
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 2014 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.05.2014; 
 Având în vedere raportul nr.75616/2014 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 2014; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 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, aprobată prin Legea nr.13/2011; 
 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 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” 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. 75616/__________2014 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
  
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” 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, 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. 181/2013 au fost 
aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 
Craiova, pentru un număr de 26 posturi.  

Teatrul pentru Copii si 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. 

Pentru anul 2014, Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova, prin adresa nr. 
74665/2014, propune spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de 29 



posturi din care 23 sunt ocupate, 4 posturi sunt vacante şi 2 posturi sunt temporar vacante. 
Numărul de posturi se suplimentează cu 3, fiind respectat numărul maxim de posturi stabilit 
de Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Comparativ cu organigrama şi statul de funcţii actuale, Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova propune următoarele modificări: 

- în cadrul Compartimentului Artistic se solicită suplimentarea numărului de actori 
mânuitori păpuşi cu un post vacant de actor mânuitor, gradul I, studii superioare; 

        - Compartimentul PR se reorganizează în Compartimentul Marketing, Public Relations 
care cuprinde 2 posturi, un post de secretar literar şi unul de referent de specialitate;   

       - în cadrul Compartimentului Tehnic Scena se solicită un post de muncitor 
calificat,treapta I, studii medii; 

       - în cadrul Compartimentului Administrativ se solicită înfiinţarea unui post de 
economist, gradul II, studii superioare; 

       - transformarea postului vacant de magaziner în referent de specialitate, gradul II, 
studii superioare; 

Având în vedere 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, Legii nr. 
53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 2014, 
conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 
ŞEF SERVICIU, 

Petru-Alexandru Dumitrescu 
ÎNTOCMIT, 

Mariana-Luminiţa Tuţu 
 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. Floricica Boangiu 

                           
 



   TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA                                                                                                             ANEXA NR 1 LA HCL ……… 
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA 

ORGANIGRAMA  
TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI PENTRU ANUL2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TOTAL=29 de posturi 
23  (posturi) ocupate 
4   (posturi)  vacante 
2  (posturi) temporar vacante 
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                                      TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""              

    SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii    nnrr..  5566  CCrraaiioovvaa    RRoommaanniiaa  

        Tel/fax : 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323    
                    E-mail : craiovacolibri@yahoo.com 
                     Nr.   
 
 

Catre  

                                      Primaria Municipiului Craiova 

Serviciul Resurse Umane 

 

 

               Va inaintam alaturat :Hotararea  Consiliului Administrativ nr. 05/20.05.2014. 

statul de functii si nota de fundamentare pe anul 2014  ale Teatrului pentru Copii si Tineret 

Colibri Craiova. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Manager 

                                                            Teodorescu Maria Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



    

  

                                    TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""              

    SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii    nnrr..  5566  CCrraaiioovvaa    RRoommaanniiaa  

        Tel/fax : 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323    
                    E-mail : craiovacolibri@yahoo.com 
                      
 
 

HOTARAREA NR.05/20.05.2014 
 

 
Avand in vedere : 

 
- Sedinta Consiliului Administrativ din data de 20.05.2014 , 

 -Decizia  59/23.11.2012 prin care se stabileste componenta Consiliului Administrativ al Teatrului” 

Colibri’’  

- Decizia nr.13/20.05.2014 prin care s-a anulat Hotararea Consiliului Administrativ nr.04/02.04.2014 

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 21/2007 referitoare la institutiile de spectacole si 

concerte precum si la desfasurarea activitatii de impresariat artistic aprobata  prin Legea 

353/2007,Managerul Teatrului pentru Copii si Tineret’’ Colibri “’ 

 

                                                                        HOTARASTE 

 

 

Art.1. Se aproba organigrama si statul de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri  pentru anul 

2014 

Art.2 Serviciul Resurse Umane va duce la indeplinire prezenta hotarare 

 

 

 
 
 
                                                                                   Presedinte de Sedinta 
 
                                                                     TEODORESCU MARIA ADRIANA 
 
 
 
 
 

 

 



 
                                    TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""              

  SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii,,nnrr..5566    CCrraaiioovvaa  11110000  RRoommaanniiaa  

       Tel./fax: 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323    
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STAT DE FUNCTII  pe anul 2014 

AL TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET ‘’COLIBRI’’ 

 

 
 Functii  Din care 

 
 

   
Studii Grad 

/Treapt
a 

profesi
onala 

Nr. 
posturi 
TOTAL 

Ocupat Vacant Teporar 
vacant 

1 MANAGER MANAGER S II 1 1   
 TOTAL    1 1   

2 Compartiment 
artistic 

Actor manuitor papusi S IA 4 4   

Actor manuitor papusi S I 3 2 1    
Actor manuitor papusi S II 

 
2 2  

 
 
 

 TOTAL    9 8 1 
 

 
 

Secretar literar S I 1 0  1 3 Compartiment 
Marketing 

,Public 
Relations 

Referent de specialitate S I 1 1   

 TOTAL    2 1  1 
4 Compartiment 

tehnic scena 
Inginer sunet   S I 1 1   

        Inginer lumini  S II 1 1     

Regizor scena M I 1 1   
Manuitor montator 

décor 
M I 1 1     

Muncitor calificat M I 1 0 1  
 TOTAL 

 
 
 
 

  5 4 1  
 
 



 
5 Atelier 

productie 
Sef Atelier S II 1 1   

Sculptor papusi S I 1 1    

Muncitor 
calificat.Confectioner 
montator produse din 

lemn  (Tamplar) 

M I 1 1   

Muncitor calificat              
Tapiter 

M I 1 1    

 

Muncitor calificat     
Confectioner 

 

M II 1 1   

 TOTAL    5 5   
6 Contabil Sef Contabil sef S II 1 1   

 TOTAL    1 1   
7 Compartiment 

Resurse 
Umane,Juridic

,Achizitii 
Publice 

Consilier juridic S I 1 1   

 TOTAL    1 1   
Administrator M I 1 0 0 

 
1 
 

Referent de specialitate S II 1 0 1 
 

 
 

Economist S II 1 0 1  

Referent M IA 1 1   

8 Compartiment 
Adminitrativ 

Sofer  M I 1 1   
 TOTAL    5 2 2 1 
 
 

TOTAL 
GENERAL 

   29 23 4 2 

 
Manager 

Teodorescu Maria Adriana 
 

ConsilierJuridic 
Bosonea Mihaela 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                      TTEEAATTRRUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIII  SSII  TTIINNEERREETT  ""CCOOLLIIBBRRII""              

    SSttrr..  CCaalleeaa  BBuuccuurreessttii    nnrr..  5566  CCrraaiioovvaa    RRoommaanniiaa  

        Tel/fax : 40-251-412.473; tel. 40-251-416.323    
                    E-mail : craiovacolibri@yahoo.com 
 

Nota de fundamentare a modificarii statului de functii 

si a organigramei Teatrului pentru Copii si Tineret” Colibri” pe anul 2014 

 

 

           Prin HCL 181/2013 emisa de Consiliul Local al Municipiului Craiova  au fost aprobate 

organigrama si statul de functii pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri pe anul 2013 in care este 

cuprins  un numar de 26 de posturi 

          Pentru anul  2014 in noua organigrama si in statul de functii  se propune suplimentarea numarului de 

posturi  si modificari in ceea ce priveste structura compartimentelor functionale astfel: 

Vor fi cuprinse 29 de posturi din care 23 sunt ocupate ,4 posturi sunt vacante si  2(doua)  posturi sunt 

temporar vacante. 

  -  In cadrul Compartimentului Artistic se solicitata suplimentarea numarului de actori manuitori papusi 

cu un post de actor manuitor,gradul I,studii superioare,datorita faptului ca in prezent in cadrul 

Compartimentului Artistic sunt angajati doar 8 actori manuitori papusi  si ca urmare a complexitatii 

proiectelor artistice viitoare  este necesara suplimentarea numarului de posturi ceea ce va duce la 

imbunatatirea actului artistic. 

   - Compartimentul PR se reorganizeaza in Compartimentul Marketing ,Public Relations care va 

cuprinde doua posturi-un post de  secretar literar (anterior existent in cadrul  Compartimentului Artistic)  si 

un  referent de specialitate  ,studii superioare. Postul de secretar literar,existent la ora actuala ,este 

temporar vacant ca urmare a faptului ca ocupantul sau este in prezent  Manager al institutiei numit legal de 

Primarul Municipiului Craiova. 

        In cadrul Compartimentului Tehnic Scena  este necesara completarea numarului de posturi cu un 

post de muncitor calificat,treapta I,studii medii care va  participa efectiv la montarile decorurilor pentru 

fiecare repetitite sau spectacol  ,va raspunde de buna executare a manevrelor tehnice pe care le are de 

efectuat si va executa    reparatii la elementele de décor . 

       In cadrul Compartimentului Administrativ  se solicita infintarea unui post de economist,studii 

superioare,gradul II. Solicitam acest post dat fiind faptul ca in prezent activitatea  contabila este gestionata 

de o singura persoana  iar legislatia actuala necesita  un volum mare de lucrari  care nu poate fi acoperit 

doar de contabilul sef. 

 

 

 



 

 

 

      Postul de magaziner,vacant in momentul de fata, din cadrul acestui compartiment va fi transformat in 

referent de specialitate gradul II,studii superioare .Acesta va  avea ca atributii  buna  administrare a  

cladirii  in care institutia isi desfasoara activitatea, buna gestionare  si folosire eficienta a achizitiilor 

efectuate precum si  sarcini  de merceolog , de conducator auto pentru microbuzul institutiei si va avea in 

primire gestiuni ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar. 

          

Manager 
Teodorescu Maria Adriana 

 
ConsilierJuridic 

Bosonea Mihaela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET ''COLIBR['' CRAIOVA
Str.Calea Bucuresti nr. 56, Craiova , Rom6nia
Tel. /fax : 40 -25 I -4 12.47 3 : tel. 40 -25 1 -4 I 6 .3 23
E-mail :

HOTARAREA NR. 05 120.05.2014

AvAnclin vedere:

- $edinla Consiliului Administrativ din data de20.05.2014

- Decizia 59123.11.2013 prin care se stabilegte componenla Consiliului
Administrativ al Teatrului pentru Copii gi Tineret Colibri

in c-rnfbrmitate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 2112007 referitoare la
instit.irfiile de spectacole gi concerte, precum qi la desf[gurarea activitdlii de

imprcr;ariat artistic aprobatd prin Legea 35312007,Managerul Teatrului pentru
Copir gi Tineret Colibri

HOTARA$rE

Art. L Se aprobd Organigrama qi Statul de funclii ale Teatrului pentru Copii gi

Tinerc't Colibri pentru anul2014.

Art. 2. Pe data prezentei inceteazd efectele Hotardrii Consiliului Administrativ
nr. fit\i2,014.

An :!. Compartimentul Resurse umane, juridic, achizilii publice va duce la
inde;r lirir e prezenta hotir6re.

Preqedinte de gedin!6

Teodorescu Maria Adriana

6
*P(
,6/
\r*






	01
	02
	03
	Hotararea CA
	nota de fundamentare 1 001
	nota de fundamentare 2 001

