
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
      

 
    HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2017 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.06.2017; 
 Având în vedere raportul nr.83995/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2017; 
 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 modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2017. 

Art.3. 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, 
        PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

            VICEPRIMAR,    Ovidiu MISCHIANU 
                    Adrian COSMAN 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 83995/21.06.2017 
 PT. PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 
ADRIAN COSMAN 

 
 

RAPORT 
privind modificarea statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 

anul 2017 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 91/2017, au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 189/13.06.2017, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a transmis spre aprobare autorităţii locale, modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2017. 
 Conform notei de fundamentare, instituţia propune menţinerea numărului de posturi, respectiv 
160, structurate astfel: 4 posturi de conducere şi 156 posturi de execuţie. Totodată, raportat la structura 
actuală, nu sunt modificări în ceea ce priveşte compartimentele funcţionale. 
 Sub aspectul posturilor, Căminul pentru Persoane Vârstnice propune următoarele: 
 - transformarea postului ocupat de fiziokinetoterapeut specialist din cadrul Compartimentului 
recuperare fizică şi psihologică în post de fiziokinetoterapeut principal, urmare promovării în grad a 
titularului postului, potrivit prevederilor Hotârârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - transformarea unui post vacant de îngrijitoare curăţenie din cadrul Serviciului de specialitate 
medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar într-un post de farmacist. Propunerea se fundamentează pe 
necesitatea ca depozitul farmaceutic ce funcţionează în cadrul CPV Craiova, din anul 2011, să fie 
transformat într-o farmacie cu circuit închis şi care se poate autoriza decât printr-un farmacist.  
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, 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 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea 
statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, conform anexei la 
prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 91/2017. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Vizat pentru legalitate, 
cons. jur. Boangiu Floricica 

 



  

                      

                                                                                                               

    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                Anexa nr.2 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA                                                                                      
      STAT DE FUNCTII 

                           iunie   2017 

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 3 1 

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 5 4 1 

Medic Specialist S 3 2 1 

Farmacist - S 1 - 1 

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 14 14 - 

 

C.Compartiment recuperare fizica si 

psihologica 

 

 

                                                               

                                         

                                                               

 

                                                               6                   

Kinetoterapeut - S 1 1  

Kinetoterapeut principal S 1 1 - 

Psiholog - S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut principal S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut - 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    160 153   7 

* postul de director este ocupat cu delegatie 
** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 



                                   Director                                                                  Contabil sef,                                Comp. F.C.R.U.R 

                       Giurca Alexandru Valentin                                            Potropopu Vergica                             Baluta Madalina                                                                                                                   

                  

                                                                                                   



Consiliul Local al Municipiului Craiova 

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova 

Str. Tabaci, nr. 3 

Tel:0251533578; Fax:0251522636 

Nr. ........ / .........................  

 

 

 

 

 

 

Catre, 
 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 

Prin prezenta va rugam a introduce pe ordinea de zi a sedintei 
Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna iunie  2017: 

- Organigrama si Statul de Functii pe anul 2017 
- Raportul privind Modificarea Statului de Functii pe anul 2017 
- Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 
 
 
Va multumim 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Director,                                                   Comp. Financiar- contabil      
Giurca Alexandru                   Resurse Umane Registratura 

  Valentin     insp. Baluta Madalina  



 
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 

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea modificarii Statului de functii 

pe anul 2017 
 

  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.91/2017 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 2017 mentinerea numarului total de 160 posturi aprobate in structura 
organizatorica prezentata mai sus cu urmatoarele modificari : 

  

  In cadrul Compartimentului Recuperare fizica si psihologica propunem transformarea 

postului de fiziokinetoterapeut specialist in fiziokinetoterapeut principal datorate promovarii in 

grad. 
             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-un nivel imediat superior.  

            Promovarea se face prin examen. Astfel o salariata din cadrul institutiei a sustinut si promovat 

examenul de promovare organizat de Camin, iar calificativele obtinute in ultimii trei ani sunt ‘foarte 
bine’ .  

            
 



2 
 

 

 
 

             Totadata mentionam ca salariata angajata pe postul respectiv indeplineste conditiile impuse de 
Ordinul nr. 286/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii , grade si 

trepte profesionale a personalului contractual  respectiv vechimea in specialitate.     

  De asemenea, in cadrul Serviciului de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar 
propunem transformarea unui  post vacant de ingrijitoare curatenie intr-un post de farmacist, dat fiind 

faptul ca in cadrul CPV Craiova functioneaza un depozit farmaceutic din anul 2011 . 
 Precizam ca transformarea acestui post este imperios necesara in vederea transformarii acestui 

depozit farmaceutic in farmacie cu circuit inchis la nivelul institutiei unde sunt institutionalizati in 

prezent 308 bolnavi din care 145 (48,98%) prezinta tulburari psihice si comportamentale care impun 
evaluare si tratament psihiatric si care nu se poate achizitiona decat prin farmacie ce nu se poate infiinta 

si autoriza decat prin farmacist.  

 Dintre acestia se detaseaza ca procent (29,05%) cazurile de dementa (Alzheimer , dementa , 

etc.), marea lor majoritate (50 din cele 86 de cazuri), regasindu-se pe sectia de dependenti. Dementa este 

urmata la mare distanta de sindromul psiho-organic deteriorativ (5,74%), tulburarea depresiva (4,73%) 
si tulburarea organica de personalitate (2,96%), Restul cazurilor cu tulburari psihice au fost 

diagnosticate cu Epilepsie, Oligofrenie, Schizofrenie, Tulburare afectiva bipolara sau Boala Parkinson, 
aceasta din urma fiind, la randul ei, insotita de sindrom demential. 

            Este cunoscut faptul ca bolnavul psihic poate prezenta stari de agitatie psiho-motorie cu 

manifestari violente si/sau agresive (verbale sau fizice). Bolnavul psihic ce devine periculos pentru sine 
si pentru altii poate sa provoace distrugeri de bunuri, ranirea altor persoane sau sa-si provoace singur 

vatamari grave. In cazul unor tulburari psihice (schizofrenie, manie, etc.), bolnavii nu au constiinta bolii 
lor si nici discernamantul faptelor sale; astfel, ei neconsiderandu-se bolnavi, refuza tratamentul, cu 

decompensari si necesitatea tratamentului si/sau internarii impotriva vointei acestora. 

 Mentionam ca, in cadrul Caminului din anul 1984 si pana in anul 2011 , a functionat farmacie cu 

circuit inchis si pe care conducerea intentioneaza sa o infiinteze fiind necesara pentru motivele expuse 

mai sus, iar fara farmacist acest lucu nu este posibil, conform Legii nr.266/2008 Legea farmaciei- 
republicata. 

In sustinerea motivelor prezentate depunem in copii documente care atesta faptul ca numai 

farmacistul poate autoriza farmacia Caminului. 
            Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova propune spre aprobare  Statul de Functii  pentru anul 

2017,  in forma prezentata in anexa. 
 

 

 
 

 
             Director, 

Giurca Alexandru Valentin 

 
 

 

                                                          Contabil sef,                                       Compartiment FCRUR, 

                                                  Ec. Potropopu Vergica                                    insp. Baluta Madalina 
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