
ROMÂNIA                                                                                                                      PROIECT 
JUDEŢUL GORJ                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                       Secretar al judeţului,     
                                                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                     
                                                                                                                     

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 
 Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

 
 Consiliul Judeţean Gorj, 
 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 
 -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
 -  Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 
 -  Solicitarea Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu nr. 1073/2017; 
 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale; 
 - Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), şi art. 104, alin. (2), lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi 
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 
ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor 
Ordonanţei 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; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcţii ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, conform 
Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexele nr. 22 și 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 
    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Şcolii Populare de Artă 
Târgu-Jiu. 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

Nr._____ 
Adoptată în şedinţa din _______________2017 
Cu un număr de __________voturi  
Din totalul numărului de consilieri  
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COSMIN-MIHAI POPESCU

PREŞEDINTE,

COMPARTIMENTUL 
PERSONAL DE 

INSTRUIRE AUXILIAR

Număr total posturi:    40

SERVICIUL INSTRUIRE

ȘEF SERVICIU

                    Anexa nr. 1

63

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Avizat pentru legalitate,

COMPARTIMENTUL 
FINANCIAR-

CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE ŞI 
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ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

VICEPREŞEDINTE

3

                                     ORGANIGRAMA

       la Hotărârea nr. _____ /________

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ ,,TÂRGU JIU" 

MANAGER

CONTABIL ŞEF

4

Personal conducere:    4
Personal de execuţie: 36

SERVICIUL ACTIVITĂȚI 

CULTURAL-ARTISTICE

ȘEF SERVICIU

11

COMPARTIMENTUL 
PROGRAME, 

MARKETING ŞI 

IMPRESARIAT

1

                 ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU-JIU

PREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

SECŢIA TEATRUL DE 

PĂPUŞI



1. CONDUCERE Manager S

2. SERVICIUL INSTRUIRE Şef serviciu S

2.1.

COMPARTIMENTUL DE INSTRUIRE ŞI 

FORMARE CONTINUĂ DE INTERES 

COMUNITAR

expert (instrumente de suflat) I S

expert (chitară-canto muzică 

populară)
II

1 S

expert (orgă)  I S

expert (balet-dans modern) II S

expert (pictură)-0,5 post II
 2                                S

expert (canto muzică populară) I S

expert (canto muzică populară)  II S

expert (artă decorativă)  I S

instructor (vioară) I M

instructor (dans modern) I M

instructor (datini şi obiceiuri) I M

instructor (datini şi obiceiuri) I M

instructor (ţesături) I M

instructor (pictură) - 0,5 post I M

muncitor calificat (ţesături) I M

2.2.
COMPARTIMENT PERSONAL DE 

INSTRUIRE AUXILIAR

expert (acordeon) I S

expert  (corepetitor)  I
3 S

referent  (corepetitor) IA M

3.
SERVICIUL ACTIVITĂȚI 

CULTURAL-ARTISTICE 
Şef serviciu S

3.1.
COMPARTIMENTUL PROGRAME, 

MARKETING ŞI IMPRESARIAT

impresar artistic I S

documentarist I S

inspector de specialitate (resurse 

extrabugetare și proiecte)
II S

consultant artistic II S

                           Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. ________/_________

JUDEŢUL GORJ                                                                                          

                                                                             STAT DE FUNCŢII

CONSILIUL JUDEȚEAN

AL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU-JIU

ROMÂNIA                                                                                                   
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referent (fotograf) IA M

regizor scenă III M

3.2. SECŢIA TEATRUL DE PĂPUŞI

 actor (mânuitor păpuşi- 

marionete)
II S

 actor mânuitor păpuşi I M

 actor mânuitor păpuşi I M

 actor mânuitor păpuşi III
4 M

4. Contabil şef S

4.1.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-

CONTABILITATE, RESURSE UMANE 

ŞI ADMINISTRATIV

inspector de specialitate I S

inspector de specialitate I S

inspector de specialitate I S

şofer I M

muncitor calificat I M

îngrijitor I G/M

4.2.
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII 

PUBLICE, IT ŞI RELAŢII PUBLICE

inspector de specialitate  I S

inspector de specialitate I S

inspector de specialitate III S

Total

4

36

40

 Posturi supuse transformării:

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRSEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

1.Postul de expert (canto muzică populară), gradul profesional II, rezultat prin transformarea postului vacant de expert (chitară-canto muzică

ușoară), gradul profesional I din cadrul Serviciului instruire, Compartimentul instruire și formare continuă de interes comunitar;

Pentru secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu şi activităţile sezoniere specifice, orele alocate pregătirii cursanţilor, realizării

programelor de revitalizare a meşteşugurilor tradiţionale şi prestarea de servicii culturale diverse pentru comunitate, se repartizează astfel: 1000

ore/săptămână - experţi (studii superioare); 600 ore/săptămână - instructori (studii medii); 400 ore/săptămână - muncitori calificaţi.

2.Postul de actor mânuitor păpuși, treapta profesională III, rezultat prin transformarea postului vacant de actor mânuitor păpuși, treapta

profesională I din cadrul Serviciului activități cultural-artistice, Secția Teatrul de Păpuși;

3.Postul de expert (corepetitor), gradul profesional I din cadrul Serviciului instruire, Compartimentul personal de instruire auxiliar, rezultat

prin întregirea programului de lucru de la 4 ore/zi la 8 ore/zi și 40 de ore/săptămână;

4.Postul de expert (pictură), gradul profesional II, rezultat prin transfrmarea postului vacant de expert (orgă-contrabas), gradul profesional I din

cadrul Serviciului instruire, Compartimentul de instruire și formare continuă de interes comunitar, precizat la punctul 3, având un program de

lucru de 4ore/zi .

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Nr. total de funcţii contractuale de conducere

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Nr. total de funcţii din instituţie

NOTA 2: 

             Funcţii                                        Număr posturi

NOTA 1:  



ROMÂNIA                                                                                                                       
JUDEŢUL GORJ                                                                                                    
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              
                                                           
                                                              
                                                                                                                

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 
 

 
          Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean 
aprobă …. organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean …”. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie publică de cultură, înfiinţată în subordinea 
Consiliului Judeţean Gorj, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare continuă de interes 
comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau 
culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele 
comunităţii. 
          Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu funcţionează într-o 
structură care totalizează un număr de 40 de posturi.  

Prin Proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 
Organigramei și Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 22 și 23, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai sus 
invocate, vizează următoarele: 

1. Transformarea postului vacant de expert (chitară-canto muzică ușoară), gradul profesional I 
din cadrul Serviciului instruire, Compartimentul instruire și formare continuă de interes comunitar în 
postul de expert (canto muzică populară), gradul profesional II, în vederea ocupării prin concurs 
organizat în condițiile legii. 

2. Transformarea postului vacant de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I din cadrul 
Serviciului activități cultural-artistice, Secția Teatrul de Păpuși, în postul de actor mânuitor păpuși, 
treapta profesională III. Pentru postul propus spre transformare a fost a fost realizată procedura de 
organizare și desfășurare a concursului, fără a avea însă candidați înscriși. 

Stabilirea unui nivel inferior al posturilor prevăzute la punctele 1 și 2 creează premise favorabile 
ocupării acestora prin concurs, asigurându-se totodată și o reducere a cheltuielilor de personal.    

3. Pentru postul de expert (corepetitor), gradul profesional I din cadrul Serviciului instruire, 
Compartimentul personal de instruire auxiliar, având un program de lucru de 4 ore/zi, se  propune 
stabilirea unui program de desfășurare a activităților specifice, în medie, de 8 ore/zi și 40 de 
ore/săptămână. În acest sens, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi aprobate, programul 
normal de lucru pentru postul vacant de expert (orgă-contrabas) din cadrul Serviciului instruire, 
Compartimentul de instruire și formare continuă de interes comunitar se reduce la 4 ore/zi. Se asigură 
astfel susținerea corespunzătoare prin corepetiție a activităților specifice desfășurate de către personalul 
de instruire. 

4. Transformarea postului vacant de expert (orgă-contrabas), gradul profesional I din cadrul 
Serviciului instruire, Compartimentul de instruire și formare continuă de interes comunitar, precizat la 
punctul 3,  în postul de expert (pictură), gradul profesional II. 

Scopul acestor măsuri este acela de a asigura necesarul de specialiști, în vederea adecvării 
ofertei de servicii de instruire și formare la solicitările beneficiarilor, în condițiile unei creșteri 
semnificative a numărului de cursanți pe parcursul ultimilor 5 ani.   

Astfel, față de anul 2012, când la disciplinele din domeniul artelor vizuale era înregistrat un 
număr de 85 cursanți, la această dată, numărul acestora este de 4 ori mai mare, respectiv 340. De 
asemenea, la disciplina canto muzică populară, numărul de cursanți a crescut de la 146 la 264. 
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Un rol important în cadrul acestui proces de dezvoltare instituțională l-a avut, nu doar 
diversificarea ofertei de servicii, ci și calitatea activităților de instruire și formare desfășurate, susținute, 
practic, începând cu anul 2010, cu același număr de personal. 

Soluția adoptată în actualul context legislativ ce limitează numărul de posturi la nivelul unității 
administrativ-teritoriale a fost aceea de a transforma posturile vacantate sau de a redimensiona și adapta 
anumite structuri funcționale, astfel încât oferta de servicii cultural-artistice, precum și cea de instruire 
și formare să răspundă nevoilor comunității.  

 Măsurile propuse se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi și fondurile bugetare 
anuale aprobate. 

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 104, alin. (2), lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, Proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Organigramei și Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.  
 
                                                            
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale  

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 
 
 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 
Organigramei și Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 22 și 23, cu modificările şi completările ulterioare. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie publică de cultură înfiinţată în subordinea 
Consiliului Judeţean Gorj, ca așezământ cultural, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi 
formare continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor 
scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii 
care să satisfacă cerinţele comunităţii. 
 Temeiul legal al aprobării organigramei și statului de funcții, precum şi al modificărilor 
intervenite în structura acestora îl constituie: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ,,consiliul judeţean 
aprobă …. organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor 
şi serviciilor publice de interes judeţean....; 

- prevederile art. 104 alin. (1)  lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele 
,,întocmeşte şi propune spre aprobare consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean....”; 

- prevederile art. 6. alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, potrivit cărora, autorităţile administraţiei 
publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru 
acestea:   

   a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;   
   b) numărul de posturi;   
   c) statul de funcţii;   
   d) bugetul de venituri şi cheltuieli.   
Prin Proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 

Organigramei și Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 22 și 23, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai 
sus invocate, vizează următoarele: 

1. Transformarea postului vacant de expert (chitară-canto muzică ușoară), gradul 
profesional I din cadrul Serviciului instruire, Compartimentul instruire și formare continuă de 
interes comunitar în postul de expert (canto muzică populară), gradul profesional II, în vederea 
ocupării prin concurs organizat în condițiile legii. 

2. Transformarea postului vacant de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I din cadrul 
Serviciului activități cultural-artistice, Secția Teatrul de Păpuși, în postul de actor mânuitor păpuși, 
treapta profesională III. Pentru postul propus spre transformare a fost realizată procedura de 
organizare și desfășurare a concursului, fără a avea însă candidați înscriși. 

Stabilirea unui nivel inferior al posturilor prevăzute la punctele 1 și 2 creează premise 
favorabile ocupării acestora prin concurs, asigurându-se totodată și o reducere a cheltuielilor de 
personal.    
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3. Pentru postul de expert (corepetitor), gradul profesional I din cadrul Serviciului instruire, 
Compartimentul personal de instruire auxiliar, având un program de lucru de 4 ore/zi, se  propune 
stabilirea unui program de desfășurare a activităților specifice, în medie, de 8 ore/zi și 40 de 
ore/săptămână. În acest sens, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi aprobate, 
programul normal de lucru pentru postul vacant de expert (orgă-contrabas) din cadrul Serviciului 
instruire, Compartimentul de instruire și formare continuă de interes comunitar se reduce la 4 
ore/zi. Se asigură astfel susținerea corespunzătoare prin corepetiție a activităților specifice 
desfășurate de către personalul de instruire. 

4. Transformarea postului vacant de expert (orgă-contrabas), gradul profesional I din cadrul 
Serviciului instruire, Compartimentul de instruire și formare continuă de interes comunitar, precizat 
la punctul 3,  în postul de expert (pictură), gradul profesional II. 

Scopul acestor măsuri este acela de a asigura necesarul de specialiști, în vederea adecvării 
ofertei de servicii de instruire și formare la solicitările beneficiarilor, în condițiile unei creșteri 
semnificative a numărului de cursanți pe parcursul ultimilor 5 ani.   

Astfel, față de anul 2012, când la disciplinele din domeniul artelor vizuale era înregistrat un 
număr de 85 cursanți, la această dată numărul acestora este de 4 ori mai mare, respectiv 340. De 
asemenea, la disciplina canto muzică populară, numărul de cursanți a crescut de la 146 la 264. 

Un rol important în cadrul acestui proces de dezvoltare instituțională l-a avut, nu doar 
diversificarea ofertei de servicii, ci și calitatea activităților de instruire și formare desfășurate, 
susținute, practic, începând cu anul 2010, cu același număr de personal. 

Soluția adoptată în actualul context legislativ ce limitează numărul de posturi la nivelul 
unității administrativ-teritoriale a fost aceea de a transforma posturile vacantate sau de a 
redimensiona și adapta anumite structuri funcționale, astfel încât oferta de servicii cultural-artistice, 
precum și cea de instruire și formare să răspundă nevoilor comunității.  

 Măsurile propuse se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi și fondurile 
bugetare anuale aprobate. 
 Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și 
propunem adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii 
ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, în forma prezentată.                                                    
                                                   
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 

                                                                               Manager, 
                                                                                Bratu Alexandru  

Direcţia tehnico-economică, 
dezvoltare regională şi relaţii externe 

Director executiv, 
Stricescu Daniela 

 
 

 

Direcţia juridică 
şi dezvoltarea capacităţii administrative 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 
 

 

Serviciul resurse umane, 
managementul funcţiei publice, IT, 

Șef serviciu, 
 Slivilescu Lidia 
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