
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

               
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.  
privind modificarea 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 
25.09.2014; 
 Având în vedere raportul nr.131536/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea 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 Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale; 
 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 modificarea organigramei şi statului 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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2014. 

Art.3. 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. 131536/17.09.2014 

   PRIMAR, 
           LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale  

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, cu modificările şi completările ulterioare, 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 baza dispoziţiilor art. 18 din Legea nr.17/2000 republicată, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, 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 serviciile sociale-
normarea personalului se face respectând raportul beneficiar/ salariat de 2/1, iar ponderea personalului de 
specialitate de minimum 60% din numărul total de personal. 
      Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2014 s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru Căminul 
pentru persoane Vârstnice Craiova cu un număr de 160 de posturi, având următoarea structură organizatorică: 
 
                                1. Conducere - 2 posturi 
                                2. Compartiment juridic – 1post 
                                3. Compartiment achizitii publice – 2 posturi 
                                4. Compartiment management integrat CMSSSA – 2 posturi 
                                5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratura – 5 posturi 
                                6. Serviciul administrativ -30 posturi 
                                7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar – 108 posturi 
                                8. Compartiment recuperare fizică si psihologică – 5 posturi 
                                9. Compartiment social – 5 posturi 
 
 Astfel, faţă de organigrama şi statul de funcţii aprobate prin HCL nr. 20/2014,  Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova propune, pentru anul 2014, următoarele modificări: 
 
 I.  In cadrul Compartimentului management integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate 
ocupaţională - Siguranţa Alimentului urmare a examenului de promovare în grad profesional imediat 
superior, se transformă postul de inginer grad II in inginer grad I. 
  
             II. In cadrul  Compartimentului financiar contabil resurse umane registratură - suplimentarea 
numărului de posturi cu un post de inspector debutant, post rezultat prin transformarea unui post vacant de 
infirmieră din cadrul Serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar –sanitar intr-un post inspector 



care va avea ca atribuţii registratura si arhiva instituţiei. În prezent, aceste atribuţii sunt îndeplinite cumulativ de 
economiştii din cadrul compartimentului.   
 
 III. In cadrul  Compartimentului recuperare fizică şi psihologică - suplimentarea numărului de 
posturi cu  un post Kinetoterapeut, post rezultat prin transformarea unui post vacant de asistent social din cadrul 
Compartimentului social intr-un post Kinetoterapeut.    
Se solicită această suplimentare dat fiind faptul ca proximativ 80% dintre beneficiarii Căminului sunt persoane 
vărstnice cu dificultaţi de integrare, cu boli fizice si psihice, imobilizate la pat si care au nevoie de asistenţă 
permanentă si intervenţie medicală, de recuperare fizică şi psihologică. Această recuperare se efectuează atăt in 
sala amenajată din cadrul instituţiei pentru beneficiari independenţi şi semidependenţi, cât şi la patul bolnavului 
pentru cei imobilizaţi la pat. 
 
 IV. In cadrul Serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar – transformarea 
unui post asistent dietetician vacant in asistent medical generalist dat fiind faptul că instituţia asigură servicii 
medicale şi de ingrijire 24h din 24h unui număr de 320 beneficiari instituţionalizaţi pe perioadă nedeterminată de 
timp. Asistenţii medicali angajaţi in cadrul căminului sunt organizaţi in ture 12/24 – 12/48, un asistent avănd in 
grija 60- 80 beneficiari/ tură si pentru a asigura pe cele trei secţii (dependenţi, semidependenţi si independenţi) 
serviciile medicale conform standardelor.  
 
 După aceste modificări, structura organizatorică a Căminului pentru Persoane Vârstnice se prezintă astfel:  
                     1. Conducere - 2 posturi 
                     2. Compartiment juridic – 1post 
                     3. Compartiment achiziţii publice – 2 posturi 
                     4. Compartiment management integrat CMSSSA – 2 posturi 
                     5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratură – 6 posturi 
                     6. Serviciul administrativ -30 posturi 
                     7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar – 107 posturi 
                     8. Compartiment recuperare fizică si psihologică – 6 posturi 
                     9. Compartiment social – 4 posturi     
        

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, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr.20/2014 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  

 
ŞEF SERVICIU, 

Petru-Alexandru Dumitrescu 
ÎNTOCMIT, 

Ana Ursu 
 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c. j. Floricica Boangiu 

 
 



Consiliul Local al Municipiului Craiova
.Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Nr.4821/10.09.2014

RAPORT
privind modificarea Organigramei si Statului de functii

pe anul 2014

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova s-a infiintat in anul 2011, prin reorganizare, conform HCLM
m. 25l2Ol1 in institutie de asistenta sociala, avand ca obiect de activitate ingrijirea persoanelor varstnice, prin
asigurarea conditiilor corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare,
activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica.

Prin HCLM nr.20/20I4 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii cu un numar de 160 posturi, avand
urmattiarea structura organizatorica :

l.Conducere-2posturi
2. Compartiment juridic - lpost
3. Compartiment achizitii publice - 2 posturi
4. Compartiment management integrat CMSSSA - 2 posturi
5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratura - 5 posturi
6. Serviciul administrativ -30 posturi
7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar - 108 posturi
8. Compartiment recuperare fizica si psihologica - 5 posturi
9. Compartiment social - 5 posturi

Propunem pentru anul 2014 mentinerea numarului total de 160 posturi aprobate, cu urmatoarele
modificari:

I. In cadrul Compartimentului management integrat Calitate - Mediu - Sanatate. si Securitate
ocupationala - Siguranta Alimentului promovarea in grad superior prin transforrnarea postului de inginer
grad II in inginer grad I.
Avand in vedere prevederile capitolului III - Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului
contractual din < Regulamentul privind evaluarea performantelor individuale, promovarea in grade sau trepte
profesionale a personalului contractual platit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova, precum si din cadrul institutiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova < -
aprobat prin Dispozitia nr. 1421312011 emisa de Primarul Municipiului Craiova, salariata a sustinut si promovat
examenul de promovare organizat de CPV Craiova.
Totodata mentionam ca salariata angajata pe postul respectiv indeplineste conditiile impuse de Ordinul
nr.1470120.10.20I1 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte
profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sector sanitar, respectiv vechime in
specialitate - 3 ani si 6 luni.

IL In cadrul Compartimentului frnanciar contabil resurse umane registratura - suplimentarea
numarului de posturi cu un post de inspector debutant, post rezultat prin transformarea unui post vacant de
infirmiera din cadrul Serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar -sanitar intr-un post inspector
care va avea ca atributii registratura si arhiva institutiei. In prezent, aceste atributii sunt indeplinite cumulativ de
economistii din cadrul compartimentului.
Astfel structura organizatorica a compartimentului va fi : Economist- 4 posturi

Inspector- I post
Casier - 1 post

III. In cadrul Compartimentului recuperare fizica si psihologica - suplimentarea numarului de
posturi cu inca un post Kinetoterapeut, post rezultat prin transformarea unui post vacant de asistent social din
cadrul Compartimentului social intr-un post Kinetoterapeut.
Solicitam aceasta suplimentare di urmatoarele considerente :

Caminul ofera conditii de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de
ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica cu respectarea standardelor europene
de calitate a serviciilor, a prevenirii efectelor negative ale institutionalizai. Mentionam ca proximativ 80Vo

dintre beneficiarii Caminului sunt persoane varstnice cu dificultati de integrare, cu boli fizice si psihice,

I
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