
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 (canto muzică populară) II S
expert (orgă)  I S
expert (balet-dans modern) II S

expert (pictură) - 0,5 post II S

expert (canto muzică populară)¹ II S
expert (canto muzică populară)  II S
expert (artă decorativă)  I S

expert (datini şi obiceiuri) II S
expert (vioară)² II S
instructor (dans modern) I M

instructor (datini şi obiceiuri) I M

instructor (ţesături) I M

instructor (pictură) - 0,5 post I M

2.2. COMPARTIMENT PERSONAL DE 
INSTRUIRE AUXILIAR

expert (acordeon) I S
expert  (corepetitor) I S
referent  (corepetitor) IA M

3.
SERVICIUL ACTIVITĂȚI 
CULTURAL-ARTISTICE Şef serviciu S

3.1.
COMPARTIMENTUL PROGRAME, 
PROIECTE CULTURALE ȘI 
IMPRESARIAT

impresar artistic IA S
inspector de specialitate (resurse
extrabugetare, proiecte și relații cu
mass-media) IA S

                                    Anexa nr. 2

STAT DE FUNCŢII

ROMÂNIA                                                                                la Hotărîrea nr. _______/_________
JUDEŢUL GORJ                                                                     

AL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU - JIU
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CONSILIUL JUDEȚEAN



inspector de specialitate 
(programe culturale) IA S

consultant artistic II S
referent (fotograf) IA M
regizor scenă III M
muncitor din activitatea specifică
instituțiilor de spectacole sau
concerteᶟ

I M;G

3.2. SECŢIA TEATRUL DE PĂPUŞI

actor (mânuitor păpuşi-
marionete)

I S

 actor mânuitor păpuşi I M
 actor mânuitor păpuşi I M
 actor mânuitor păpuşi III M

4. Contabil şef S

4.1.
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-
CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI 
ADMINISTRATIV

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate IA S
şofer I M;G
îngrijitor M/G

4.2. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII 
PUBLICE ȘI IT 

inspector de specialitate  IA S

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate I S

Total
4

36
40

NOTA 2:

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

¹Postul de expert (canto muzică populară), gradul profesional II din cadrul Compartimentului de instruire și formare continuă de interes comunitar,
Serviciul instruire, rezultat prin transformarea postului de expert (canto muzică populară), gradul profesional I din cadrul aceluiași compartiment;

²Inființarea postului de expert (vioară), gradul profesional II în cadrul Compartimentului de instruire și formare continuă de interes comunitar, Serviciul
instruire; pentru încadrarea în numărul de posturi aprobate se desființează postul de muncitor calificat (țesături), treapta profesională I din cadrul
aceluiași compartiment;

Funcţii                                                   Număr posturi
Nr. total de funcţii contractuale de conducere
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr. total de funcţii din instituţie

NOTA 1:

Pentru secţiile externe și sediul central al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, precum şi pentru activităţile culturale specifice, orele alocate pregătirii
cursanţilor, realizării programelor de revitalizare a meşteşugurilor tradiţionale şi prestării de servicii cultural-artistice diverse pentru comunitate se
repartizează astfel: 1600 ore/săptămână - instructor debutant (studii medii); 400 ore/săptămână - muncitor din activitatea specifică instituțiilor de
spectacole sau concerte, treapta profesională I, studii medii;generale.

ᶟInființarea postului de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta profesională I la Compartimentul programe,
proiecte culturale și impresariat, Serviciul activități cultural-artistice; pentru încadrarea în numărul de posturi aprobate se desființează postul de
muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane și administrativ.

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ,


