duble, atat la  compartimentul 

scena cat si pentru atelierului de productie. Aceasta modificare este motivata si prin prisma  

proiectelor artistice viitoare ale institutiei in care activitatea celor care isi desfasoara activitatea in 

cadrul atelierului de productie are un rol determinant.  

              Mentionam ca institutia are asigurate fondurile necesare pentru sustinerea cheltuielilor 

de personal pe care le implica aceste modificari.                                                                                       

.                                                                                       Manager, 

                                                                          Teodorescu  Maria Adriana  

                                                                                  Resurse Umane,   

                                                                                Popescu Andreea    

                                                                                  Consilier Juridic,                                                                            

.                                                                                Bosonea Mihaela 

 

 



M UNICIPIUL CRAIOVA 
PRIM ĂRIA M UNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UM ANE 
Nr.118669/11.07.2016 

PRIM AR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

  
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Craiova, pentru anul 2016 

 
 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de către Consiliul 
Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic. 
         Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 141/2015, modificată de Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 256/2015, şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr. 320/2015, au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, pentru un număr de 29 posturi, respectând numărul maxim de posturi stabilit 
de Prefectura Judeţului Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 
         Prin adresa nr. 753/2016 înregistrată sub nr. 117143/2016, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Craiova propune, faţă de statul de funcţii actual, transformarea  postului de artist plastic, gradul I, studii 
superioare din cadrul Compartimentului artistic, în sculptor păpuşi, gradul III, studii superioare, şi 
redistribuit în cadrul Atelierului de producţie, iar postul de muncitor calificat de la Compartimentul tehnic 
scenă să fie redistribuit în cadrul Atelierului de producţie. Numărul total de posturi se menţine în anul 
2016 la 29 posturi. 

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, 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 ale societăţilor 
comerciale 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 şi 
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local”. 

Având în vedere prevederile 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, Legii nr. 53/2003–Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 215/2001 privind administraţia 



publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

„Colibri” Craiova, pentru anul 2016, conform anexelor  la prezentul raport. 
          
 
 
 

 
 
         ŞEF SERVICIU,                                                                                        ÎNTOCMIT, 
Petru-Alexandru Dumitrescu                                                               Mariana-Luminiţa Tuţu 
 
 
 

 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
c. j. Floricica Boangiu 
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Catre, 

Primaria Municipiului Craiova 

Serviciul Resurse Umane 

 

  Va inaintam alaturat: 

- Statul de functii si Organigrama pentru anul 2016, aprobate in Sedinta Consililui Administrativ 

al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri din ziua de 07.07.2016. 

- Nota de fundamentare cu modificarile solicitate  spre aprobare pe anul 2016. 

 

 

                                                                         Manager, 

                                                         Teodorescu Maria Adriana 
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           In anul 2016 in statul de functii al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri  sunt cuprinse 

29 de posturi din care 27 sunt ocupate si doua posturi sunt vacante (artist plastic si muncitor 

calificat). 

            Fata de statul de functii aprobat anterior, prin Hotararea 320/ 2015  al Consiliului Local al 

Municipiului  Craiova, va rugam sa aprobati modificarea statului de functii si organigramei  

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri astfel: 

 

- Postul de artist plastic, gradul I, studii superioare  din cadrul compartimentului artistic va fi 

transformat in sculptor papusi, gradul III, studii superioare si va fi transferat in cadrul atelierului 

de productie. Aceasta transformare de post este justificata dat fiind specificul institutiei si 

activitatea din cadrul atelierului de productie, postul de sculptor papusi fiind necesar atat pentru 

productiile noi ale teatrului cat si pentru repunerile in scena ale spectacolelor vechi. 

- Postul de muncitor calificat de la compartimentul tehnic scena va fi tranferat in cadrul 

atelierului de productie, prin fisa postului stabilindu-se atributii duble, atat la  compartimentul 

scena cat si pentru atelierului de productie. Aceasta modificare este motivata si prin prisma  

proiectelor artistice viitoare ale institutiei in care activitatea celor care isi desfasoara activitatea in 

cadrul atelierului de productie are un rol determinant.  

              Mentionam ca institutia are asigurate fondurile necesare pentru sustinerea cheltuielilor 

de personal pe care le implica aceste modificari.                                                                                       
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                                                                                Popescu Andreea    
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.                                                                                Bosonea Mihaela 
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