
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

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

Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.185674/2021, raportul nr.187144/2021 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.187814/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată şi 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.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia”  Craiova,  

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,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMARIA MUNICPIULUI CRAIOVA                                            
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                        
NR. 185674/18.10.2021                                                      

 
 

                                          
 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND 
APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE FILARMONICII 

„OLTENIA” CRAIOVA 
 
 
 

Având în vedere: 

 

            - adresa Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, nr. 1560/2021, înregistrată la Consiliul 

Local al Municipiului Craiova sub nr. 259/2021;  

            - Hotărârea Consiliului Administrativ al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova nr. 

5/04.10.2021; 

             - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

           - Hotărârea nr. 310/2019 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, pentru anul 

2019; 

          - Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.      

 

 

                 propunem promovarea proiectului de hotarâre privind:  

 

 

          - aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii ”Oltenia” Craiova. 

            

 

                                                                          PRIMAR, 
                                                            LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 

 

 

 
                                                                                                       ȘEF SERVICIU, 

                                                                                                                                CAMELIA –NICOLETA FLOREA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 187144/20.10.2021 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Filarmonicii ”Oltenia” Craiova 

  
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. c din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local 
exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, 
organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local și  
aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau 
desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;   
         Filarmonica ”Oltenia” Craiova își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare 
și 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 și consiliu artistic, organism cu rol 
consultativ, 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. 310/2019, au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru un număr de 195 de 
posturi. Pentru anul 2021, Filarmonica ”Oltenia”Craiova îşi menţine numărul de posturi, 
respectiv 195 posturi. 
           Astfel prin adresa nr. 1560/2021, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 259/2021, Filarmonica ”Oltenia”Craiova a înaintat nota de fundamentare şi Hotărârea 
Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, cu privire la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova.  
          Față de statul de funcții și organigrama anului 2019, în anul 2021 la nivelul Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova, se propun următoarele modificări: 

 transformarea unui număr de 15 posturi vacante de execuție de Artist 

instrumentist  grad prof. IA/S din cadrul secției orchestră, în posturi vacante de execuție de Artist 

instrumentist debutant în cadrul secției orchestră, având în vedere următoarele considerente:  

 specificul activității instituției constă în organizarea de manifestări artistice, proiecte 
culturale naționale și internaționale; 

 în ultimii ani s-au vacantat, în urma pensionării, un număr mare de posturi de artist 
instrumentist/solist instrumentist din cadrul secției orchestră cu grad profesional maxim, respectiv 
IA, fapt ce a determinat diminuarea aparatului orchestral; 



 ocuparea posturilor de execuție vacantate, de grad profesional maxim, necesită o 
vechime în specialitate de minim 7 ani, fapt ce face imposibilă angajarea tinerilor absolvenți de 
conservator, atât din țară căt și de peste hotare; 

 transformarea posturilor de execuție de artist instrumentist menționate mai sus și 
ulterior ocuparea acestora de tineri absolvenți talentați, reprezintă o oportunitate pentru instituție 
de a întineri aparatul orchestral și în felul acesta de a-și crește și promova tinerele talente; 

 angajarea de personal pe noile posturi vacante transformate, generează o importantă 
economie la Capitolul cheltuieli de personal, deoarece salariul de bază aferent funcției de artist 
instrumentist debutant este mult mai redus față de salariul de bază aferent funcției de artist 
instrumentist grad profesional IA;    

 desfășurarea în condiții optime a activității secției orchestră precum și a activității 
artistice în ansamblu; 

 în prezent, în Statul de funcții al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova nu există niciun post 
vacant de Artist instrumentist debutant. 

 Transformarea unui număr de 3 posturi vacante de execuție de Artist liric - grad 

prof. IA/S din cadrul secției cor, în posturi vacante de execuție de Artist liric debutant în cadrul 

secției cor, având în vedere următoarele considerente: 

 -  specificul activității instituției constă în organizarea de manifestări artistice, proiecte 
culturale naționale și internaționale; 

 -  în ultimii ani s-au vacantat, în urma pensionării, posturi de artist liric din cadrul secției 
cor cu grad profesional maxim, respectiv IA, fapt ce a determinat diminuarea aparatului coral; 

  - ocuparea posturilor de execuție vacantate, de grad profesional maxim, necesită o 
vechime în specialitate de minim 7 ani, fapt ce face imposibilă angajarea tinerilor absolvenți de 
conservator, atât din țară căt și de peste hotare; 

  - transformarea posturilor de execuție de artist lirict menționate mai sus și ulterior 
ocuparea acestora de tineri absolvenți talentați, reprezintă o oportunitate pentru instituție de a 
întineri aparatul coral și în felul acesta de a-și crește și promova tinerele talente; 
          - angajarea de personal pe noile posturi vacante transformate generează o importantă 
economie la Capitolul cheltuieli de personal, deoarece salariul de bază aferent funcției de artist 
liric debutant este mult mai redus față de salariul de bază aferent funcției de artist liric grad 
profesional IA;    
          - desfășurarea în condiții optime a activității secției cor precum și a activității artistice în 
ansamblu; 
          - în prezent, în Statul de funcții al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova nu există niciun post 
vacant de Artist liric debutant. 
 

 Transformarea unui număr de 4 posturi vacante de execuție de Artist instrumentist  

grad prof. I/S din cadrul secției orchestră, astfel : 

  a) 2 posturi vacante de execuție de Instrumentist treapta profesională II/M în cadrul secției 
orchestră; 
 b) 2 posturi vacante de execuție de Instrumentist treapta profesională III/M în cadrul 
secției orchestră, având în vedere următoarele considerente: 

 specificul activității instituției constă în organizarea de manifestări artistice, proiecte 
culturale naționale și internaționale; 

 



 
 

 în ultima perioadă s-au vacantat numeroase posturi din cadrul secției orchestră, fapt ce 
a determinat diminuarea aparatului orchestral; 

 transformarea posturilor de execuție de artist instrumentist (studii superioare) 
menționate mai sus în posturi de execuție de instrumentist (studii medii) și ulterior ocuparea 
acestora de absolvenți de liceu de profil (artă), reprezintă o oportunitate pentru instituție de a 
întineri aparatul orchestral și în felul acesta de a-și crește și promova tinere talente; 

 angajarea de personal pe noile posturi vacante transformate, generează o importantă 
economie la Capitolul cheltuieli de personal, deoarece salariul de bază aferent funcției de 
Instrumentist treptele profesionale II/M și III/M este mult mai redus față de salariul de bază 
aferent funcției de artist instrumentist grad profesional I/S;    

 desfășurarea în condiții optime a activității secției orchestră precum și a activității 
artistice în ansamblu; 

 în prezent, în Statul de funcții al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova nu există niciun post 
vacant de Instrumentist treapta profesională II/M si Instrumentist treapta profesională III/M. 

 

 Transformarea postului vacant de execuție de Dirijor grad profesional IA/S din 

cadrul Biroului coordonare artistică în post vacant de execuție de Dirijor grad profesional I/S în 

cadrul  Biroului coordonare artistică, având în vedere următoarele considerente: 

       - angajarea la pupitrul dirijoral a unor dirijori tineri, cu abilități deosebite, cu viziune 
inovatoare, va contribui la diversificarea repertoriului concertistic al instituției, fapt ce va face 
posibilă atragerea unui număr cât mai mare de public meloman; 
 -  salariul de bază aferent funcției de Dirijor grad profesional I/S este mai mic față de 
salariul de bază aferent funcției de Dirijor grad profesional IA/S, realizându-se astfel o economie 
la fondul de salarii; 
  - desfășurarea în condiții optime a activității artistice în ansamblu. 
           De asemenea, statul de funcţii cuprinde posturile vacante ca urmare a încetării unor 
raporturi de muncă, posturile ocupate urmare încadrărilor, precum şi transformărilor de posturi, 
urmare promovării în grade/trepte profesionale. 
           Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  
 

ȘEF SERVICIU, 
      CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 

înscrisului 
Data: 20.10.2021 

Semnătura:__________ 
 

ÎNTOCMIT: 
MIHAELA FLORESCU 

Îmi asum responsabilitatea privind      
fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 
Data: 20.10.2021 

Semnătura:__________  



 

 

 
 
 
 
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                   

                                                                                

             ANEXA NR.1 LA HCL NR. _____/2021        

                                                                                      ORGANIGRAMA                            

                                                                          Filarmonicii “Oltenia” Craiova   

  TOTAL POSTURI – 195                                                 

         

                      

  

 

SERVICIUL 
JURIDIC,R.U. 
SI  ACHIZIŢII 

PUBLICE 

 

 

CONSILIUL LOCAL 

CRAIOVA 

PRIMAR 

  MANAGER       

1 

   

SERVICIUL  

AD-TIV 

 

            

           DIRECTOR ARTISTIC 

CONSILIUL 

ADMINISTRATIV 

 SECŢIE 
COR 

 

 

SECŢIE 
ORCHESTRĂ 

 

 

BIROU 
COORD. ART. 

 
   1 96 52  1 

12  1 161  1 6 

CONTABIL  
ŞEF  

 1  3 

SERVICIUL 
ORGANIZARE SI 

PROMOVARE EVENIMENTE 
CULTURALE  

 
   

1 7  1 

10 1 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA              Anexa nr. 2 la HCL nr. ____/2021 

FILARMONICA ”OLTENIA” CRAIOVA 

        

 

STAT DE FUNCTII 

                                                         

      

 

 

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 1 

3.  Sef sectie orchestra grad II S 1 -  

4.  Concert maestru gr.prof.IA S 2 - 

5.  Solist instrumentist gr.prof.IA S 15 3 

6.  Sef partida gr.prof.IA S 8 3 

7.  Sef partida gr.prof.I S 1 1 

8.  Sef partida gr.prof.II S 1 1 

9.  Artist instrumentist gr.prof.IA S 21 - 

10.  Artist instrumentist gr.prof.I S 14 3 

11.  Artist instrumentist gr.prof.II S 8 3 

12.  Artist instrumentist Debutant S 15 15 

13.  Instrumentist tr. prof.I M 2 1 

14.  Instrumentist tr. prof.II M 2 2 

15.  Instrumentist tr.prof. III M 3 2 

16.  Instrumentist Debutant M 4 2 

17.  Sef birou coordonare artistica grad II S 1 - 

18.  Dirijor orchestra gr.prof.IA S 1 - 

19.  Dirijor orchestra gr.prof.I S 1 1 

20.  Solist concertist  gr.prof.IA S 1 - 

21.  Solist concertist  gr.prof.IA S 1 1 

22.  Dirijor Cor gr.prof.IA S 1 - 

23.  Maestru Cor gr.prof.IA S 1 - 

24.  Bibliotecar gr.prof.IA S 1 - 

25.  Traducator tr.prof.IA M 1 1 

26.  Consultant artistic gr.prof.IA S 1 1 

27.  Consultant artistic gr.prof.I S 1 1 

28.  Sef sectie cor Grad II S 1 - 

29.  Artist liric gr.prof.IA S 31 - 

30.  Artist liric gr.prof.I S 7 - 

31.  Artist liric gr.prof.II S 3 - 



32.  Artist liric Debutant S 3 3 

33.  Corist tr.prof.I M 5 1 

34.  Corist tr.prof.II M 2 1 

35.  Corist tr.prof.III M 1 1 

36.  Sef serviciu administrativ grad II S 1 - 

37.  Supraveghetor sala - M 1 - 

38.  Plasator sala - M 2 - 

39.  Garderobier - M 1 1 

40.  Muncitor tr.prof.I M 4 - 

41.  Muncitor tr.prof.I M;G 2 - 

42.  Muncitor tr.prof.III M 2 - 

43.  Sef serviciu organizare si 

promovare evenimente culturale  

 S 

 

1 

 

- 

44.  Secretar (PR) gr. prof. I S 1 1 

45.  Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 

46.  Analist  gr. prof. IA S 1 - 

47.  Artist plastic gr.prof.II S 1 - 

48.  Impresar gr. prof.I  S 1 1 

49.  Referent  tr.prof.I A M 1 - 

50.  Referent de specialitate gr. prof.I  S 1 - 

51.  Contabil sef grad II S 1 - 

52.  Consilier  gr. prof. III S 1 - 

53.  Economist gr. prof. IA S 1 - 

54.  Arhivist gr. prof. II SSD 1 - 

55.  Şef Serviciu Juridic, R.U. şi 

Achiziţii Publice 

Grad II S 1 -  

56.  Economist gr. prof. IA S 1 - 

57.  Referent de specialitate gr. prof. III S 1 - 

58.  Inspector specialitate SSM  gr. prof. I S 1 - 

59.  Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 

60.  Consilier juridic gr. prof. IA S 1 1 

61.  Referent de specialitate (achizitii) gr. prof. I S 1 - 

 TOTAL   195 52 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 187814/ 20.10.2021 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 185674/18.10.2021, 

-Raportul nr. 187144/20.10.2021 intocmit de Serviciul Resurse Umane privind aprobarea 
organigramei și statului de funcţii ale Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, 

-Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 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, adresa nr. 1560/2021, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 259/2021 a Filarmonicii ”Oltenia”Craiova,  

- Prevederile art. 129 alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit c, art. 196 alin.1 lit a  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL                                             

propunerea Serviciul Resurse Umane privind aprobarea organigramei și statului de funcţii 
ale Filarmonicii ”Oltenia” Craiova. 

 

 

 Director Executiv,                                              Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                         
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
 

  

 





























CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                   

                                                                                

             ANEXA NR.1 RAPORTUL _____/2021        

                                                                                      ORGANIGRAMA                            

                                                                          Filarmonicii “Oltenia” Craiova   

  TOTAL POSTURI – 195                                                 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA              Anexa nr. 2 la raportul nr. ____/2021 

FILARMONICA ”OLTENIA” CRAIOVA 

        

 

STAT DE FUNCTII 

                                                         

      

 

 

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 1 

3.  Sef sectie orchestra grad II S 1 -  

4.  Concert maestru gr.prof.IA S 2 - 

5.  Solist instrumentist gr.prof.IA S 15 3 

6.  Sef partida gr.prof.IA S 8 3 

7.  Sef partida gr.prof.I S 1 1 

8.  Sef partida gr.prof.II S 1 1 

9.  Artist instrumentist gr.prof.IA S 21 - 

10.  Artist instrumentist gr.prof.I S 14 3 

11.  Artist instrumentist gr.prof.II S 8 3 

12.  Artist instrumentist Debutant S 15 15 

13.  Instrumentist tr. prof.I M 2 1 

14.  Instrumentist tr. prof.II M 2 2 

15.  Instrumentist tr.prof. III M 3 2 

16.  Instrumentist Debutant M 4 2 

17.  Sef birou coordonare artistica grad II S 1 - 

18.  Dirijor orchestra gr.prof.IA S 1 - 

19.  Dirijor orchestra gr.prof.I S 1 1 

20.  Solist concertist  gr.prof.IA S 1 - 

21.  Solist concertist  gr.prof.IA S 1 1 

22.  Dirijor Cor gr.prof.IA S 1 - 

23.  Maestru Cor gr.prof.IA S 1 - 

24.  Bibliotecar gr.prof.IA S 1 - 

25.  Traducator tr.prof.IA M 1 1 

26.  Consultant artistic gr.prof.IA S 1 1 

27.  Consultant artistic gr.prof.I S 1 1 

28.  Sef sectie cor Grad II S 1 - 

29.  Artist liric gr.prof.IA S 31 - 

30.  Artist liric gr.prof.I S 7 - 

31.  Artist liric gr.prof.II S 3 - 



32.  Artist liric Debutant S 3 3 

33.  Corist tr.prof.I M 5 1 

34.  Corist tr.prof.II M 2 1 

35.  Corist tr.prof.III M 1 1 

36.  Sef serviciu administrativ grad II S 1 - 

37.  Supraveghetor sala - M 1 - 

38.  Plasator sala - M 2 - 

39.  Garderobier - M 1 1 

40.  Muncitor tr.prof.I M 4 - 

41.  Muncitor tr.prof.I M;G 2 - 

42.  Muncitor tr.prof.III M 2 - 

43.  Sef serviciu organizare si 

promovare evenimente culturale  

 S 

 

1 

 

- 

44.  Secretar (PR) gr. prof. I S 1 1 

45.  Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 

46.  Analist  gr. prof. IA S 1 - 

47.  Artist plastic gr.prof.II S 1 - 

48.  Impresar gr. prof.I  S 1 1 

49.  Referent  tr.prof.I A M 1 - 

50.  Referent de specialitate gr. prof.I  S 1 - 

51.  Contabil sef grad II S 1 - 

52.  Consilier  gr. prof. III S 1 - 

53.  Economist gr. prof. IA S 1 - 

54.  Arhivist gr. prof. II SSD 1 - 

55.  Şef Serviciu Juridic, R.U. şi 

Achiziţii Publice 

Grad II S 1 -  

56.  Economist gr. prof. IA S 1 - 

57.  Referent de specialitate gr. prof. III S 1 - 

58.  Inspector specialitate SSM  gr. prof. I S 1 - 

59.  Referent de specialitate gr. prof. I S 1 - 

60.  Consilier juridic gr. prof. IA S 1 1 

61.  Referent de specialitate (achizitii) gr. prof. I S 1 - 

 TOTAL   195 52 
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