
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  

pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Cornetti” 

 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare întocmit de managerul Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii “Cornetti” nr. 1518/07.09.2021, prin care se 

propune aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii, raportul de 

specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 20731/13.09.2021, 

raportul de specialitate al Serviciului  Juridic, Administraţie Locală nr. 

21012/16.09.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 6 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare și  a Legii - 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), a art. 182 

alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art. 1 –  Se aprobă modificarea organigramei pentru Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii “Cornetti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

          Art. 2 – Se  aprobă modificarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară 

de Arte şi Meserii “Cornetti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

          Art. 3 –  Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii “Cornetti” vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

         Nr._______                              Adoptată la data de _______/2021 

 

 

           PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                 SECRETAR GENERAL, 

                                      AL JUDEŢULUI 

    Dorin Cosmin VASILE 

                                                                                  Anda NICOLAE   

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII 

“CORNETTI“ 
STR. JIEŢULUI, NR. 19, CRAIOVA, JUD. DOLJ, C.P. 200391 

tel./fax 0251 413 371  www.scoalacornetticraiova.ro 
 

Nr. 1518 din 07.09.2021 

                                                                                                         PREŞEDINTE, 

 

                                                                                                            Dorin Cosmin VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Cornetti” 

 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti” este o instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, cu profil de învăţământ artistic şi de însuşire a meşteşugurilor 

tradiţionale, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii”Cornetti” este organizată şi funcţionează potrivit 

O.U.G. nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale. 

Potrivit art. 6 alin. (1), lit. a) - c) din O.U.G.nr. 118/2006, “autorităţile administraţiei 

publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă 

pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: 

a)regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; 

b)numărul de posturi; 

c)statul de funcţii…”. 
 În sesiunea examenului de admitere, pentru anul şcolar 2021-2022, s-a constatat că cerinţele 

comunităţii, în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

„Cornetti” Craiova, au  crescut semnificativ, fapt concretizat prin numărul foarte mare de elevi buni şi 

foarte buni înscrişi şi admişi, în urma examenului de admitere. 

 Având în vedere cele mai sus menţionate, se impune suplimentarea numărului de posturi de 

profesori în vederea acoperirii numărului de ore necesare desfăşurării activităţii didactice pentru toţi 

elevii admişi. 

 Astfel, în cadrul compartimentului didactic şi didactic auxiliar au intervenit modificări în ceea 

ce priveşte gradele didactice şi normarea personalului didactic pentru noul an şcolar, dar şi majorarea 

numărului de posturi de profesor, de la 25 de posturi la 34 de posturi, după cum urmează: 

a) Profesor S I                  +  1 şi 1/6 normă 

b) Profesor S definitivat +        1/2 normă 

c) Profesor S debutant  + 6 şi 1/3 normă 

d) Profesor SSD debutant -         1/3 normă 

e) Profesor M definitivat +        1/3 normă 

f) Profesor M   + 1           normă 

_________________________________________________________ 

TOTAL:                 9  norme 

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti”, în forma înaintată. 

Anexăm proiect de hotărâre în acest sens. 

 

 

Manager, 

Prof.Virginia-Aida IONESCU 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 20731 din 13.09.2021 

         

          

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  

organigramei și a statului de funcții  pentru Școala Populară de Arte și 

Meserii “Cornetti” 

 

 

 

Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” este o instituție publică de 

cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învăţământ artistic şi de însuşire a 

meşteşugurilor tradiţionale, care funcționează în subordinea Consiliului Județean 

Dolj.  

Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” este organizată și 

funcționează potrivit O.U.G. nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean. 

De asemenea, potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) - c) din O.U.G. nr. 118/2006, 

“autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează 

aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate 

cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: 

a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; 

b) numărul de posturi; 

c) statul de funcţii…”. 

Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară 

de Arte și Meserii “Cornetti”, nr. 1518/2021, s-au constatat următoarele: 



În urma sesiunii de admitere organizată în perioada august-septembrie 2021 

de către Școala Populară de Arte și Meserii “Cornetti”, s-a înregistrat o creștere 

semnificativă a numărului de elevi admiși pe toate disciplinele de studiu din 

cadrul  școlii.  

Astfel, pentru asigurarea unui climat optim de studiu, ținând cont de 

normarea personalului didactic, se impune majorarea numărului personalului 

didactic din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii “Cornetti”, prin înființarea 

următoarelor posturi/norme de profesor: 

- 1 post/normă și 1/6 normă profesor, studii superioare, gradul I; 

- 1 / 2 normă profesor, studii superioare, grad definitivat; 

- 6 posturi/norme și 1/3 normă profesor debutant; 

- 1/3 normă profesor, SSD, grad debutant; 

- 1/3 normă profesor, studii medii, grad definitivat; 

- 1 post/normă profesor, studii medii. 

De asemenea, în cadrul Compartimenului Didactic și Didactic Auxiliar, 

intervin modificări și în ceea ce privește gradele didactice și normarea 

personalului didactic, în funcție de cerintele comunității pentru anul scolar 2021-

2022. 

Organigrama înaintată spre aprobare se modifică în ceea ce privește 

structura funcțională a Compartimentului Didactic și Didactic Auxiliar, ca urmare 

a modificării structurii de personal. 

Având în vedere aspectele anterior invederate, Serviciul Organizare 

Resurse Umane propune spre aprobare organigrama și statul de funcții în forma 

înaintată de către Școala Populară de Arte și Meserii “Cornetti”. 

 

 

  ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

                       Cosmin DURLE                                                 

                                                                                                Șef Serviciu 

                                                                                   Organizare Resurse Umane,  

 

                                                                                             Elena BUDURU 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.21012/16.09.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții  pentru Școala Populară de Arte și Meserii ,,Cornetti,, 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din 

Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – 

Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară 

de Arte și Meserii ,,Cornetti,, , în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 

serviciu și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ,,Cornetti,,. 

 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre:  

- art. 6 alin. (1) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea 

și desfășurarea activității asezămintelor culturale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c),  art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

         Întocmit, 

             Consilier juridic  

                                                                                          Emil Purcărin 
                 



         

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “CORNETTI“ 

STR. JIEŢULUI, NR. 19, CRAIOVA, JUD. DOLJ, C.P. 200391 
tel./fax0251 414 371  www.scoalacornetticraiova.ro 

 

                                                                                                                                                                 Anexa nr.1 

                                                                                                                                                                          La Hotărârea nr. ____________ 

Aprobată în şedinţa CJ Dolj din data de__________ 

Cu aplicare de la data de _________ 

                                                         ORGANIGRAMĂ 2021 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

CONSILIUL DE  ADMINISTRAŢIE 

 

 

ADADMINISTRATIE 

MANAGER  

CONTABIL ŞEF 

COMPARTIMENT 

DIDACTIC ŞI 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

 

35 

COMPARTIMENT 

ACHIZIŢII 

PUBLICE-

RESURSE 

UMANE 

 

1 

 

COMPARTIMENT 

FINANCIAR-

CONTABIL 

 

 

1 

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

 

 

 

5 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “CORNETTI“ 

STR. JIEŢULUI, NR. 19, CRAIOVA, JUD. DOLJ, C.P. 200391 
tel./fax 0251 413 371  www.scoalacornetticraiova.ro 

 

Anexa nr. 2                                                                                                                 

La Hotărârea nr. ____________ 

 

 
STAT DE FUNCȚII 

I . CONDUCERE 

Nr. 

Crt. 

Funcţia cf.Legii nr.153/2017 Studii Grad didactic/ 

treapta profesională 

Nr. posturi/ 

catedre De execuție De conducere 

1  Manager  S II  1 

2  Contabil șef S II 1 

 TOTAL 2 

 

II .DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR 

 

II.a  Didactic 

3 Profesor  S I 4  5/6  

4 Profesor  S Definitivat 2 

5 Profesor  S Debutant 20 

6 Profesor  SSD Debutant 5 1/3  

7 Profesor  M Definitivat 5/6 

8 Profesor  M  1 

TOTAL   34 

 

II. b. Didactic auxiliar 

8 Secretar  instituție  S III 1 

TOTAL                                   1 



 

III . FINANCIAR –CONTABIL 

9 Economist  S I 1 

TOTAL 1 

 

IV.ADMINISTRATIV 

10 Referent  S I 1 

11 Șofer  M;G I 1 

12 Îngrijitor  M;G  2 

13 Muncitor calificat  M;G I 1 

TOTAL 5 

 

V. ACHIZIŢII PUBLICE–RESURSE-UMANE 

14 Referent  S Debutant 1 

TOTAL  1 

TOTAL GENERAL                                                   44 

 

MANAGER, 

Prof.Virginia-Aida  IONESCU 

 

 




