
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 2019 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2019; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.136882/2019, raportul nr.139684/2019 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.140823/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, 
pentru anul 2019; 
 În conformitate cu 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 şi Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

„Colibri” Craiova, pentru anul 2019, 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,     SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR. 136882/06.08.2019  
                                                                                                                            SE APROBĂ 

                                                                                                                         PRIMAR, 
                                                                                                                          MIHAIL GENOIU 

 
 
 

 
Referat de aprobare a proiectului de hotarâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019 
 
 
           
         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, cu modificările şi completările ulterioare. 
        Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub nr. 136568/2019, Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova a înaintat nota de fundamentare cu privire la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019.  
       Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri”  Craiova, conform notei de fundamentare îşi menţine 
pentru anul 2019, numărul de posturi, respectiv 30 posturi și propune transformarea  a 3 posturi de 
actor mânuitor păpuși, a unui post de inginer lumini, ca urmare a promovării și transformarea 
postului  de referent de specialitate, gradul I, studii superioare în regizor tehnic, treapta I, studii 
medii.  
         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, 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;   
       Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea organigramei și statului de funcții aleTeatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova 
pentru anul 2019. 
 
 
 
 

     VICEPRIMAR,                                                    SERVICIUL RESURSE UMANE, 
COSMAN ADRIAN                                            GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 139684/09.08.2019 

          PRIMAR, 
                   MIHAIL GENOIU  

 
 
 AVIZAT,  
                                                                                                                         VICEPRIMAR, 
                                                                                                                     ADRIAN COSMAN 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

„Colibri” Craiova, pentru anul 2019 
        
        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, 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;   
         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. 101/2018, au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru un 
număr de 30 de posturi. Pentru anul 2019, Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova îşi 
menţine numărul de posturi, respectiv 30 posturi. 
           Astfel prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub nr. 136568/2018, Teatrul pentru 
Copii şi Tineret „Colibri” Craiova a înaintat nota de fundamentare cu privire la aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru 
anul 2019.  
          Față de statul de funcții și organigrama anului 2018, în anul 2019 la nivelul Teatrului 
pentru Copii si Tineret „Colibri”  Craiova, propun următoarele modificări: 
            - transformarea postului vacant de referent de specialitate, gradul I, studii superioare din 
cadrul Compartimentului Marketing, Public Relations, Organizare  în regizor tehnic, treapta I, 
studii medii și mutarea în cadrul Compartimentului Tehnic Scenă. 
          Au fost transformate 3 posturi de actor mânuitor păpusi în cadrul Compartimentului 
Artistic și un post de inginer lumini, în cadrul Compartimentului Tehnic Scenă, ca urmare a 



dreptului la promovare în grade profesionale, conform Legii - cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
           Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
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 Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 2019,conform anexelor 1 şi 2 
la prezentul raport.  
 
 
   

 
 

        SERVICIUL RESURSE UMANE, 
GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIC 

ÎNTOCMIT, 
Luminiţa-Mariana Tuţu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                      
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA                                                                                                          ANEXA NR 1 LA Raportul nr. 139684/2019 
       

ORGANIGRAMA  

TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI PENTRU ANUL 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TOTAL  =  30 de posturi    - 27 posturi ocupate 
-   3 posturi vacant 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL CRAIOVA PRIMAR 
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TEATRUL PENTRU COPII  ȘI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA 
Str.Calea Bucureşti 56, Craiova, România, CUI: 5001805 
Tel.: +40-251-412.473; + 40-251-416.323 
E-mail: colibricolibri2012@yahoo.ro, craiovacolibri@yahoo.com 
www.facebook.com/TeatrulColibri    www.teatrulcolibri.ro 
Nr. 923 / 05.08.2019  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

 
 
                                                                       Catre, 

                                                         Primaria Municipiului Craiova 

                                                         Serviciul Resurse Umane 

  Va inaintam alaturat: 

- Statul de functii si Organigrama pentru anul 2019, aprobate in Sedinta Consililui Administrativ 

 al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri din ziua de 01.08.2019 . 

-Copie dupa Hotararea Consiliului Administrativ din data de 01.08.2019  

- Nota de fundamentare cu modificarile solicitate  spre aprobare pe anul 2019  

 

 

                                                                         Manager, 

                                                         Teodorescu Maria Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:colibricolibri2012@yahoo.ro
mailto:colibricraiova@yahoo.com
http://www.facebook.com/TeatrulColibri


 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                      ANEXA 2 la Raportul nr.139684/2019 
 
 
 

ȘTAT DE FUNCȚII  pentru anul 2019 

AL TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET ‘’COLIBRI’’ 

 
 
 

 Funcții  Studii Grad/ Treapta 
Profesională 

Nr. 
posturi 

TOTAL 

              Din care: 
 
 

   

Ocupat Vacant Temporar 
vacant 

1 MANAGER MANAGER S II 1 1   
 TOTAL    1 1   

2 Compartiment 
artistic 

Actor mânuitor 
păpuși 

S IA 8 7 1 
 
 
 
 

 

  Actor mânuitor 
păpuși 

S I 2 2   

Actor mânuitor 
păpuși 

S II 1 1   

 TOTAL    11 10 1  
 

3 Compartiment 
Marketing, 

Public 
Relations, 

Organizare 

Secretar literar S I 1 1   

Referent de 
specialitate 

 

S II 1 1   

Referent de 
specialitate 

S III 1 1  
 
 

 

Impresar artistic S IA 1 1   

 TOTAL    4 4   

4 Compartiment 
tehnic scenă 

Inginer sunet   S IA 1 1   

Inginer   lumini S IA 1 1   

Regizor scenă M I 1 1   

Regizor tehnic M I 1 0 1  

Mânuitor 
montator décor 

M I 1 1   

 TOTAL 
 
 
 

 
 
 

  5 4 1  

5 Atelier Sculptor păpuși S II 1 0 1  



producție Muncitor 
calificat. 

Confectioner 
montator 

produse din 
lemn  (Tâmplar) 

M I 1 1   

  
Muncitor 
calificat              
Tapițer 

M I 1 1   

 
Muncitor 
calificat     

Confecționer 

M I 1 1   

 TOTAL    4 3 1  
6 Contabil Șef Contabil șef S II 1 1   

 TOTAL    1 1   
7 Compartiment

Juridic, 
Achiziții 
Publice 

Consilier juridic S IA 1 1   

 TOTAL    1 1   
8 Compartiment 

administrativ 
Referent de 
specialitate 

S I 1 1   
 

Economist S 1A 1 1   

Referent M IA 1 1   
 TOTAL    3 3   

 
 

TOTAL 
GENERAL 

   30 27 3  

 
            Manager, 

          Teodorescu Maria Adriana 
 
 

                                                                        Economist specialist, 
                                                                        Anghel Oana Mirona 
 

          Consilier  Juridic, 
         Boșonea Liana Mihaela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TEATRUL PENTRU COPII  ȘI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA 
Str.Calea Bucureşti 56, Craiova, România, CUI: 5001805 
Tel.: +40-251-412.473; + 40-251-416.323 
E-mail: colibricolibri2012@yahoo.ro, craiovacolibri@yahoo.com 
www.facebook.com/TeatrulColibri    www.teatrulcolibri.ro 

  
              

                      NOTA DE FUNDAMENTARE                                     Vizat, 

                   a modificării ștatului de  funcții al                                Viceprimar 

          Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri Craiova             Cosman Adrian 

 

          Față de organigrama și ștatul de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri din 

anul 2018 în care erau prevăzute 30 de posturi (28  ocupate și doua vacant)  în anul 2019 nu 

sunt modificări în ceea ce priveste numărul de posturi, fiind cuprinse astfel, 30 de posturi (27 

ocupate și trei vacante). 

            Față de ștatul de funcții aprobat anterior, prin Hotărârea 101/2018 a Consiliului Local al 

Municipiului  Craiova, vă rugăm să aprobați modificarea ștatului de funcții și organigramei  

Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri astfel: 

- În cadrul Compartimentului Artistic, vă comunicăm ca postul de actor mânuitor păpuși 

debutant a fost transformat în actor mânuitor păpuși gradul II, studii superioare, iar 2 posturi de 

actor mânuitor păpuși gradul I au fost transformate în actor mânuitor păpuși gradul IA, studii 

superioare ca urmare a dreptului la promovare în grade profesionale, conform Legii Cadru 

153/2017, în anul 2018 și anul 2019 

- În cadrul compartimentului Tehnic Scenă, vă comunicăm ca postul de inginer lumini, 

gradul I, studii superioare a fost transformat în inginer lumini, gradul IA, studii superioare ca 

urmare a dreptului la promovare în grade profesionale, conform Legii Cadru 153/2017, în anul 

2019 

- Vă solicităm să aprobați transformarea postului de referent de specialitate, gradul I, studii 

superioare din cadrul Compartimentului Marketing, Public Relations, Organizare  în 

regizor tehnic, treapta I, studii medii în cadrul Compartimentului Tehnic Scenă, din cauza 

lipsei acute de personal de specialitate la scenă, coroborat cu numărul mare de spectacole și a 

activității complexe atât la sediu, cât și în deplasare. 

              Menționăm că instituția are asigurate fondurile necesare pentru susținerea cheltuielilor 

de personal pe care le implică aceste modificări.     

.                                                                                             Manager, 

                                                                          Teodorescu  Maria Adriana  

                                                                                  Economist specialist,   

                                                                                Anghel Oana Mirona    

                                                                                     Consilier Juridic,                                                                                                                        

.                                                                                Boșonea Mihaela Liana 

mailto:colibricolibri2012@yahoo.ro
mailto:colibricraiova@yahoo.com
http://www.facebook.com/TeatrulColibri
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