
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT  

 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, pentru anul 2014 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 
 Având în vedere raportul nr.10721/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată, Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri 
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
 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 Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2014, 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 Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 10721/ 2014 

   PRIMAR, 
           LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al  

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova,  
pentru anul 2014 

 
            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, 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 conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea nr.17/2000 republicată, privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, 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.  
            Conform prevederilor H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciilor 
sociale-normarea personalului se face respectând raportul beneficiar/ salariat de 2/1, iar ponderea 
personalului de specialitate de minim 60% din numărul total de personal. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2013 s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru 
Căminul pentru persoane Vârstnice Craiova care, ulterior, a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 788/2013 stabilindu-se un număr de 160 de posturi, dintre care: 

- 4 posturi personal de conducere  
- 156 posturi personal de execuţie : -   39 posturi personal cu funcţii administrative, 
                                                                gospodărire, întreţinere, reparaţii 
                                                         - 117 posturi personal cu funcţii de specialitate 

                                                                      de îngrijire şi asistenţă  
Conform art. 18 din « Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, 

promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din fonduri publice din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova şi din cadrul unităţilor care funcţionează în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova « aprobat prin dispoziţia nr. 14213/2011 emisă de 
Primarul Municipiului Craiova – promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă in 
grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar in situaţia în 
care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea 
sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. Promovarea se face prin susţinerea unui examen.  
       În nota de fundamentare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova prezintă faptul că, pe 
parcursul anului 2013, două salariate din cadrul instituţiei au absolvit studii superioare in domeniul 
economic şi medical, după care au susţinut si promovat examenele de promovare organizate de cămin 
(referent şi asistent medical principal) şi 5 salariaţi au susţinut si promovat examenele de grad specialist, 



respectiv grad principal, organizate de Ministerul Sănătăţii (medic specialist, asistent medical principal, 
asistent dietetician principal), iar calificativele obţinute in ultimii trei ani sunt: „foarte bine”. 
            Astfel, faţă de organigrama şi statul de funcţii aprobate prin HCL nr. 788/2013,  Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova propune, pentru anul 2014, următoarele transformări datorate promovării in 
grad şi absolvirii de către titulari a unei forme de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în 
care îşi desfăşoară activitatea: 

- funcţia ocupată de referent grad II studii medii din cadrul compartimentului achiziţii publice in 
funcţia ocupată de referent grad I studii superioare in cadrul aceluiaşi compartiment;  

- funcţia ocupată de Medic medicină generală, studii superioare in cadrul serviciului de specialitate 
medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in funcţia ocupată de medic grad specialist medicină de 
familie, studii superioare in cadrul aceluiaşi serviciu; 

- funcţia ocupată de asistent medical grad principal, studii şcoala postliceală în cadrul serviciului de 
specialitate medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in funcţia ocupată de asistent medical grad 
principal, studii superioare in cadrul aceluiaşi serviciu; 

- trei funcţii ocupate de asistent medical, studii şcoala postliceală din cadrul Serviciului de 
specialitate medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in trei funcţii ocupate de asistent medical grad 
principal, studii şcoala postliceală în cadrul aceluiaşi serviciu; 

- funcţia ocupată de asistent dietetician, studii postliceale din cadrul serviciului de specialitate 
medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in funcţia ocupată de asistent dietetician grad principal, studii 
şcoala postliceală in cadrul aceluiaşi serviciu. 

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile  Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul 
raport. 

 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 

PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU Insp.URSU ANA 
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Consiliul Local al Municipiului Craiova 
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova 
Nr.................. 
 

RAPORT 
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice 

 pe anul 2013 
 

   In conformitate cu dispozitiile art.18 din Legea nr.17/ 2000 republicata Caminul pentru persoane 
varstnice este institutia de asistenta sociala cu personalitate juridica care functioneaza cu sectii si  asigura 
conditii corespunzatoare de gazduire, hrana, ingrijirii medicale, recuperare si readaptare, activitatii de 
ergoterapie si petrecerea timpului liber, asistenta sociala si psihologica.    
Conform prevederilor H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – 
normarea personalului se face respectand raportul beneficiar/ salariat de 2/1, iar  ponderea personalului de 
specialitate de minim 60% din numar total de personal.  
 Pentru anul 2013 au fost aprobate prin HCLM nr.788 /2013-  Organigrama si Statul de functii cu 160 
posturi, din care :  -   Personal de conducere – 4 posturi 

                          - Personal de executie :- Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-
reparatii, deservire – 39 posturi  

                                                             - Personal de specialitate de ingrijire si asistenta – 117 posturi  
  
 Pentru anul 2014 propunem mentinerea actualei structuri de personal, cu 160 posturi. 
 
 Raportat la Statul de functii aprobat pentru anul 2013 se propun urmatoarele transformari datorate 
promovarii in grad si absolvirii de către titulari a unei forme de învăţământ superior de lungă durată în 
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea. 
- Functia  referent grad II studii medii din cadrul compartimentului Achizitii publice in functia referent 

grad I studii superioare in cadrul aceluiasi compartiment.  
- Functia Medic medicina generala, studii superioare in cadrul Serviciului de specialitate medical, medico- 

auxiliar si auxiliar- sanitar in functia medic grad specialist medicina de familie, studii superioare in cadrul 
aceluiasi serviciu 

- Functia Asistent medical grad principal, studii scoala postliceala in cadrul Serviciului de specialitate 
medical, medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in functia asistent medical grad principal, studii superioare 
in cadrul aceluiasi serviciu 

- Trei functii de Asistent medical, studii scoala postliceala din cadrul Serviciului de specialitate medical, 
medico- auxiliar si auxiliar- sanitar in trei functii asistent medical grad principal, studii scoala postliceala 
in cadrul aceluiasi serviciu 

- Functia Asistent dietetician, studii postliceale din cadrul Serviciului de specialitate medical, medico- 
auxiliar si auxiliar- sanitar in functia asistent dietetician grad principal, studii scoala postliceala in cadrul 
aceluiasi serviciu 
   Conform 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-unul de nivel imediat superior.  
 Promovarea se face prin sustinerea unui examen.  
 Astfel, pe parcursul anului 2013, doua salariate din cadrul institutiei au absolvit studii superioare in 
domeniu (economic si medical) dupa care au sustinut si promovat examenele de promovare organizate de 
camin (referent si asistent medical principal) si 5 salariati au sustinut si promovat examenele de grad 
specialist, respectiv grad principal, organizate de Ministerul Sanatatii (medic specialist, asistent medical 
principal, asistent dietetician principal), iar calificativele obtinute in ultimii trei ani sunt: « foarte bine »  
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Avand in vedere cele expuse, pentru anul 2014 institutia noastra propune spre  aprobare : 
 

 - Organigrama Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova in forma prezentata in Anexa nr. 1 
 - Statul de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova in forma prezentata in Anexa nr.2.  

 
 
 
 

Director, 
Giurca Alexandru Valentin 

   Contabil sef,                                                                                       Compartiment FCRUR,                                                                            
Potropopu Vergica                                                                                                                 Georgescu  Mihaela 



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 – 117 posturi 
- posturi administrativ -  39 posturi         

 
Director, 

Giurca Alexandru Valentin 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                      Anexa nr.2 
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA                                                                                      
      STAT DE FUNCTII 

                       2014 
Numar posturi Nr. 

crt 
Denumire compartiment Functii Grad  Nivel 

Studii Normate Ocupate vacante 

Director I S 1 - 1* I Conducere                                           
                                                               2 Contabil sef I S 1 - 1** 
A. Compartiment juridic                        1 Consilier juridic IA S 1 1 - 

Economist IA S 1 1 - B. Compartiment achizitii publice 
                                                               2 Refent I S 1 1 - 

Inginer II S 1 1 - C. Compartiment management integrat   
CMSSSA                                               2 Inspector de specialitate - S 1 - 1 

Economist IA S 4 3 1 D. Compartiment financiar contabil 
Resurse Umane – Registratura              5  Casier - M  1 1 - 

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 –  
Lenjereasa 

I  M 2 2 - 

Spalatoreasa - G  7 6 1 
Sofer I M 1 1  

II 

E. Serviciul administrativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                      
                                                            30 

Paznic - M 5 4 1 

Medic  Primar  S 5 5 - 
Medic Specialist S 3 3 - 
Sef serviciu - S 1 - 1 

Asistent medical principal S 2 2 - 

Asistent medical  principal PL 15 12 3 

Asistent medical - PL 2 2 - 

Asistent farmacie principal PL 1 1 - 

principal PL 1 1 - Asistent dietetician 
- Pl 1 - 1 

Asistent igiena Principal S 1 1 - 
Infirmiera - G  61 44 17 

A. Serviciul  de specialitate medical 
medico-sanitar si auxiliar – sanitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                           
                                                           108 Ingrijitoare de curatenie - G 15 11 4 

 
Medic recuperare, medicina 
fizica si balneologie 

primar S 1 1 - 

Kinetoterapeut - S 1 - 1 

Psiholog - S 1 - 1 
Fiziokinetoterapeut specialist S 1 1 - 

C.Compartiment recuperare fizica si 
psihologica 
 
 
                                                               
                                         
                                                               
 
                                                               5                   

Profesor Cultura – Fizica –  
Medicala 

principal S 1 1  

principal S 1 1  Asistent social  
- S 1 - 1 

Inspector social IA S 2 2 - 

III 
 
 

D. Compartiment social 
  
          
                                                               5 Lucrator social principal M 1 1 - 

IV TOTAL    160 123 37 
* postul de director este ocupat cu delegatie 
** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 

                                                                          Director 
                                                                        Giurca Alexandru Valentin                                                 Comp. FCRUR, 
                    Contabil sef,    
              Potropopu Vergica                                                                                                                     Georgescu  Mihaela  
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