
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 
30.10.2014; 
 Având în vedere raportul nr.150991/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile 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 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2014. 

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. 150991/20.10.2014 

   PRIMAR, 
           LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
   privind modificarea H.C.L. nr.20/2014 referitoare la aprobarea 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. 
       Organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2014 la  Căminul pentru persoane Vârstnice Craiova au fost  
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2014, modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2014, 
păstrându-se numărul de 160 de posturi si 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 – 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 
 
 Prin adresa nr. 5447/2014 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, sub numărul 282/2014, a 
raportului privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2014 , Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova propune transformarea unui post infirmieră vacant în asistent medical generalist vacant, în cadrul 
Serviciului de specialitate medical, medico- sanitar si auxiliar- sanitar. 
 Această transformare are in vedere asigurarea  serviciilor medicale si de îngrijire 24h din 24h pentru un 
număr de 320 beneficiari instituţionalizaţi pe perioadă nedeterminată de timp.  

Dat fiind faptul că , în cadrul institutiei nu se mai asigură linie de gardă prin medicii angajaţi, in Cămin 
asistentul medical suplineşte intreaga activitate medicală curentă si de urgenţă, fiind necesară asigurarea unui 
număr de 6 asistenţi medicali pe tură.  
 In prezent, in cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea 20 asistenţi medicali generalişti si 3 asistenţi 
medicali cu diverse specializări: igienă, farmacie, dietetician, care asigură asistenţă medicală în zilele lucrătoare, în 
zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale. Pentru asigurarea celor 4 ture (12/24- 12/48),a zilelor libere plătite,  



a concediilor de odihnă, a concediilor medicale, etc, este necesar  crearea a încă unui post de asistent medical 
generalist.  
 
 
       Astfel structura organizatorică a serviciului va fi : - Şef serviciu – 1 post 

- Medic primar – 5 posturi 
- Medic specialist – 3 posturi 
- Asistent medical principal – 14 post 
- Asistent medical – 7 posturi 
- Asistent farmacie principal– 1 post 
- Asistent igienă principal – 1 post 
- Asistent dietetician – 1 post 
- Infirmieră – 59 posturi 
- Ingrijitor curaţenie – 15 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  si 
pe cale de consecinţă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2014. 

 
 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Ana Ursu 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c. j. Floricica Boangiu 
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Cabre,
eonsiJ.iu1 Local aL Munici.piului Craiova

Prin prezenta adresau va introducerea pe ordinea de zi a sedintei consiliului Local al
"lv{unicipiului Craiova din luna octombrie 2AM:

- Raport modificare organigrama si Stat functii al Caminului pentru persoane Varstnice
Craiova cu 01,10.2014.
Organigrama si Statul de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova pentru
2014.

Va multumirn.

Compartiment FCRUR,
ec. Georgescu Mihaela
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privind rnodificarea omei si statutui de functii
pe anul 2014

Coirsiliul i-ocal al h4unicipiuln i Cratova
Camiy p,entru Fersoane Varstni ce Craiova
Nr.2.77? /14.10.20r4

" caminul pentru Persoane Varstnice craiova s-a infiintat in anul 2011, prin reorganizare, conform H.LMw' 251201I in institutie de asistenta sociala, avand ca 
"tir"i o" acrivitate t6;tG persoanelor varstnice, prinasigurarea conditiilor corespunzatoare de gazduire.si de hrana, ingrijiri riaicat., recuperare si"readaptare,activitati.de ergoterapie si de petrecere a rim;dui rib"t; ur;;;;; sociala si psihologica.

organigrama si statul de firnctii pentru anu120l4 au fost aprobate prin HCLM rr.20/2014,modificateprin HCLM 485/2014 cu un numar de 1 60 posturi, avand urmatoarea sructura organizatorica :l.Conducere-2posturi
2. Compartiment juridic - lpost
3. Compartiment achizitii publice _ 2 posturi
4. Compartiment management integrai CMSSSA _ 2 posturi
5. compartiment financiar contabiiresurse urnane registratura - 6 posturi6. Serviciul administrativ -30 posturi
7' serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar - 107 posturiB. Compartiment recuperare fizica'sipsihologica _ 6 d;;i 

--'
9. Compartiment social * 4 posturi

, Propunem pentru anut 2014 mentinerea numarului total de t6a posturi aprobate. cu uT,matoareamodificare :
I' In cadrul serviciului de specialitate medical, rnedico- sanitar s[ auxiliar- sanitar * transforrnaneaunui post infirmiera vacamt in asistent medicai g*n*ruiirt vacant_
$olicitam aceasta translbnnare avand in videre .u inriitutiu asigura servicii medicale si cle ingriiire 24hdin24h unui numar de320 beneficiari institutionali*ti p- p-rioa<Ia nedeterminata Je timp. Asistentii medicaliangaiati in cadrul carninului 

-sunl 
organizati in 4 nxe'tzizi * 12/48, un asistent medical asigura asistentamedicala unui numar de 60- 80 teneficiari! .txa p* ,*t* trei. sectii ( persoane dependente, persoanesemidependente si persoane independente cazati ,in 2 coipuri Je cladire 

"., 
o'o*rtour* de activitate). Asistentulmedical generalist are un rol imp'rtant in carl*rl institutie; cari"reziciadi' sarci*ie Je serviciu, si anur:re: acestaparticipa alaturi de me<tic la vizita medicala, €xecuta *"orl*ri i*nrru analizelemedicare curente si de urgenta,executa ttatamente medicale inscrise in foaia de o.bsevatie a pacilntului, ir planificala consuttui de specialitate siil insoteste la aceste4 masoafa oonstantele biologice de it-"dir*oeratura, diureza"puls ale beneficiarului si leconsemneaza in foaia de rcmperatura, asiguri prl,r,ul"ajuili in."* de urgenta, acorda ingrijiri specialebeneficiarilor aftati in tlain tenninal oi lnrt"r***u,rr*di"fu-ru privire tu.oiuiiu"ace,tota,aplica corul deproeedura privind deseurire rezurtate din activitat*u **oi*uiu, *tr.Dat fiind faptul ca, in cadrul institutiei nu u* *ui urigurn linie de gard,t prin meelicii anga.jati. in camin

ffi'#X?Lffli::1,'#31ff;hilTff* activitate mecricara ';';;;;;i;U#'i'tli',1.,,***,*a asig*mrea unui

In prezenl'' in caelrul institutiei isi cleslbsoara aqtivitatea 20 asistenti rne<Jicali generalisti si 3 asistentimedicali cu diverse specializari: igiena, frrmacie, dieietician, .ur* uriguru asistenta mecticala in zilele lueratoare,rn urrere de repaus seplamanal si sarbatori legale. Fenrru ;;t;;;r** celor 4 ture (12/24- 1214*),azilelor libere
iilS5lh;-:nff|""r 

cler arlilrna" * ,onrr,iiilii *-alr-i-, #""ffi necesar cr*ar*aa in*a unui p*sr c{* asistenr
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Astfel structura organizatorica a serviciului va fi : - sef serviciu * I post
- Medic primar - 5 posturi

l4edic specialist -.3 posturi
- Asistent medical principal - 14 post
- Asistent medical * 7 posturi
- Asistent farmacie principal* I post
- Asistent igiena principal * I post
- Asistent dietetician - I post
- Infirmiera- 59 posAri
- Ingrijitor curatenie - l5 posturi

peritru anul2014, in forma prezentata in Anexa nr.1 sl Anexa nr. 2.

Contabilr.#
ec Potropop"$3ft:*

Valentin
Compartiment FCRUR"

ec. Georgescu Mihaela
-tj{tk#t{;

Director,

:"*
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STAT frE FUNq:Tfg
2*14

An*xn nr.2

Nr.
crt

Denumire compartiment Functii Grad Nivel
Sfudii

Numar
Normate Ocupate vacante

Conducere
)

Director I l+
Contabil sef S I 1**

II A. Compartiment iuridic I Consilier iuridic IA I I

B. Compartiment achizitii publice
2

Economist IA S I I
Refent ; II I

C. Compartiment management integrat
CMSSSA 2

Insiner S I
I

Inspector de specialitate S t I

D. Compartiment financiar contabil
Resurse Umane - Registratura

6

Economist IA S 4 4

Inspector deb S I 1

Casier M I I
E. Serviciul administrativ

30

Sef serviciu S I

Administrator M I I

Masaziner M I
Muncitor calificat-
bucatar . muncitor bueatarie

M 8 B

Muncitor calificat -
Instalator.mecanic.electric ian

M 4 4

Muncitor calificat -
Leniereasa

M 2 2

Spalatoreasa G b I

Sofer M I
Paznic M ) 5

m A. Serviciul de specialitate medigal
medico-sanitar si auxiliar - sanitar

107

Medic Primar S 5

Medic Specialist S 2 tI

Sef serviciu S I I

Asistent medical principal S a ,L

Asistent medical principal PL t2 tz

Asistent medical PL 7 6 I

Asistent farmacie principal PL I t

Asistent dietetician principal PL I
Asistent igiena Principal S

1
I I

Infirmiera G 59 56

Ingrijitoare de curatenie G IJ 14 I

C.Compartiment recuperare fizica si

psihologica
Medic recuperarb, medicina
fizica si balneolosie

pnmar s I ,

Kinetoterapeut S I

Psiholog s I

Fiziokinetoterapeut specialist S I

Profesor Cultura - Fizica *
Medicala

principal s I I

D. Compartiment social

A

Asistent social nrincinal c I

Inspector social IA S n
L 2',

Lucrator social principal M I

ry TT}TAL ..':i.;1?j: il:::?': 160 t47 t3
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