
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 2013 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2013; 
 Având în vedere raportul nr.60573/2013 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 2013; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, 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; 
 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 2013, 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. 
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RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 2013 

 
 

 
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”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 65/2012 au fost 
aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 
Craiova, pentru un număr de 26 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, din care 23 sunt ocupate iar trei 
posturi - manager, sculptor papusi si administrator sunt vacante.  

În prezent, instituţia de cultură se află sub conducere interimară, în conformitate cu 
prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de 
spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 



culturale de drept public, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 269/2009, 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. 

Pentru anul 2013, Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova propune spre 
aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de 26 posturi, comparativ cu 
anul 2012 solicitând următoarele modificări de structură: 

- la Compartimentul Tehnic Scenă, posturile contractuale de operator lumini şi 
operator sunet vor fi transformate în posturi contractuale de inginer lumini şi inginer 
sunet, fără modificarea condiţiilor de ocupare privind studiile sau vechimea necesare. 
Măsura este justificată de activitatea desfăşurată efectiv de către cei doi ocupanţi ai 
posturilor care au atribuţii de ingineri, iar transformarea nu presupune majorări 
salariale; 

- se înfiinţează Compartimentul PR, în subordinea managerului, prin redistribuirea 
personalului de la Compartimentul Financiar, Contabilitate, Administrativ, în scopul 
lărgirii sferei de promovabilitate a instituţiei de cultură şi a îmbunătăţirii relaţiei cu 
mass-media;  

- se reorganizează Compartimentul Financiar, Contabilitate, Administrativ în 
Compartimentul Administrativ, în subordinea contabilului şef, în scopul dezvoltării, 
modernizării şi diversificării bazei materiale, asigurării şi verificării existenţei bunurilor 
patrimoniale ce aparţin instituţiei; 

 - Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Salarizare se redenumeşte în 
Compartimentul Resurse Umane, Juridic. 

Având în vedere prevederile 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, Legii nr. 53/2003–Codul 
Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 
2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul raport. 

 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 



 
            

 
Avizat pentru legalitate, 

c.j. Floricica Boangiu 
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TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI PENTRU ANUL2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
TOTAL=26 de posturi 
23 (posturi) ocupate 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  

a modificarii statului de functii si a organigramei  

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri  

 
              In anul 2013 in statul de functii si organigrama Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Craiova  

sunt cuprinse 26 de posturi din care 23 sunt ocupate iar trei  (posturi ) cele de Manager ,sculptor papusi si 

administrator sunt vacante . 

              Astfel , fata de statul de functii al anului 2012 s-au facut urmatoarele modificari: 

-Transformari de posturi. 

          La Compartimentul Tehnic Scena,cele doua posturi de operatori lumini si operator sunet vor fi 

transformate in inginer lumini si inginer sunet.Mentionam ca transformarea este justificata de de 

activitatea desfasurata efectiv de cei doi angajati care au atributii de ingineri lumini si sunet si ca aceasta 

transformare nu implica majorari salariale pentru cei doi angajati. 

 

-Se vor infinta doua noi  structuri  organizatorice  si anume: 

         -Compartimentul PR   este justificat de nevoia institutiei de a-si largi sfera de promovabilitate  a 

institutiei si imbunatatire a relatiilor cu mass –media 

          -Compartimentul  Administrativ va asigura  modernizarea, dezvoltarea si diversificarea bazei 

materiale astfel incat sa creeze conditii cat mai bune desfasurarii activitatii intregului personal,asigurarea 

transparentei deciziilor si o mai buna gestionare a patrimoniului institutiei. 

 

                                                                                                                      Manager 

                                                                                                       Teodorescu Maria Adriana                                                       
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STAT DE FUNCTII  pe anul 2013 

 
 Functii  Din care 

 
 

   
Studii Grad/

Treapt
a 

salariz
are 

Nr. 
posturi 
TOTAL 

Ocupate Vacante 

1 MANAGER MANAGER S - 1 0 1 

 TOTAL    1 0 1 

2 
. 

Compartiment 
artistic . 

Secretar literar 
 

S 
 

I 1 
 

1  

  Actor manuitor 
papusi 

S  
IA 

 
4 

 
4 

 
 

  Actor manuitor 
papusi 

S I 3 3  

  Actor manuitor 
papusi 

S II 
 

1 1  

 TOTAL    9 9  

3 
 

Compartiment 
tehnic scena 

Inginer sunet S I 1 1  

  Inginer lumini S II 1 1  
  Regizor scena M II 1 1  
  Manuitor 

montator decor 
M I 1 1  

 TOTAL    4 4  
4 Atelier productie 

 
Sef Atelier S I 1 1  

  Sculptor papusi S I 1 0 1 
  Muncitor 

calificat.Confectio
ner montator 

produse din lemn  
(Tamplar) 

M I 1 1  

  Muncitor calificat              M I 1 1  



Tapiter 
  Muncitor calificat     

Confectioner 
M II 1 1  

 TOTAL    5 4 1 
5
. 

Compartiment 
Resurse Umane 

Juridic 

Consilier juridic S I 1 1  

 TOTAL    1 1 
 

 

Referent de 
specialitate 

 

S I 1 1  6 Compartiment 
PR 

Referent M IA 1 1  

 TOTAL    2 2  
7 Contabil Sef Economist S IA 1 1  

 TOTAL    1 1  
 Compartiment 

administrativ 
Magaziner M I 1 1  

  Administrator 
 
 

M I 1 0 1 

  Sofer M I 1 1  
 TOTAL    3 2 1 
 
 

TOTAL 
GENERAL 

   26 23 3 

 
Manager 

                                                  Teodorescu Maria Adriana 
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                                               HOTARAREA NR. 2 / 10.04.2013 
 
 
                Teatrul pentru Copii si Tineret “Colibri” Craiova intrunit in sedinta Consiliului Administrativ in 

data de 10.04.2013, avand pe ordinea de zi: 

- organigrama 2013 

- stat functii 2013 

-desfasurarea proiectului “Fabrica de povesti” 

 

Avand in vedere: 

- nota de fundamentare inregistrata sub nr.266/09.04.2013 

- procesul verbal nr. 04/10.04.2013 al sedintei Consiliului Adminstrativ prin care s-a aprobat in 

unanimitate organigrama si statul de functii. 

In conformitate cu prevederile Ordonantei  nr. 21/2007 privind  institutiile publice si de spectacole 

precumsi desfasurarea activitatii de impresariat artistic aprobata prin legea 353/2007; 

 

                                                          HOTARASTE: 
ART. 1 
        Se aproba organigrama si statul de functii ale Teatrul pentru Copii si Tineret “Colibri “ Craiova  

pentru anul 2013. 

ART. 2 
        Se aproba desfasurarea noului  proiect al Teatrului pentru Copii si Tineret “Colibri” Craiova  

,”Fabrica de Povesti” 

ART. 3 
        Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

 

 
                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA, 

TEODORESCU MARIA ADRIANA 
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DECIZIA nr. 10 

din 10 Aprilie  2013 

 
 
              Doamna Teodorescu Maria Adriana  numita Manager prin Dispozitia 

nr.2613/01.0.2013 emisa de Primarul Municipiului Craiova  

              Avand in vedere Procesul Verbal al  Consiliului Administrativ al Teatrului pentru 

Copii si Tineret Colibri Craiova  din data de 10 Aprilie  2013 prin care s-a supus dezbaterii 

Statul de functii si Organigrama  institutiei 

 

DISPUNE 

 

Art .1 Se vor efectua urmatoarele modificari fata de anul 2012 in Statul de functii si 

Organigrama Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Craiova,astfel: 

-la Compartimentul Tehnic Scena ,cele doua posturi de operatori sunet si lumini vor fi 

transformate in ingineri sunet si lumini  

-vor fi infintate doua noi compartimente:Compartimentul PR si un Compartiment 

Administrativ  

Art.2 Compartimentul Resurse Umane  va duce la indeplinire prezenta decizie si va inainta 

Ordonatorului Principal de Credite in vederea aprobarii statul de functii si a organigramei 

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Craiova pe anul 2013. 

 

                                                                                    Manager 

                                                                       Teodorescu Maria Adriana 
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